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RESUMO 
O objetivo do trabalho é difundir práticas de governança regulatória e estimular o debate a respeito desse tipo de 
ação, a partir de iniciativas de monitoramento e avaliação ex post de normas, que minimizam a burocracia e os 
custos, sem comprometer a qualidade dos serviços. O presente trabalho buscou demonstrar a aplicação de uma 
técnica para a quantificação dos custos regulatórios internos da Agência Nacional de Transportes Terrestres e a 
análise dos gargalos burocráticos que oneram e atrasam os processos. Definiu-se como estudo de caso a norma 
que disciplina a atividade do Transporte Rodoviário Internacional de Cargas e, como método, o Standard Cost 
Model. A técnica utilizada proporcionou resultados de sucesso, mas convém salientar que os custos internos 
devem ser complementados com os custos dos atores externos, tornando assim a aplicação mais abrangente e de 
utilidade para a melhoria da gestão regulatória.  

1. INTRODUÇÃO
Uma regulação eficiente e de qualidade tem sido uma das maiores preocupações das agências
reguladoras nacionais e internacionais, e diversos instrumentos vêm sendo empregados para
que as melhores decisões sejam tomadas, visando à garantia do bem-estar social e econômico
dos cidadãos. Alguns instrumentos são fundamentais para obter a qualidade regulatória: a
consideração de alternativas de regulação; a análise ex ante dos possíveis impactos de cada
alternativa; a transparência regulatória; a participação social; e a avaliação ex post da opção
regulatória escolhida.

Enquanto a Análise de Impacto Regulatório (AIR) ex ante avalia e mensura os prováveis 
benefícios, custos e efeitos da implantação de uma nova ação regulatória ou de uma alteração 
da regulação existente (OCDE, 2012), a avaliação ex post mede se a ação regulatória está 
sendo efetiva e eficaz (OCDE, 2011a). Em algumas circunstâncias, a avaliação de impacto ex 
post pode ser mais efetiva do que a análise ex ante, pois proporciona subsídios a debates de 
um determinado tema a partir de impactos já concretizados, enquanto que a AIR trabalha 
especialmente com inferências e possibilidades de ocorrência dos impactos. Por isso, a 
governança regulatória consiste em um ciclo, como mostra a Figura 1. 

É nítido o esforço que se tem empregado internacionalmente no desenvolvimento de 
avaliações ex post, denominadas de “revisão retrospectiva” nos Estados Unidos 
(EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT COUNCIL OF ECONOMIC ADVISERS, 
2012). No âmbito internacional, há aplicações práticas bem sucedidas que podem ser usadas 
como ponto de partida para a formulação de novos estudos. Contudo, no Brasil o progresso 
nessa área ainda é tímido. Assim, existem brechas que não foram cobertas pela teoria, 
devendo-se estimular a pesquisa no tema (OCDE, 2011b).  
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Nesse contexto, e consciente da necessidade de simplificar, modernizar e aperfeiçoar 
incessantemente os seus instrumentos regulatórios, a Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) definiu o monitoramento e a avaliação ex post do estoque normativo como 
uma ação constante da Iniciativa Estratégica “Desenvolvimento da Governança Regulatória”, 
inserida no Planejamento Estratégico da ANTT por meio da Deliberação da Diretoria 
Colegiada nº 345, de 19 de novembro de 2015. 

 
O monitoramento e a avaliação ex post visam fortalecer a Governança da ANTT, 
especialmente nas seguintes dimensões: 
• Eficiência/efetividade − produzir regulamentos da mais alta qualidade, ao menor custo, e 

zelar para que o desempenho esteja de acordo com as intenções originais dos reguladores; 
• Responsividade – aumentar a habilidade e flexibilidade da ANTT para responder 

rapidamente às mudanças sociais e econômicas; 
• Visão de futuro − promover a inovação, bem como a capacidade de antever problemas 

baseada em dados correntes e tendências e de executar ações que levem em conta custos 
futuros e prováveis mudanças; e 

• Accountability − mostrar em que medida suas ações e decisões são consistentes com 
objetivos claramente definidos e legitimados. 

 
Na primeira etapa do projeto, de revisão bibliográfica, detectou-se um reduzido número de 
publicações sobre avaliação ex post, principalmente no Brasil, conforme demonstrado pelos 
indicadores de desempenho da OCDE (2011b). Ainda que a palavra-chave “avaliação ex 
post”, ou termos de mesmo significado, apareça citado em diversos documentos, tais trabalhos 
não tratam especificamente de avaliação ex post. Daqueles que tratam especificamente sobre o 
tema, a maioria se refere à avaliação de programas de políticas públicas, e não de legislação.  
Portanto, o presente trabalho tem como objetivo divulgar esse tipo de boa prática regulatória e 
debater sobre a avaliação ex post de normas regulatórias no âmbito nacional.  
 
Outra etapa do projeto é a realização de um estudo piloto, visando ampliar a compreensão 
sobre os procedimentos e requisitos necessários. Assim, aproveitou-se o estudo para 

 
Figura 1: Ciclo de Governança Regulatória (Adaptado de OCDE, 2011a) 
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disseminar o conhecimento sobre o tema e estimular outros órgãos públicos, inclusive o Poder 
Legislativo, a reavaliarem seus estoques normativos, eliminando leis que se tornaram 
inefetivas, obsoletas ou revendo regras cujo custo não justifique o benefício.  
 
Para atingir tal objetivo, aplicou-se a uma Resolução da ANTT o método conhecido como 
Modelo de Custo Padrão, do inglês Standar Cost Model (SCM), como explicaremos melhor 
mais adiante. A Resolução selecionada é a de nº 1.474, de 31 de maio de 2006, que dispõe 
sobre o serviço de Transporte Rodoviário Internacional de Cargas (TRIC), que prevê entre 
outros, a concessão de Licença Originária (LO) ao transportador nacional para a prestação do 
serviço remunerado. O estudo recortou o objeto de análise à LO, uma vez que o processo para 
a emissão desta documentação constitui-se como um dos mais complexos quando se trata de 
recursos e tempo empregados.  
 
O mercado internacional de movimentação de bens e pessoas torna-se cada vez mais 
dinâmico, competitivo e seguro. O Brasil, em virtude de sua situação geográfica, mantém 
historicamente acordos de transporte internacional terrestre, principalmente rodoviário, com 
quase todos os países da América do Sul, à exceção de Colômbia, Equador, Suriname e 
Guiana Francesa, cujo acordo está em negociação (ANTT, 2017).  
 
Tais acordos visam atender as necessidades das partes, pela incorporação dos avanços 
tecnológicos e operacionais, pelo maior grau de segurança e agilidade dos procedimentos 
aduaneiros e imigratórios (ANTT, 2017). Os acordos definem os procedimentos gerais para a 
prestação de serviço do TRIC. Por seu turno, a Resolução nº 1.474/2006 especifica de 
maneira mais pormenorizada os procedimentos para habilitar o transportador no Brasil, como 
por exemplo, para a concessão da LO.  
 
De acordo com os dados de 20/06/2017, disponíveis no sítio eletrônico da ANTT, existem 
atualmente 689 empresas e cooperativas brasileiras habilitadas a prestar o servido de TRIC. 
Com relação à frota, existem atualmente 124.450 veículos nacionais e 49.529 veículos 
estrangeiros habilitados a realizar o TRIC. 
 
Para atingir o objetivo do estudo de caso, propõe-se a utilização do método SCM, que é uma 
ferramenta de gestão de regulação que estima os encargos administrativos (administrative 
burden) que os entes públicos, empresas e sociedade têm para cumprir a legislação 
(compliance cost). Os custos administrativos do processo em análise concentram-se na 
própria ANTT e nas empresas ou cooperativas de TRIC. Os custos do setor privado não foram 
estimados para o presente trabalho, mas serão incorporados futuramente para compor o custo 
regulatório total gerado pela resolução. 
 
2. AVALIAÇÃO EX POST DE NORMAS E OS CUSTOS ADMINSTRATIVOS  
No contexto regulatório, os custos normalmente são compostos por um conjunto de gastos 
como consequência de normas coercitivas. Na procura de conter estes efeitos é que a 
simplificação administrativa ganhou destaque em vários países. Uma das etapas da 
simplificação administrativa é identificar e mensurar os custos incorridos aos atores para 
estarem em conformidade e fazerem cumprir ditames regulatórios, denominados custos de 
conformidade.  
 
Segundo SCM Network (s.d.), os custos de conformidade são os custos financeiros diretos e 
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administrativos, e não incluem aqueles gastos que a empresa teria sem a regulação. Assim, o 
presente estudo foca nos custos de conformidade administrativos, sendo o SCM uma 
ferramenta para a avaliação deste tipo de custo.  
 
O SCM foi inicialmente realizado na Holanda, em 2004, estendendo-se para outros países 
europeus. Esse modelo apresenta o detalhamento da medição dos encargos administrativos 
(OCDE, 2007). O método consiste em listar as obrigações oriundas de instrumentos 
normativos e, posteriormente, considerar a população afetada e a frequência com que essa 
obrigação tem que ser cumprida. Os custos relacionados às atividades administrativas 
incorporam as horas dispendidas pela organização e as aquisições de serviços externos, sendo 
que, ao final, os custos totais são o somatório dos custos administrativos de cada atividade, 
como mostra o esquema da Figura 2.  
 

 
Figura 2: Metodologia de Análise Estrutura do Standard Cost Model (PROENÇA, 2017) 

 
É necessário, também, estimar os custos difusos, como exemplo, espaço físico, materiais de 
consumo em geral, água, luz, suporte de informática etc., já que esses itens fazem parte dos 
encargos administrativos. De modo a simplificar a mensuração desses custos, a literatura 
recomenda a adoção de um overhead, que varia entre 20% (SCM NETWORK, s.d.) a 30% 
(BETTER REGULATION EXECUTIVE, 2005). 
 
A partir dos resultados obtidos com o SCM, é possível identificar oportunidades de 
simplificação. Para comparar as opções de simplificação, a OCDE recomenda o uso de outra 
ferramenta: a AIR, que não será objeto deste trabalho.  
 
3. ESTUDO DE CASO: A RESOLUÇÃO Nº 1.474/2006 
Para a aplicação do SCM, foi selecionada a Resolução nº 1.474/2016 visando, inicialmente, a 
mensuração dos encargos internos da ANTT dispendidos no processo de trabalho atinente à 
verificação do cumprimento das obrigações no que tange à concessão da LO.  
 
O primeiro passo foi levantar as obrigatoriedades impostas ao setor regulado, as quais foram 
classificadas conforme o grau de parentesco com outros regulamentos. Se o requisito 
obrigatório é oriundo de uma normativa internacional, ele é classificado como categoria “A”. 
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Se for oriundo de uma legislação nacional mais abrangente (como Constituição ou Leis), é 
“B”. A classificação do tipo “C” abarca normativas internas de competência da ANTT. 
Portanto, somente as obrigatoriedades do tipo “C” foram consideradas no presente estudo, por 
serem atinentes à governabilidade da Agência caso sejam identificadas necessidades de 
ajustes ou possibilidades de melhoria.   
 
Na sequência, foi realizada uma pesquisa na área responsável pela autorização do serviço de 
TRIC, com o objetivo de conhecer as atividades internas para o cumprimento regulamentar.  
Nesta fase, foi possível constatar que os processos relacionados à modificação de frotas são os 
que mais se destacam em termos de volume. Entretanto, os processos de LO foram apontados 
como os mais impactantes, por requerem mais tempo de análise. Estabeleceu-se, assim, que a 
avaliação focaria as atividades internas destinadas à outorga da LO. 
 
Para a mensuração dos custos, foi considerado o produto do tempo de execução com a 
remuneração do funcionário responsável pela atividade. O tempo gasto para a realização de 
cada atividade pode ser obtido por meio de entrevistas estruturadas com os servidores 
responsáveis, partir da aplicação da técnica Delphi, por exemplo.  
 
A Tabela 1 exemplifica as etapas da avaliação documental e os custos de cada atividade. 
Ressalta-se que os tempos da Tabela 1 são fictícios, e não refletem o tempo real, além de não 
incluírem os tempos gastos com as tramitações do processo entre setores.   
 

Tabela 1: Exemplo de custos de avaliação documental em processos de Licença Originária 

Atividade Descrição da atividade 
Tempo 
(min) Realizado por 

Custo 
unitário 

Custo por 
processo 

1 Recebimento no Protocolo 15 Terceirizado R$ 0,63/min R$ 9,45 

2 Verificação documental pela área 30 Terceirizado R$ 0,63/min R$ 18,90 

3 Verificação da Frota/País (mínimo 
aproximado de 8 veíc/frota) 

20 Terceirizado R$ 0,63/min R$ 12,60 

4 Cadastro das informações nos 
sistemas 

30 Terceirizado R$ 0,63/min R$ 12,60 

5 Conferência da documentação pelo 
coordenador 

20 Coordenador R$ 1,12/min R$ 12,60 

6 Assinatura do Superintendente 15 Superintendente R$ 2,60/min R$ 39,06 

7 Entregar vias da LO ao 
transportador (via correio) 

- Correio com AR R$ 20,00/min R$ 20,00 

8 Receber e conferir autenticidade 
das Licenças Complementares 

concedidas pelos países de destino 

20 Terceirizado R$ 0,63/min R$ 12,60 

9 Cadastro das informações no 
Sistema 

15 Terceirizado R$ 0,63/min R$ 9,45 

10 Publicar no sítio eletrônico da 
ANTT 

15 Técnico 
administrativo 

R$ 0,65/min R$ 9,75 

11 Arquivar a documentação 20 Terceirizado R$ 0,63/min R$ 12,60 

 Subtotal por processo - - - R$ 169,61 

 
O cenário apresentado na Tabela 1 corresponde a um requerimento com frota de capacidade 
de transporte dinâmica total mínima de 80 toneladas exigidos por lei, o que equivale 
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aproximadamente à análise de oito veículos. 
 
Também se esclarece que não raro são verificadas pendências ou falta de documentos, que 
aumentam o tempo processual. Nessas situações, a ANTT insta as empresas a apresentarem 
ou complementarem tais documentos. Contudo, este cenário desconsidera este custo 
processual, por se tratar de um mero exercício de aplicação do SCM. 
 
Frisa-se, ainda, que a análise documental envolve outras atividades, não elencadas na Tabela 
1 por falta de espaço. Por exemplo, entre o recebimento do documento no protocolo 
(atividade 1) e a verificação documental (atividade 2), há um passo intermediário, de 
classificação e distribuição do processo dentro da superintendência. Ou seja, a Tabela 1 possui 
caráter ilustrativo, e não exaure todas as atividades relacionadas à LO.  
 
Outro custo considerado no modelo é o de inspeção. Segundo informações da 
Superintendência de Fiscalização (Sufis), a ANTT realizou, em 2016, 81 comandos de 
fiscalização do serviço de TRIC e gastou R$ 104.780,60 com passagens e diárias. Este valor 
foi somado aos custos de remuneração da força de trabalho. 
 
Os agentes de fiscalização não possuem dedicação exclusiva para o TRIC. Desse modo, o 
gasto com a remuneração poderia ser assim estimado: 

• em cada comando são utilizados em média 4 fiscais, que são normalmente técnicos em 
regulação;  

• cada comando dura em média 5 dias; e 
• a remuneração de um técnico em regulação foi considerada como sendo de 

R$ 8.386,24, o qual foi dividido por 20 dias úteis (considerou que cada mês possui 
cerca de 20 dias úteis) para obter a remuneração diária (R$ 419,31/dia útil). 

 
O ideal seria possuir todos os custos relacionados à fiscalização, inclusive aqueles decorrentes 
da aplicação e cobrança de multas, mas tal fato não impede o desenvolvimento do exercício, 
que é o objetivo deste documento. 
 
Visando distribuir o valor anual nos processos relacionados ao TRIC, algumas adaptações 
foram necessárias. Os gastos totais foram divididos pela quantidade de processos referentes ao 
TRIC. Supondo que a ANTT possua em média 5.000 processos por ano relacionados ao 
TRIC, o custo fiscalizatório por processo seria de R$ 111,53 (Tabela 2).   
 

Tabela 2: Custo fiscalizatório do TRIC 

Custo anual com comandos de fiscalização 
Quantidade de 
processos TRIC 

Custo fiscalizatório 
por processo 

Diárias e passagens Remuneração Total 
5.000 R$ 111,53 

R$ 104.780,60 R$ 452.856,96 R$ 557.637,56 

 
Para estimar o custo médio por processo, o custo de verificação documental foi somado ao de 
fiscalização e, na sequência, multiplicado pelo overhead. À título de exercício, adotou-se um 
overhead de 30%, que para o exercício em questão, o valor seria de R$ 84,34. Assim, o custo 
médio da ANTT seria de R$ 365,48 por processo. A Tabela 3 resume os custos estimados. 
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Tabela 3: Custo médio regulatório da ANTT para cada processo de Licença Originária 
Tipo de Custo Custo por processo 

Análise documental R$ 169,61 

Fiscalização R$ 111,53 

Overhead R$ 84,34 

Total R$ 365,48 

 
Supondo que a ANTT receba anualmente 250 processos referente à LO, o custo total 
regulatório somente com este tipo de certificado seria de R$ 91.370,50 ao ano. Lembramos 
que este valor não contempla todas as atividades envolvidas com o processo. Assim sendo, o 
valor real pode ser maior do que o ora estimado. Ademais, o custo regulatório também deve 
considerar os custos dos entes privados. 
 
Feita a identificação dos custos mais relevantes do processo, deve-se avaliar as possibilidades 
de tratá-los, eliminando-os ou minimizando-os. Nesta simulação, o custo mais relevante é o 
de fiscalização. Tal custo é impossível de ser eliminado, mas algumas ações poderiam ser 
pensadas no sentido de otimizar a fiscalização. O segundo custo mais relevante é a “assinatura 
do superintendente”. Como a concessão de LO consiste em verificar o atendimento das 
exigências definidas na Resolução nº 1.474/2006, não envolvendo tomada de decisão, tal 
atividade poderia ser transferida para o nível gerencial, o que minimizaria os custos e 
desburocratizaria o processo. O terceiro custo que sobressai é o de postagem do certificado, 
com Aviso de Recebimento. Neste caso, a Agência poderia avaliar a possiblidade de emitir 
certificados digitais, cuja autenticidade pudesse ser verificada eletronicamente, eliminando 
este custo. Por outro lado, seria necessário um investimento para desenvolver esta tecnologia. 
Tal raciocínio deve ser aplicado às demais atividades, sempre buscando identificar 
possibilidade de simplificação administrativa. 
       
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O uso do SCM foi uma iniciativa importante para a análise dos custos gerados por uma 
resolução regulatória. O SCM permitiu estimar o custo regulatório da ANTT em fazer 
cumprir as exigências da Resolução nº 1.474/2006, no que se refere à LO, bem como analisar 
os gargalos burocráticos que merecem análise mais acurada quanto às possibilidades de 
simplificação.  
 
Existem atividades que poderiam ser minimizadas, por exemplo, por meio da modernização 
de sistemas de informática e de interfaces mais ágeis com a de outros órgãos para a 
averiguação das informações necessárias para a habilitação. Também se constatou que 
algumas obrigações dispostas na Resolução nº 1.474/2006 já estão na Resolução nº 4.799, de 
27 de junho 2015, que trata sobre a inscrição no Registro Nacional de Transportadores 
Rodoviários de Cargas (RNTRC). Isto é, solicita-se documentos em duplicidade.  
 
A principal dificuldade foi a limitada quantidade de bibliografia sobre avaliação ex post. A 
publicação “Regulatory Policy Outlook” da OCDE, de 2015, indica que muitos países têm 
adotado a avaliação ex post; no entanto, a maioria não possui o processo totalmente 
implementado, sendo que alguns ainda não estabeleceram sequer metodologias. A ausência de 
experiências nacionais no uso do SCM é outro dificultador, fato este constatado a partir de 
consultas junto a outras Agências Reguladoras Federais e em pesquisas diversas.  
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Deve-se também perseverar na busca dos outros custos, para melhor retratar o objeto de 
estudo. Cita-se, por exemplo, os custos de processamento de multas, de judicialização etc. 
Outrossim, recomenda-se que este procedimento seja aplicado aos demais processos 
elencados na Resolução nº 1.474/2006. A análise deve sempre verificar a possibilidade de 
simplificação administrativa e consequente redução do fardo regulatório. O próximo passo é 
aplicar o SCM para levantar os custos regulatórios dos atores externos.  
 
Por fim, para o levantamento dos tempos gastos para a execução das atividades, sugere-se 
comparar a técnica Delphi com outras técnicas, como a de tempos de movimentos, no intuito 
de avaliar qual método seria mais apropriado. 
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RESUMO 

Condição fundamental para a inclusão social é  a provisão da mobilidade urbana orientada pela equidade. Partindo 

deste princíp io, a  presente comunicação técnica propõe-se a descrever conceitos, discussões e resultados decorrentes 

do 1º Seminário de Acessibilidade e Mobilidade Urbana na Perspectiva da Pessoa Surda. O evento objetivou 

fomentar a criação de espaços dialógico-reflexivos abordando a mobilidade urbana de forma holística atenta às 

necessidades das pessoas Surdas por meio de palestras e criação de sinais-termo proveniente de oficina. Como 

estratégia metodológica optou-se pela coleta de dados com o auxílio de inquéritos e fichas cujos resultados foram 

aferidos a partir da análise de conteúdo e estatística descritiva, e part icipação ativa do público no concernente à 

oficina. O evento contou com diversidade de sujeitos  desde gestores, acadêmicos a profissionais na área de 

Transportes ou relacionados à pessoa Surda. Os resultados revelaram o ineditis mo do evento e d inâmica e a 

identificação de demandas específicas.  

 

1. INTRODUÇÃO 

A mobilidade urbana é um dos grandes desafios da atualidade recrutando dos gestores públicos a 
adoção de estratégias capazes de mitigar os problemas decorrentes de congestionamentos, 

liberação de gases poluentes geradores de agravos à saúde e/ou meio ambiente, assim como 
aqueles relacionados aos sistemas de transporte de massa como a qualidade, oferta e cobertura. 
No cenário brasileiro, especificamente concernente ao transporte público coletivo, são verificadas 

também fragilidades na integração entre os modos, incorporação de elementos tecnológicos, 
financiamento do sistema considerando as gratuidades, custo das passagens aos usuários, assim 

como a atenção às reais demandas e necessidades da população (Alves e Raia Jr., 2009).  
 
Em meio a esta conjuntura, foi sancionada pela Presidência da República a Lei nº 12.587, que 

institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana - PNMU (Brasil, 2012). A 
referida Lei institui diretrizes e busca dotar os municípios de instrumentos capazes de propiciar 

melhorias às condições de acessibilidade e mobilidade de pessoas e cargas (Taco et al., 2017a), 
na integração entre os modos de transporte e contribuição para o acesso universal à cidade 
(Brasil, 2012). Embora a PNMU defina formalmente mobilidade urbana como “condição em que 

se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano”, é possível ampliar seu 
conceito entendendo-a enquanto deslocamento condicionante e/ou resultante das relações 

socioespaciais em um dado contexto histórico, no qual o deslocamento espacial através do 
transporte constitui uma de suas expressões (Brandt, 2014); ela ainda expressa a dinâmica das 
transformações urbanas que definem (e redefinem) as condições de acesso à cidade, seus espaços, 

bens e serviços (Taco et al., 2017a). 
 

Tendo em vista os princípios e diretrizes da PNMU destacam-se a “acessibilidade universal; 
desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e ambientais; equidade 
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no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo; gestão democrática e controle social do 

planejamento e avaliação da PNMU” e também “a mitigação dos custos ambientais, sociais e 
econômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas na cidade”. E quanto aos objetivos, 

ressaltam-se “reduzir as desigualdades e promover a inclusão social; fomentar o acesso aos 
serviços básicos e equipamentos sociais; proporcionar melhoria nas condições urbanas da 
população no que se refere à acessibilidade e mobilidade” (Brasil, 2012). 

 
Como observado, a mobilidade e a acessibilidade são fatores que afetam a qualidade de vida das 

pessoas possibilitando ou restringindo uma efetiva inclusão social. No entanto, no contexto 
nacional ainda há segmentos sociais, dentre os quais as pessoas Surdas, que em razão da carência 
de uma abordagem em mobilidade urbana efetivamente voltada para a equidade, considerando as 

especificidades destes segmentos, têm sua participação na vida social, econômica e política 
comprometidas ao não serem observados seus direitos previstos em legislação.  

 
A presente comunicação técnica tem como segmento protagonista as pessoas Surdas. Conforme o 
Decreto nº 5.626/05, pessoa Surda é aquela que compreende e interage com o mundo por meio de 

experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de 
Sinais (Libras) e os parâmetros para a deficiência auditiva são a perda bilateral, parcial ou total de 

quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1000Hz, 
2000Hz e 3000Hz (Brasil, 2005). A preocupação com a pessoa Surda deu-se em razão do 
tamanho desta população no contexto nacional. Conforme dados de 2010 o Brasil contava com 

9,7 milhões de pessoas Surdas, sendo que o Distrito Federal respondia por 105 mil deste total 
(IBGE, 2010) e estas pessoas têm necessidades específicas e expectativas relacionadas à 

mobilidade urbana que necessitam ser observadas. Faz-se necessário enfatizar que “Surda” deve 
ser grafado com a letra inicial maiúscula buscando-se o empoderamento desta população.  
 

Diante do exposto esta comunicação técnica apresentará os principais conceitos, resultados e 
discussões emanados do 1º Seminário de Acessibilidade e Mobilidade Urbana na Perspectiva da 

Pessoa Surda (SAMUPPS), realizado em março de 2017, na Universidade de Brasília - UnB. Para 
tanto optou-se em dividi- la em sete seções. A primeira composta pela Introdução, seguida pelas 
seções dois e três que aproximam o leitor da Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com 

Deficiência no olhar da pessoa Surda e A Realidade do Condutor Surdo. A quarta seção aborda o 
Contexto do 1º SAMUPPS. Dando sequência são apresentadas as seções cinco, seis, sete que 

tratam da Metodologia, Discussões e Resultados e Considerações Finais respectivamente.  
 
2. LEI BRASILEIRA DA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

A Lei nº 13.146 institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, segundo a qual, 
considerando o direito ao transporte e à mobilidade devem ser eliminados todos os obstáculos e 

barreiras à comunicação a fim de se buscar o alcance da equidade (Brasil, 2015).  
 
Aludindo a esta, Correia (2017) reitera ser dever do Estado a comunicação de ameaça ou violação 

aos direitos das pessoas Surdas, sendo que este dever é extensivo à sociedade como um todo. 
Correia (2017) destaca ainda a diversidade de temas e situações que impactam no cotid iano das 

pessoas Surdas, portanto, carecendo de atenção orientada pela equidade uma vez que, segundo os 
preceitos da referida Lei, deve-se garantir o atendimento a estas pessoas em igualdade de 
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condições, inclusive no referente aos serviços relacionados à mobilidade urbana e trânsito. O 

autor complementa que os serviços de transporte público coletivo estão sujeitos ao controle do 
cumprimento do preconizado pela Lei nº 13.146. Diante do exposto, infere-se que as pessoas 

experimentam a mobilidade urbana de forma diferenciada e os gestores públicos assim como os 
responsáveis pela prestação do serviço precisam estar atentos ao preconizado em lei.  
 

Enfatiza-se como corroborante aos preceitos da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Brasil, 2015) que a acessibilidade é percebida também como a utilização e interação 

plena dos espaços urbanos. Neste sentido as especificidades dos segmentos sociais precisam ser 
observadas desde o planejamento, a infraestrutura e operação dos elementos que compõem a 
mobilidade urbana.  

 
3. A REALIDADE DO CONDUTOR SURDO 

Considerando todas as modalidades de mobilidade urbana, a possibilidade da obtenção da 
Carteira Nacional de Habilitação - CNH por parte de um condutor com comprometimento 
auditivo ainda é produto de desconhecimento, desinformação, medo e até falta de incentivo por 

parte da família das pessoas Surdas. Considerando os percalços porque passam os candidatos à 
obtenção da CNH, Veiga (2017) destaca a própria dificuldade dos órgãos de trânsito quanto à 

adequação às necessidades destes sujeitos, dentre as quais a oferta de um intérprete em Libras 
para a realização dos exames, inclusive os psicológicos.  
 

Outros pontos que Veiga (2017) chama a atenção são o fato de que em Libras são observadas 
diferenças regionais para sinais-termo, salientando, inclusive, que para uma pessoa Surda a 

Língua Portuguesa apresenta-se como segunda Língua. Destaca-se que em algumas cidades 
brasileiras são observados avanços na formação de equipes especializadas e que o símbolo 
internacional de surdez já é reconhecido, sendo uma estratégia para propiciar segurança ao 

condutor e os demais usuários do trânsito. Veiga (2017) afirma que os incrementos tecnológicos 
têm tornado a mobilidade urbana mais inclusiva, embora em alguns  países sequer seja 

reconhecida a habilitação veicular para condutores Surdos. 
 
4. O CONTEXTO DO 1º SEMINÁRIO DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE 

URBANA NA PERSPECTIVA DA PESSOA SURDA 

Segundo Brandt (2014) a Lei nº 12.587 (Brasil, 2012) sinaliza a garantia de direitos aos cidadãos, 

no entanto, especialmente para as pessoas com necessidades especiais, a mobilidade urbana ainda 
apresenta certas limitações para atender aquilo que fora preconizado. Por esta razão é necessário 
fomentar a criação de espaços de discussão e reflexão buscando-se a superação da restrição da 

mobilidade do ponto de vista biomédico, considerando também a influência dos fatores sociais, 
culturais, econômicos, psicológicos e ambientais. Estes espaços dão vazão à participação social 

revelando as necessidades da população. Corroborando à afirmação, Barbosa (2016), ao analisar 
o conteúdo de blogs tendo como mote o panorama da mobilidade urbana no Brasil para as 
pessoas com necessidades especiais, constatou que estes espaços de comunicação são capazes de 

revelar as dificuldades porque passam estes segmentos sociais. Infere-se, portanto, a relevância 
da participação social e a possibilidade do aproveitamento das redes sociais.  
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Sensível às demandas da população de referência, o Centro Interdisciplinar de Estudos em 

Transportes (CEFTRU) organizou o 1º Seminário de Acessibilidade e Mobilidade Urbana na 
Perspectiva da Pessoa Surda (SAMUPPS), ocorrido no dia 08/03/17. O evento nasceu do 

reconhecimento da necessidade de se discutir questões relacionadas à mobilidade urbana, em 
específico relacionadas ao segmento de pessoas Surdas. Teve como objetivos principais fomentar 
a criação de espaços dialógico-reflexivos abordando a mobilidade urbana de forma holística 

atenta às necessidades das pessoas Surdas e a criação de sinais-termo para a área. O evento foi 
desenhado de forma a propiciar o diálogo entre representantes da sociedade, academia e gestores 

públicos a partir de palestras que versaram sobre a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência; Política Nacional de Mobilidade Urbana; Plano de Mobilidade Urbana do Distrito 
Federal; A pessoa Surda e sua realidade no contexto citadino; Teorias da aprendizagem e do 

conhecimento direcionados à pessoa Surda; Contextos linguísticos da acessibilidade e mobilidade 
urbana da pessoa Surda: a criação de sinais-termo em Libras; e a oficina: O contexto da 

acessibilidade e da mobilidade urbana na Libras. (Taco et al., 2017b).  
 
Na expectativa do estabelecimento de um processo participativo o evento previu três momentos. 

O Pré-evento com o aporte das redes sociais por meio de grupo alusivo ao 1º SAMUPPS 
inaugurado em dezembro de 2016, espaço em que foram socializadas todas as etapas de 

construção e calibragem do Seminário, sendo este receptivo a contribuições e sugestões de temas 
que apresentassem afinidade com mobilidade urbana e pessoa Surda (Taco et al., 2017b); O 
Evento com a realização de palestras seguidas de debates e oficina; O Pós-evento com o 

levantamento dos resultados advindos dos formulários e fichas buscando-se perscrutar o perfil 
dos participantes, as demandas em mobilidade urbana, definição do que seja mobilidade urbana. 

A partir da oficina foram desenvolvidos sinais-termo pertinentes à mobilidade urbana.  
 
5. METODOLOGIA  

Para a aferição dos resultados optou-se pela adoção dos instrumentos de coleta de dados: 
formulários e fichas contemplando o perfil dos participantes e a definição quanto a mobilidade 

urbana e como deveria ser pensada a mobilidade urbana para a pessoa Surda ; e inquérito ao 
término do evento com a finalidade de apurar as principais impressões e demandas remanescentes 
para o desenho de novos eventos. Subsidiaram as análises a estatística descritiva e a análise do 

conteúdo (Poupart et al., 2008; Wheelan, 2016). Complementarmente foi realizada oficina com o 
intuito de cunhar sinais-termo relacionados à mobilidade urbana.  

 
6. DISCUSSÕES E RESULTADOS  

O 1º SAMUPS contou com a participação de 328 inscritos. Além de representantes do Distrito 

Federal compareceram pessoas dos estados de Goiás, Minas Gerais, Ceará e Bahia, 
transcendendo a inicial característica de evento regional e ratificando a relevância da 

preocupação com os temas por ele abordados (Taco et al., 2017b). O público foi composto por 
estudantes, docentes, intérpretes, servidores públicos, arquitetos, engenheiros, gestores públicos 
de órgãos relacionados à mobilidade urbana e trânsito, psicólogos, pedagogos, representantes de 

organizações não governamentais, profissionais da saúde e do Judiciário. Na sequência são 
apresentadas as Figuras 1, 2, 3 e 4 alusivas ao evento (Taco et al., 2017b): 
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Figura 1 - Público Participante Figura 2 - Momento dialógico 

Figura 3 - Oficina de Sinais-termo 
 

Figura 4 - Comissão Organizadora 
 

Segundo dados provenientes dos formulários 14,45% dos participantes declararam-se Surdos. 
Considerando as razões que justificaram a participação, 64,9% manifestaram interesse em 
ampliar seus conhecimentos, 10,8% justificaram serem pesquisadores na área, 14% referiram 

trabalhar com pessoas Surdas, 8,1% referiram ter interesse em conhecer os direitos relativos à 
pessoa Surda e 2,2% não responderam (Taco et al., 2017b).  

 
Quando solicitada definição para mobilidade urbana, verificou-se que muitas respostas 
replicavam o sentido formal ou do senso comum, assim, optou-se em apresentar as definições 

alternativas de construção pessoal (Taco et al., 2017b): “Acredito que a mobilidade urbana seja a 
tentativa de executar um meio de locomoção harmoniosa entre pessoas e veículos dentro de um 

espaço urbano para que todos sejam respeitados. Mobilidade é o grande desafio das cidades 
contemporâneas e deveria ser um tema tratado com maior frequência”; “A mobilidade Urbana 
visa melhorar a acessibilidade em transportes e vias públicas para assim promover a integra ção e 

principalmente o direito à liberdade de ir e vir de todos, principalmente das pessoas com 
deficiência”; “A possibilidade de transitar em uma cidade sem transtornos, o que envolve o 

planejamento urbano pensando em todos os cidadãos que a habitam. Pensar não apenas nas 
maiorias, mas em todas minorias e suas dificuldades de locomoção em qualquer ambiente”; “É 
poder se locomover sem dificuldade! O governo deve ter planejamento e execução de medidas 

para que a pessoa possa ter acessibilidade em sua cidade, com direitos de ir e vir sem precisar de 
acompanhante”.  

 
Quando indagados como deveria ser pensada a mobilidade urbana para a pessoa Surda, 
destacam-se as seguintes percepções (Taco et al., 2017b): “Em relação à comunidade surda 

algumas medidas a serem tomadas pelos órgãos competentes poderiam simplificar o 
deslocamento desses indivíduos, principalmente oferecer maiores informações visuais de forma 
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clara e precisa, visto que a dificuldade de locomoção eficiente pode surgir da falta de placas de 

informação somada à dificuldade dos mesmos em pedir informações a transeuntes, devido ao 
estigma da mudez e da falta de acesso a Língua Brasileira de sinais pela por parte da população 

majoritariamente constituída por ouvintes”; “Acredito que de uma forma muito similar ao que 
acontece na arquitetura, que é projetada de forma inclusiva para as pessoas com deficiência, a 
mobilidade urbana deve ser pensada de maneira a prezar pela independência da pessoa surda, no 

sentido de que ela possa se locomover sozinha com qualidade e segurança”; “De modo a 
assegurar o direito à cidade e garantir o livre acesso dos cidadãos aos seus direitos sociais (saúde, 

educação, transporte, lazer, etc.), com as devidas medidas de segurança e acessibilidade”; “Deve 
ser pensada de maneira efetiva, socialmente inclusiva com espaços identificados na linguagem de 
sinais. Pois a linguagem de sinais é o primeiro idioma da pessoa surda, por isso todos enfrentam 

dificuldades para se inserirem no trânsito”; “A mobilidade urbana para o surdo deve ser pensada 
na perspectiva viso-espacial, tendo em vista que a percepção do surdo é visual. O Surdo busca 

muito esta questão visual, pois a falta de audição faz com ele busque aprimorar os outros 
sentidos”.  
 

A realização da oficina possibilitou a interação com o público a partir da criação de sinais-termo. 
Esclarece-se que a Libras é constituída como um sistema linguístico de natureza visual-motora, 

com estrutura gramatical própria, apresentando-se como sistema linguístico de transmissão de 
ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas Surdas do Brasil cabendo ao poder público a 
responsabilidade pela garantia da difusão e uso da Libras como meio de comunicação objetiva 

das comunidades Surdas do Brasil (Brasil, 2002). Assim, tendo em vista a mobilidade urbana 
destaca-se como produto do 1º SAMUPPS a aproximação com sinais-termo conforme figuras na 

sequência (Castro Jr., 2017). Observa-se nas Figuras 5 e 6, a expressão em Libras de mobilidade 
urbana e sua aproximação com mobilidade rural. 
 

Figura 5 - Mobilidade Urbana 

Fonte: Castro Jr (2017) 
Figura 5 - Mobilidade Rural 

Fonte: Castro Jr (2017) 
  
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Infere-se que a interação e a dinâmica propostas para o evento alcançaram seus intentos. Os 
resultados do 1º SAMUPPS ratificaram a relevância das temáticas por ele apresentadas, 

reiteraram potenciais ganhos advindos da aproximação da sociedade e gestores públicos, 
academia e sociedade, sempre visando mitigar as fragilidades observadas nos modelos de 
mobilidade urbana. Conclui-se que as que as pessoas experimentam a cidade e seus serviços de 

forma diferenciada, portanto, carecendo de abordagens voltadas para a equidade e inclusão social. 
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Neste sentido prospecta a realização de novas edições, incluindo outros segmentos sociais e áreas 

do conhecimento ratificando uma abordagem multidisciplinar. Como contribuição científica 
destaca-se a disseminação de abordagem participativa e a interface com outras áreas do 

conhecimento na solução de problemas relacionados aos transportes.  
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RESUMO 
Com a nova regulamentação dos serviços de transporte rodoviário interestadual de passageiros extinguiu-se a 
necessidade de licitações, o que pressupõe aumento da concorrência e redução da concentração de mercado. No 
entanto, a lei que rege o setor prevê que quando constatada “concorrência ruinosa” em determinado mercado, 
será possível impor a limitação do número de empresas prestadoras do serviço, mantendo o pressuposto de 
liberdade tarifária. A ausência da regulamentação dessa matéria gera a necessidade de estudar a definição de 
“concorrência ruinosa” no setor de transportes de passageiros que, se mal regulamentada, poderá gerar 
desequilíbrio no bem-estar social. Para isso, este trabalho propõe um método para identificar os fatores que 
geram “concorrência ruinosa” por meio da adaptação das técnicas de análise de atos de concentração utilizadas 
pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). 
 
Palavras-chave: concorrência, atos de concentração, transporte rodoviário de passageiros. 
 
1.  INTRODUÇÃO 
Desde que a lei nº 10.233/2001 foi alterada pela lei nº 12.996/2014, os serviços de transporte 
rodoviário interestadual de passageiros, exceto semiurbano, deixaram de ser licitados e estão 
sendo outorgados mediante autorização. A autorização, ao contrário da permissão (delegada 
mediante licitação), pressupõe liberdade tarifária em um ambiente de livre e aberta 
competição (Brasil, 2001; Ribeiro, 2015).  
 
No entanto, com a supracitada alteração, a lei nº 10.233/2001 conta agora com o art. 47-B. 
Isso faz com que seja possível, mesmo em um regime autorizatário, limitar o número de 
operadores de transporte de passageiros quando houver constatação de “inviabilidade 
operacional” no mercado, nos seguintes termos: 
 

Art. 47-B.  Não haverá limite para o número de autorizações para o serviço regular de 
transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, salvo no caso de 
inviabilidade operacional. 
Parágrafo único.  Na hipótese do caput, a ANTT poderá realizar processo seletivo público para 
outorga da autorização, observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência, na forma do regulamento.   
 

A regulamentação desse novo regime de delegação foi promovida pela Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) em 2015, mediante Resolução ANTT nº 4.770/2015. Nesse 
normativo, o art. 42 determina que é considerada “inviabilidade operacional” situações que 
configurem “concorrência ruinosa” ou “restrições de infraestrutura”. Algumas razões para que 
essa regulamentação ocorresse dessa maneira estão apresentadas no trabalho de Ribeiro 
(2015). O mesmo autor também alerta sobre a possibilidade desse regramento fazer com que a 
“autorização” se comporte como uma “permissão” com liberdade tarifária, a depender da 
definição de “concorrência ruinosa”. 
 
Este artigo busca identificar, por meio de técnicas utilizadas pelo Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (CADE), um possível método para definir “concorrência ruinosa” no 
âmbito do transporte rodoviário interestadual de passageiros. Para isso foram identificadas as 
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teorias aplicáveis sobre defesa da concorrência, atos de concentração e condutas unilaterais 
relevantes ao setor de transportes. 
 
2. REFERENCIAL TEÓRICO  
A palavra “ruinosa” é originada da palavra “ruina” do idioma Latim, que significa colapso, 
queda, desabamento, destruição. Portanto, “concorrência ruinosa” pode ser considerada 
aquela que prejudica a concorrência saudável, tanto no sentido de evitar a concorrência 
predatória quanto impedir monopólio desregulado. Mateus (2003) corrobora com essa tese 
afirmando que a concorrência ruinosa ocorre quando há desequilíbrio das concentrações do 
mercado. Isso pode ser identificado em caso de ausência (ou falha) da política antitruste (ou 
política concorrencial). 
 
O objetivo principal da política concorrencial é a busca do bem-estar total, e não apenas no 
bem-estar do consumidor (Motta, 2004). Para isso, Motta (2004) indica a necessidade de 
defender pequenas empresas, promover a integração de mercado, a liberdade econômica, o 
combate à inflação com intuito de garantir a justiça e a equidade. Quando há descontrole de 
algum desses elementos, é possível que haja intervenção no mercado por meio da regulação. 
 
O trabalho de Martins et al (2004) mostra que, há alguns anos, havia elevada concentração no 
mercado de transporte rodoviário interestadual de passageiros. A fim de aumentar a 
competição no regime permissionário, Cruz (2010) propôs a Regulação de Toque Leve, que 
considerava a ideologia de livre entrada de empresas (desde que cumpridas exigências 
mínimas necessárias) com licitações periódicas. Com essa mesma intenção, Rolim et al 
(2010) defenderam a eliminação paulatina do processo licitatório, algo que ocorreu em 2014 
com a promulgação da Lei nº 12.996. 
 
No caso concreto atual, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), como 
reguladora do setor de transporte rodoviário interestadual de passageiros operante por meio de 
autorização, tem por atribuição a intervenção no mercado para a busca do bem-estar social 
(relação governo, sociedade e empresários). Como a regulação do problema de pesquisa 
adentra na esfera da política antitruste (que pode ultrapassar a expertise específica da Agência 
sobre a regulação econômica), este trabalho traz como alternativa a observância das boas 
práticas desenvolvidas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Vale 
esclarecer que a intenção não é fazer com que o CADE avalie a matéria, mas apenas 
aproveitar as técnicas de análise dos atos de concentração para que a ANTT examine o 
mercado e tome as medidas necessárias no cumprimento de sua função. 
 
Para o CADE (2013), quando há empresas concorrendo entre si, eleva-se a tendência de oferta 
de bens e serviços de melhor qualidade a preços mais baixos. A competitividade estimula a 
inovação e o aumento de eficiência e de produtividade, gerando oportunidades para que 
empresas desenvolvam seus negócios (CADE, 2013). 
 
De acordo com Brasil (2016), a análise econômica de atos de concentração deve levar em 
consideração o “mercado relevante” em que o estudo se versa, no intuito de: verificar a 
probabilidade da instituição promover o poder de mercado (ou poder coordenado); analisar as 
eficiências; e, buscar eventuais “remédios” para amenizar impactos concorrenciais. Para isso, 
Brasil (2016) cita as seguintes etapas metodológicas: 
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a) Definição do “mercado relevante” afetado. 
b) Identificação do nível de concentração do mercado. 
c) Análise de efeitos unilaterais (barreiras de entrada, análise de rivalidade e 

análise de portfólio) 
d) Verificação do poder de compra. 
e) Análise de efeitos coordenados. 

 
3. DESENVOLVIMENTO DO MÉTODO PARA ANÁLISE DA “CONCORRÊNCIA 
RUINOSA” 
Embora Brasil (2016) apresente o método para avaliar atos de concentração (baseado em leis, 
na literatura internacional e boas práticas aplicáveis), é possível adaptá-lo para atingimento 
dos objetivos deste artigo. Essa afirmação é oriunda da analogia entre o estudo de fusões ou 
incorporações de empresas concorrentes, e a eventual restrição de novos entrantes no mercado 
gerada pelo fato de se constatar “concorrência ruinosa”. Destaca-se que em ambas situações 
há tendência da elevação de concentração mercadológica. Um resumo do método proposto 
está apresentado na Figura 1, em que cada etapa está detalhada nos itens seguintes.  
 

 
Figura 1: Resumo do método proposto. Fonte: autor 

 
 
3.1. Definição do “mercado relevante” afetado 
A primeira etapa do método proposto é a delimitação do “mercado relevante”. Para Brasil 
(2016), esse é o processo de identificação do conjunto de agentes econômicos (consumidores 
e produtores) que efetivamente reagem e limitam as decisões referentes a estratégias de 
preços, quantidades e qualidade da empresa resultante da operação (entre outras). Tal 
identificação deve prezar por aspectos de produto (ou serviços) e geográficos. 
 
No caso do transporte interestadual de passageiros, o mercado relevante leva em consideração 
os mercados de atuação de determinada empresa e os tipos de serviço ofertados 
(convencional, executivo ou leito). Também deve considerar a substitutibilidade desse 
produto, tal como a eventual disponibilidade de transporte aéreo entre os mercados analisados 
quando ofertado a um preço competitivo (Leal, 2009; Espósito Neto, 2014). Nesta etapa 
deverão ser consolidadas informações qualitativas e quantitativas a respeito das empresas de 
ônibus existentes no mercado.  
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3.2. Identificação do nível de concentração do mercado  
Para análise do nível de concentração do mercado de prestação de serviços de transporte 
rodoviário de passageiros será necessário avaliar no mercado relevante (Brasil, 2016): 

 a participação de mercado; 
 o eventual fornecimento de insumos dos concorrentes;  
 o nível de concentração e participação de mercado; e 
 e o nexo de causalidade (Índice Herfindahl-Hirschman – HHI). 

3.3. Análise de efeitos unilaterais 
Por essa avaliação compreendem-se os estudos quanto às barreiras de entrada, de análise de 
rivalidade e, ainda, a análise de portfólio. Quanto mais elevadas são as barreiras de entrada, 
menor é a probabilidade de entrada de novas empresas no mercado relevante definido. 
Ademais devem ser considerados: os custos irrecuperáveis (sunk costs); barreiras legais ou 
regulatórias; economias de escala e/ou escopo; o grau de integração existente; fidelidade dos 
consumidores; tempestividade e suficiência dos novos pretendentes na operação. 
 
Para Brasil (2016), a rivalidade efetiva é provável em contextos em que empresas 
estabelecidas tenderiam a adotar estratégias agressivas para aumentar sua participação de 
mercado. Nesse sentido é pertinente avaliar a disponibilidade da capacidade ociosa das 
operadoras de ônibus do mercado (número de assentos vazios), teste de estabilidade do setor, 
o equilíbrio de mercado, a homogeneidade do serviço e o poder de portfólio exercido pelos 
agentes já operantes. 
 
3.4. Poder de compra 
É uma situação remota no mercado interestadual de ônibus, mas que não deve ser excluída da 
análise. Neste caso algumas empresas podem deter de elevado poder de mercado “na compra” 
dos insumos (inclusive detendo de vagas ou guichês em rodoviárias, ou oficinas mecânicas). 
Isso eleva a probabilidade de prejuízos à concorrência decorrente da operação e, 
eventualmente, resulta em poder de monopsônio ou poder compensatório (poder de 
barganha). 
 
3.5. Efeitos coordenados 
Um eventual acordo entre operadores de ônibus pode reduzir a rivalidade entre as firmas de 
um mercado relevante, elevando a probabilidade de coordenação explícita ou tácita que, uma 
vez exercida, impacta negativamente no bem-estar dos consumidores. Para isso é de grande 
importância verificar a existência de possíveis atos coordenados dos agentes econômicos que 
prestam serviços de transporte no mercado, uma vez que essa atitude é prejudicial à 
concorrência, e também pode produzir o efeito de “concorrência ruinosa”.  
 
4. APLICAÇÃO DO MÉTODO  
A aplicação do método proposto deve ocorrer apenas depois que algum agente requerer, junto 
à ANTT, a análise de mercado de prestação de serviços de transporte interestadual de 
passageiros em que haja suposta “concorrência ruinosa”. O agente que o preencherá pode ser 
qualquer pessoa física ou jurídica, bem como representante do Poder Público. 
 
Esse requerimento deverá conter informações básicas minimamente fundamentadas a fim de 
permitir que a ANTT identifique se há, ou não, alguma necessidade de intervenção ou 

20



 

viabilidade de aprofundar a análise. Tal requerimento é análogo ao “Formulário de 
Notificação” avaliado pelo CADE, mas que será analisado pela ANTT a fim de tomar a 
decisão cabível (aplicar o método proposto ou indeferir a solicitação). Isso dependerá do nível 
de detalhamento da solicitação.  
 
Embora a regra geral da proposta faz que a ANTT seja provocada por entidades externas para 
constatação da “concorrência ruinosa”, é importante que haja segurança jurídica (ato 
normativo) que permita a solicitação proativa de informações pela agência sobre determinado 
mercado. Assim, sempre que os dados da ANTT identificarem potencial concentração, poder 
de compra ou efeitos coordenados, a agência poderá promover a análise proposta de forma 
espontânea. Porém, destaca-se que devido à dimensão continental do país e à complexidade 
da análise, acredita-se que a provocação dos interessados pode ser mais efetiva no caso 
concreto. 
 
Uma vez constatada a procedência do requerimento ou a existência de dados concretos que 
indicam “concorrência ruinosa”, a agência reguladora poderá coletar novas informações para 
subsidiar a aplicação do método. As informações adicionais podem ser obtidas junto ao 
requerente, aos usuários do transporte ou a outros agentes (empresas concorrentes, 
associações, estudos de mercado) de forma tanto qualitativa quanto quantitativa, a depender 
das características do requerimento e do mercado em análise. Esta etapa preliminar está na 
Figura 2. 
 

 
Figura 2: Etapa preliminar de decisão sobre aplicação do método proposto. Fonte: autor 

 
Posteriormente, caso a solicitação seja deferida, considera-se que o método deve ser aplicado. 
Nesse caso, propõe-se que sejam realizadas a coleta de dados relevantes, e, posteriormente, as 
etapas apresentadas no capítulo anterior. Para melhor representação do modelo, tem-se o 
fluxograma da Figura 3. 
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Figura 3: Fluxograma de análise. Fonte: autor 

 
Destaca-se que a eventual análise técnica é sempre solicitada quando as informações não são 
suficientes, fazendo com que novos detalhamentos sejam necessários. A alternativa da análise 
técnica permite um aprofundamento sobre o assunto que pode envolver, inclusive, a reanálise 
de algum procedimento já realizado, ou a análise de outro processo que não esteja na 
sequência natural do fluxo.  
 
A conclusão da análise técnica poderá culminar tanto na constatação da concorrência ruinosa 
quanto na necessidade de manter a abertura do mercado. Esta análise técnica poderá 
considerar outros fatores, especialmente técnico-operacionais (tanto novos aspectos quanto 
fatores já avaliados), e que cabem estudos científicos posteriores mais aprofundados. A 
quantificação dos indicadores de cada etapa metodológica apresentada no fluxograma, embora 
essencial, será materializada em trabalhos posteriores, e poderá considerar os aspectos 
geográficos de cada “mercado relevante”.  
 
5. CONCLUSÃO  
Partindo do pressuposto de que “concorrência ruinosa” é aquela concorrência maléfica ao 
bem-estar total, considera-se que sua definição deve evitar tanto o monopólio desregulado 
quanto a concorrência predatória. No último caso, uma das vertentes da concorrência 
predatória pode ser tratada analogamente aos atos de concentração do mercado. 
 
Assim, utilizar o método aplicado pelo CADE nas análises de atos de concentração horizontal 
pode contribuir para e identificação de eventual concorrência ruinosa no mercado. Nesse 
sentido, este trabalho propõe a adaptação do método de análise de atos de concentração para 
ser aplicado ao mercado de transporte rodoviário interestadual de passageiros no intuito de 
identificar a existência de “concorrência ruinosa”. 
  
Destaca-se que não há regulamentação daquilo considerado “concorrência ruinosa”, o que faz 
deste trabalho uma possível proposta de estudo com enfoque econômico. Ademais, lembra-se 

22



 

que uma eventual regulamentação tendenciosa poderá culminar em limitação equivocada de 
um mercado livre de tarifas, desequilibrando a saudável relação entre bem-estar do 
consumidor e do produtor. O risco é que, ao evitar a “concorrência ruinosa”, realmente gere 
uma ausência de concorrência. Em ambos os casos, há prejuízo econômico ao bem-estar 
social.   
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RESUMO 

A democratização da informação e difusão de assuntos pertinentes à engenharia civil no Estado do Amapá fez-se 

urgente a partir do momento em que o desenvolvimento se viu iminente. Encontravam-se como pauta de 

discussão apenas entre os órgãos governamentais, conselhos e sindicatos. Há três anos, o Estado do Amapá foi 

contemplado com o primeiro curso de Engenharia Civil na Universidade Federal do Amapá (Unifap), que 

através do projeto de extensão radiofônico, denominado “Discutindo Engenharia para a Comunidade”, permitiu 

abrir um espaço interativo para a comunidade amapaense. O presente trabalho busca apresentar a produção 

radiofônica a partir de uma gestão organizacional de roteiro e produção para a locução de debates inerentes ao 

cenário da engenharia civil e suas áreas (construção civil, estruturas, transportes, geotecnia e recursos hídricos), 

de forma a proporcionar maior interatividade entre a academia e a comunidade. Os programas são produzidos 

conforme as diretrizes da Rádio Universitária 96,9 FM. 

ABSTRACT 

The democratization of the information and diffusion of subjects pertinent to civil engineering in the State of 

Amapá became urgent from the moment in which the development was imminent. They were discussed only by 

government agencies, councils and trade unions. Three years ago, the State of Amapá was awarded the first Civil 

Engineering course at the Federal University of Amapá (Unifap), which, through the radio project, entitled 

"Discussing Engineering for the Community", allowed an interactive space for the amapaense community. The 

present work seeks to present the radio production from an organizational management of script and production 

to the speech of inherent debates in the civil engineering scene and its areas (civil construction, structures, 

transport, geotechnics and water resources), in order to provide greater interactivity between academia and the 

community. The programs are produced according to the guidelines of Radio University 96.9 FM. 

1. INTRODUÇÃO

O projeto de extensão “Discutindo Engenharia para Comunidade” na Rádio Universitária tem 

por escopo principal a interação entre a UNIFAP e a comunidade, conforme previsto no 

projeto institucional, onde a participação dos estudantes, professores e técnicos na prática da 

comunicação e extensão, possibilita uma abordagem adequada dos diferentes assuntos de 

engenharia, permitindo dirimir quaisquer dúvidas, além de proporcionar um ambiente 

confortável na interação entre a comunidade e os órgãos gestores, executores e fiscalizadores. 

Especificamente, dentre as exigências do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Civil, 

este projeto vem a cumprir com a missão de difundir o conhecimento além do meio didático 

convencional, inserindo a comunidade acadêmica de forma efetiva nos problemas pertinentes 

a sociedade local.  

O projeto conta com a participação de sindicatos e conselhos da área afim (Sindicato da 

Indústria da Construção Civil do Amapá – SINDUSCON/AP; Sindicato dos Engenheiros do 

Amapá – SENGE/AP; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá – 

CREA/AP; Clube de Engenharia e Arquitetura do Amapá – CEAAP; e a Caixa de Assistência 

24



dos Profissionais dos Creas – Mútua/AP), no papel de colaboradores na locução de debates 

inerentes ao cenário da engenharia civil e suas diferentes áreas a partir de uma visão técnica e 

didática, tendo em vista que o público-alvo não é exclusivamente acadêmico. Desta forma, a 

divulgação do conhecimento da Engenharia Civil permite a comunidade amapaense tirar 

dúvidas sobre os temas de cunho de projetos, construtivos, regulatórios e empresariais. 

2. ANÁLISE

Verificou se a necessidade de criar e desenvolver estratégias e ações de comunicação da 

Engenharia Civil da UNIFAP como promotoras de cidadania, fomentando a formação, a 

produção e a difusão do conhecimento de Engenharia Civil. 

Também docentes do curso definiram a importância da universidade ser referência em ações 

estratégicas efetivas na área de engenharia e comunicação, sendo que a mesma é reconhecida 

como promotora da cidadania e da pluralidade científica. 

Sentiu-se, por conta de tudo isto, a urgência de ampliar a divulgação das ações planejadas e 

executadas pela coordenação de engenharia em diferentes mídias. Também, foi necessário 

buscar, fortalecer e divulgar as ações de ensino, pesquisa e extensão, gestão executadas no 

âmbito da universidade. 

Foi detectado a necessidade de integrar a UNIFAP e o Curso de Engenharia Civil, à 

comunidade, pois o mesmo é bastante recente tendo sua primeira turma ingressada na 

Universidade no ano de 2014. Para tal, seria necessário conectar os membros da comunidade 

universitária (servidores docentes e técnico-administrativos e discentes), ao Sindicato da 

Indústria da Construção Civil do Amapá – SINDUSCON/AP; Sindicato dos Engenheiros do 

Amapá – SENGE/AP; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá – 

CREA/AP; Clube de Engenharia e Arquitetura do Amapá – CEAAP; e a Caixa de Assistência 

dos Profissionais do CREA – Mútua/AP, além de eventuais representantes das áreas 

relacionadas à engenharia civil. 

3. ESTRUTURA

O programa dispõe de um espaço na rádio Universitária, todos os sábados, com duração de 

uma hora. O projeto tem como objetivo tornar a Rádio Universitária um espaço de divulgação 

das várias áreas da engenharia, estendendo-se também as redes sociais na missão de divulgar 

ações tanto voltadas para a engenharia civil, quanto a assuntos relacionados à UNIFAP. As 

entrevistas com a comunidade técnica, acadêmica e Instituições afins, compõem a essência do 

programa, trazendo assim temas para debate na bancada e com interação da comunidade local, 

esclarecendo dúvidas e disseminando o conhecimento para além dos limites físicos da 

universidade. 

As atividades a desenvolvidas e os procedimentos adotados para execução das mesmas são: 

1ª Etapa: Escolha dos temas prioritários que serão abordados nos programas de rádio. 

2ª Etapa: Levantamento bibliográfico, buscando artigos científicos, livros, pesquisa na 

internet, etc. Esta etapa serve para embasar a construção dos roteiros escritos que regem os 

programas de rádio.  

3ª Etapa: Preparação dos programas de rádio. Após o levantamento de dados e informações 

sobre os temas, os componentes do projeto elaboraram um roteiro escrito sobre o tema 
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escolhido, que poderá ser na forma de perguntas e respostas, que servirá como guia no 

momento em que o programa vai ao ar.  

4ª Etapa: Na sequência, todos os roteiros dos programas são cronometrados, a fim de corrigir 

eventuais erros e possibilitar uma maior fluência dos programas. 

5ª Etapa: Participação na rádio dos membros do projeto. Os grupos fazem a participação, ao 

vivo, no programa de rádio nas instalações da Rádio Universitária 96.9 FM. Os docentes, 

técnicos e colaboradores participam da determinada edição, falando sobre um tema de sua 

área e sobre a pertinência deste tema para a comunidade amapaense. 

3.1 Mídias Sociais 

A execução das atividades no estúdio ocorre em intervalos semanais, porém a missão de 

divulgar conhecimentos acerca da engenharia civil acontece todos os dias através das mídias 

sociais, permitindo que a comunidade acadêmica e local esteja inserida de forma contínua no 

debate e aprendizado sobre os temas tratados durante os programas. 

Figura 1: Fanpage Discutindo Engenharia 

Essas mídias tem o objetivo de divulgar ações executadas pelo programa “Discutindo 

Engenharia”, como propostas de pauta ou mesmo fotos e vídeos produzidos pela equipe do 

programa para esclarecer pontos pertinentes para o todo. São utilizadas também para divulgar 

ações da UNIFAP, ou qualquer assunto relativo a universidade, além de compartilhar 

entrevistas, pesquisas, relatórios, artigos e publicações voltadas para a área. 
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Figura 2: Divulgação de pauta 

Existe também a produção de depoimentos e vídeos que exibem informações que não são 

possíveis através do formato radiofônico (demonstração de procedimentos de segurança, 

exibição de materiais e equipamentos, etc.) para complementar o que foi discutido no estúdio. 

Figura 3: Divulgação de evento 

4. RESULTADOS

O produto do programa reflete no aprendizado técnico e cientifico, uma vez que os estudantes 

têm a vivência na interface do senso comum e do conhecimento cientifico e tecnológico. O 

conhecimento de planejamento, execução e multidisciplinariedade farão diferença na visão 

holística sobre os assuntos das diferentes áreas de conhecimento da engenharia civil.  
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Desde que o projeto foi colocado em prática já foram ao ar dezoito programas, todos tratando 

de assuntos significativos para a realidade local, com a participação dos parceiros do 

programa (SINDUSCON/AP, SENGE/AP, Mútua, CREA/AP e CEAAP) e convidados na 

elaboração de debates sobre as questões da engenharia aplicada. 

Tabela 1: Programas apresentados 
Tema abordado Data 

Programa piloto 21/01/2017 

Ética na engenharia civil 28/01/2017 

Aniversário de Macapá: a importância da engenharia civil na capital amapaense 04/02/2017 

Engenharia de segurança do trabalho e a construção civil 11/02/2017 

Segurança contra incêndio e pânico em Macapá e na UNIFAP: as oportunidades oferecidas 

nesse setor 

18/02/2017 

Segurança de trânsito no Carnaval  25/02/2017 

A importância da UNIFAP para comunidade 04/03/2017 

Segurança na Engenharia Hidroviária 11/03/2017 

EMEC- Escritório Modelo de Engenharia Civil da UNIFAP 18/03/2017 

Pavimentação urbana 25/03/2017 

Engenharia Civil na construção de estradas e pontes 01/04/2017 

Pontes 08/04/2017 

Pesquisa e Extensão na Universidade 15/04/2017 

A criação do primeiro curso de Engenharia Civil do Amapá 22/04/2017 

Nivito Guedes: Engenharia Civil e Música 29/04/2017 

Mútua- Caixa de Assistência aos Profissionais do CREA 06/05/2017 

Maio Amarelo: “Minha escolha faz a diferença” 13/05/2017 

ENEC- Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Civil 20/05/2017 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá - CREA-AP 27/05/2017 

Macapá luz e projetos de mobilidade urbana  03/06/2017 

Terminal Hidroviário de Transporte de passageiros para Macapá 17/06/2017 

Saneamento Básico no estado do Amapá 24/06/2017 

Defesa Civil 01/07/2017 

Uma grande quantidade de assuntos já foi debatida nessas edições citadas, porém ainda há 

significativo número de pontos considerados essenciais para a construção de uma cidade 

ideal, submetendo assim, o programa ao dever de prosseguir diversificando suas pautas para 

cumprimento dos objetivos firmados na concepção do projeto. Tendo em vista essa 

necessidade, a equipe elabora de forma prévia e lógica as possíveis pautas que serão 

apresentadas em ocasiões posteriores. 
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Tabela 2: Propostas de pauta 

Sustentabilidade Ambiental na Engenharia Civil 

Água e qualidade de vida 

Reciclagem de materiais na Engenharia Civil: resíduos sólidos 

Saúde e Engenharia Civil 

Iluminação Pública e Segurança 

Década de Ação para a Segurança no Trânsito 

Os debates referentes a trânsito e transporte têm sido frequentes no programa Discutindo 

Engenharia, inclusive com previsão de campanhas educativas através da Radio Universitária, 

principalmente na atenção redobrada nas rodovias, respeito ao limite de velocidade da via que 

trafega e, é claro, o uso o cinto de segurança. Salienta-se também a importância dos 

passageiros do banco traseiro que devem usar o cinto.  

O cuidado com os problemas na pista por conta das chuvas que aconteceram nesse período no 

Amapá foi bastante evidenciado no programa. Orienta-se o ouvinte a fazer um planejamento 

prévio da distância que pretende percorrer nas viagens, programando os pontos de parada e de 

abastecimento para evitar surpresas. “Planeje bem os horários da viagem, pois ninguém curte 

se envolver em engarrafamentos para chegar ou voltar no feriado. Arrume bem a bagagem, 

pois muitas vezes os perigos podem estar dentro do próprio automóvel. Evite transportar 

objetos em condições que impeçam ou dificultem a visão do motorista no retrovisor.”   

O Programa Discutindo Engenharia trabalhou o Movimento Maio Amarelo. A proposta foi 

chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. A intenção 

foi colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os 

mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, 

federações e sociedade civil organizada para discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o 

conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais 

diferentes esferas. 

A ideia foi estimular atividades voltadas à conscientização, ao amplo debate das 

responsabilidades e à avaliação de riscos sobre o comportamento de cada cidadão, dentro de 

seus deslocamentos diários no trânsito. 

O Programa levantou argumentos de segurança comumente desprezados e sem a devida 

reflexão sobre o impacto na vida de cada cidadão. Ainda será discutido mais ações na edição 

sobre a Década de Ação para a Segurança no Trânsito. 
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Figura 4: Registro da Apresentação do Programa 

5. CONCLUSÕES

O conhecimento não pode estar restrito apenas às instituições de ensino. Isso quer dizer que 

os detentores do saber têm como dever disseminá-lo para a sociedade em geral, através de 

metodologias simples que sejam acessíveis a todos. 

O programa “Discutindo Engenharia” possibilita aos cidadãos a chance de inserção social 

através do contato com o conhecimento de forma dinâmica e direta, numa linguagem que 

pode ser absorvida pelos receptores de maneira clara.  

O ouvinte, ao ter contato com o conhecimento, tem a oportunidade de reavaliar seus 

pensamentos e rever suas atitudes no meio em que está inserido, ou seja, possibilita a 

formação de pessoas críticas, atuantes, autônomas e independentes, que reconheçam, nos 

meios de comunicação, uma ferramenta de educação e que os utilizem como exercício da 

cidadania e da democracia. 

O rádio é um dos principais instrumentos de difusão de ideias. Em temas mais complexos 

como os da engenharia civil e com carências das mais diferentes ordens, muitas vezes é uma 

estação de rádio que leva notícia e entretenimento.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB) declara que uma instituição de 

educação competente e preocupada com a qualidade do ensino é aquela que possibilita o 

conhecimento e o acesso às várias linguagens que levam a informação ao homem (BRASIL, 

1996). 

A ideia de criar um programa na Rádio Universitária para oferecer à comunidade uma 

programação técnica de engenharia civil, ética e comprometida com a universidade pública, a 

cidadania, a democracia e a transformação social.  

Neste sentido, o valor do “Discutindo Engenharia para a Comunidade” se dá, pois veicula 

informações, não só para a comunidade acadêmica, mas também para a sociedade em geral, 

buscando unir ensino, pesquisa e extensão por meio deste projeto de extensão. 

O projeto do programa “Discutindo Engenharia para a Comunidade” é uma proposta 

pedagógica comprometida com a difusão de conhecimentos de diferentes áreas da engenharia 
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civil, criando assim um elo entre diferentes disciplinas, contextualizando de acordo com a 

realidade dos atores sociais, que são os ouvintes.  

Através de entrevistas, o projeto mostra ao ouvinte uma nova maneira de visualizar sua 

realidade e fazer a proposta de novas ações, por meio de debates, mobilização de ações e 

convivências em um espaço democrático com profissionais da área e nosso corpo discente, e 

proporcionamos discussões de problemáticas de interesse da comunidade em geral e da 

UNIFAP.  

Assim cumpre-se com a missão da universidade que não é restrita à comunidade acadêmica, 

mas sim é um meio de inserção social.  

A Universidade é de todos, feita por todos e para todos. 
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RESUMO 

Fortaleza é a quinta maior cidade do Brasil, com mais de 2,6 milhões de habitantes que encaram diversos 

problemas de mobilidade urbana. Em extensão, menciona-se a “deseconomia” causada pelos congestionamentos, 

como a elevada mortalidade em decorrência de colisões que atingiu a marca de 12,2 mortes/100 mil habitantes, 

além da poluição atmosférica, responsável por 61% das emissões de CO2. No intuito de alterar este cenário, 

Fortaleza lançou o Plano de Ações Imediatas em Transporte e Trânsito (PAITT). Concebido no intuito de 

implementar intervenções de curto prazo, com baixo custo e alto impacto, o PAITT parte das premissas de 

priorização de transporte público coletivo e não-motorizado, promovendo a equidade dos espaços urbanos. Nesse 

contexto, lançou-se o projeto VAMO (Veículos Alternativos para Mobilidade) Fortaleza, a fim de contribuir 

tanto com a problemática da mobilidade urbana quanto com a mitigação da emissão de gases poluentes na 

atmosfera. 

 

Palavras-chave: mobilidade elétrica, mobilidade sustentável, carros elétricos compartilhados 

 

1. INTRODUÇÃO 

A cidade de Fortaleza, quinta cidade mais populosa do Brasil, com 2,6 milhões de habitantes, 

trata-se da capital com maior densidade demográfica do País, com quase 8.300 hab/km² 

(IBGE, 2016). Como consequência da elevada densidade populacional somada ao 

crescimento urbano desordenado, a capital do Ceará sofre com problemas de mobilidade e de 

acessibilidade, prejudicando os deslocamentos diários da população. Como efeito, este 

cenário gerou (e gera) problemas nos âmbitos: i) do meio-ambiente, 61% das emissões de 

CO2 em Fortaleza é oriunda da matriz de transportes (ICLEI, 2015), além do elevado índice 

de poluição sonora; ii) da segurança viária, registrando 315 vítimas fatais em 2015, 

equivalente a 12,2 mortes/100 mil hab. (PMF, 2016); e iii) da fluidez do tráfego geral, em 

decorrência da elevada taxa de motorização da capital (2,56 hab/veic) (PMF, 2016). 

 

No decorrer dos recentes anos, iniciou-se um intenso processo de quebra de paradigmas em 

Fortaleza, através da adoção de diversas ações alinhadas com a Política Nacional de 

Mobilidade Urbana (BRASIL, 2012), com o lançamento, em 2014, do Plano de Ações 

Imediatas em Transporte e Trânsito (PAITT). As ações do PAITT são focadas em projetos de 

curto prazo, com baixo custo de investimento e alto impacto social, contribuindo para a 

quebra de paradigmas na cidade, sempre balizados nas premissas de promover e de priorizar o 

transporte público coletivo e o transporte não-motorizado, almejando a promoção da equidade 

dos espaços sociais e da segurança viária em Fortaleza. 

 

No eixo de transporte público, a evolução de 3,3 para 98,2 km de faixas exclusivas de ônibus 

é um dos resultados expressivos do PAITT. Intervenção simples de divisão do espaço viário 

com elevado potencial, contribuindo para o aumento da velocidade operacional dos ônibus e, 

também, para uma maior qualidade e previsibilidade do serviço. Também, lançou-se o 

aplicativo “Meu Ônibus”, no intuito de informar aos usuários o horário de chegada dos ônibus 

às paradas em tempo real, além de informar sobre as rotas e os pontos de parada acessados 

por cada linha de transporte público. 
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No transporte não-motorizado, cita-se a criação do sistema de bicicletas compartilhadas, o 

“Bicicletar”. Atualmente, o “Bicicletar” conta com 800 bicicletas e 80 estações na cidade, e é 

o sistema mais utilizado do Brasil, com a média de 6,0 viagens/bicicleta em dias da semana. 

Também, lançou-se um programa inédito no Brasil, no intuito de promover a integração do 

modo cicloviário com o transporte público. Tratando-se de um sistema de empréstimo de 

bicicletas, o “Bicicleta Integrada” conta com 5 grandes estações alocadas nos terminais de 

ônibus de Fortaleza e, ao todo, 250 bicicletas, possibilitando que o usuário fique com a 

bicicleta por até 14 horas sem nada pagar. Por fim, os resultados obtidos na expansão da 

malha cicloviária também são expressivos: crescimento de 73 km para 209 km de extensão. 

Tamanha extensão cicloviária representa 5% da malha viária de Fortaleza, sendo a terceira 

maior proporção do Brasil. 

 

Buscando o vanguardismo de ações públicas em prol da mobilidade urbana sustentável, além 

de consolidar o conceito de compartilhamento no município, em setembro de 2016, 

inaugurou-se o 1º sistema público de carros elétricos compartilhados do Brasil, o VAMO 

Fortaleza. Sigla para Veículos Alternativos para Mobilidade, o VAMO se trata de um car-

sharing de 20 veículos 100% elétricos em 12 estações alocadas em locais públicos 

estratégicos de Fortaleza. Através de um aplicativo próprio do sistema, os usuários 

cadastrados verificam a disponibilidade dos veículos elétricos nas estações, podendo reservá-

los por até 15 minutos antes de utilizá-los. 

 

Diante deste contexto, esta comunicação técnica tem como objetivo principal discutir as 

etapas de implantação e as principais características do VAMO Fortaleza, pioneiro no Brasil. 

Além disso, busca-se expandir a análise de dados de uso do sistema recentemente apresentada 

no 21º Congresso de Transporte e Trânsito da Agência Nacional de Transportes Públicos 

(ANTP), aumentando o espaço temporal de análise e avaliando outros indicadores de 

operação do sistema. Também, propôs-se avaliar os efeitos da alteração da política tarifária do 

sistema nos indicadores de uso. 

 

2. O SISTEMA DE CARROS ELÉTRICOS VAMO FORTALEZA 

Neste presente capítulo, serão abordados aspectos gerais do sistema VAMO Fortaleza. Na 

seção 2.1., o funcionamento e a política tarifária do sistema serão apresentados. Na seção 2.2., 

serão apresentados os aspectos relacionados à infraestrutura. 

 

2.1. Funcionamento do Sistema de Compartilhamento 

O VAMO Fortaleza se trata de um sistema de compartilhamento de veículos 100% elétricos. 

Para acessar o sistema, interessados devem se cadastrar no site www.vamofortaleza.com, 

fornecendo dados pessoais de cadastro, bem como foto da Carteira Nacional de Habilitação 

(CNH), do comprovante de endereço e do comprovante do cartão de crédito. Ressalta-se que 

apenas CNH válida, em dia e com mais de um ano de emissão tem acesso ao sistema. Após a 

avaliação dos dados cadastrais, o usuário deverá agendar um test-drive assistido, no intuito de 

sanar eventuais dúvidas sobre os carros elétricos e o aplicativo, além de assinar o termo de 

responsabilidade sobre o uso do VAMO Fortaleza.  

 

Para usar o serviço, o usuário acessa o VAMO Fortaleza através de aplicativo próprio do 

sistema. Na tela inicial (Figura 1(a)), o usuário tem acesso às estações disponíveis, além de 

verificar a disponibilidade de veículos (Figura 1(b)). Ao escolher o veículo na estação 

desejada (Figura 1(c)), podendo reservar por 15 minutos, o usuário monitora e controla seu 
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próprio uso, através de uma chave digital no próprio aplicativo (Figura 1(d)). O usuário 

também devolve via aplicativo, completando um check-list, concluindo-se a viagem apenas 

após reconectar o veículo à estação de carregamento. 

 

    
(a) (b) (c) (d) 

Figura 1: Aplicativo VAMO Fortaleza 

 

A regra de tarifação do sistema é baseada no tempo de utilização. Os primeiros trinta minutos 

são indivisíveis e custam R$15,00; após o 30º minuto, o uso até 1 hora custa indivisíveis 

R$20,00; de 1 a 2 horas, indivisíveis R$30,00; de 2 a 3 horas, a última tarifa indivisível de 

R$35,00. A partir da 3ª até a 5ª hora de uso, a tarifação passa para R$0,30 o minuto; da 5ª 

hora em diante, a tarifa passa a R$0,50 por minuto. O objetivo principal desta política tarifária 

é não inviabilizar até o período entendido como ótimo (até 3 horas) (Tabela 1). 
 

Tabela 1: Regra de tarifação do VAMO Fortaleza 

Tempo (minuto) 25 30 40 60 90 120 150 180 240 300 360 

Custo (R$) 15 15 20 20 30 30 35 35 53 71 101 

 

Além da tarifa por uso, os usuários devem pagar uma taxa mensal do sistema de R$20,00, os 

quais são integralmente revertidos como crédito de uso. Nesta taxa, aplica-se um desconto de 

25% para os cadastros com o cartão de transporte público (“Bilhete Único”) de Fortaleza, 

pagando R$15,00/mês, mantendo o benefício de R$ 20,00 de crédito. É válido ressaltar que 

essa tarifa (Tabela 1) é o resultado de um reajuste aplicado em março de 2017, após condução 

de pesquisa qualitativa com os usuários ativos do sistema (324 em janeiro de 2017, 

representando 15%), em que 64% dos entrevistados consideraram a tarifa do sistema elevada. 

A redução da tarifa chegou a 68% para o uso com 3 horas de duração, variando com o tempo. 

 

2.2. Infraestrutura do Sistema de Compartilhamento 

Assim como qualquer sistema público de compartilhamento, o VAMO Fortaleza funciona 

através de estações de compartilhamento fixas espalhadas pela cidade. Ao todo, 12 estações 

(Figura 3) integram o sistema. 
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Figura 2: Mapa das estações de compartilhamento do VAMO Fortaleza 

 

Adotou-se como critério para a alocação das estações a proximidade de polos geradores de 

tráfego, levando em consideração pontos com elevado adensamento populacional, comercial e 

de serviços da cidade de Fortaleza, entendidos como localidades com elevado potencial de 

gerar e de atrair viagens. Além disso, na microlocalização das estações, buscou-se a 

proximidade com a oferta de outros modos da matriz de transporte de Fortaleza, como pontos 

de ônibus, estações de bicicletas compartilhadas, disponibilidade de infraestrutura cicloviária, 

pontos de táxi e de mototáxi. 

 

Dois modelos de carros elétricos compõem o sistema, ambos de fabricação chinesa. Dos 20 

carros elétricos, 15 são da montadora Zhidou, modelo EEC L7e-80, e 5 da BYD, modelo e6. 

O primeiro (Figura 3(a)), modelo compacto, tem capacidade para 2 passageiros e autonomia 

da bateria de 100 a 120 km. Já o segundo (Figura 3(b)) tem capacidade para 5 passageiros e 

consegue percorrer de 250 a 300 km com bateria carregada. 

 

  
(a) BYD Modelo e6 (b) Zhidou Modelo EEC L7e-80 

Figura 3: Modelos dos carros elétricos do VAMO Fortaleza em uma estação de compartilhamento 
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3. ANÁLISES E RESULTADOS 

Neste capítulo, serão apresentados alguns resultados já obtidos, os quais foram apresentados 

no 21º Congresso de Trânsito e Transporte da ANTP (Seção 3.1.). Nesta comunicação 

técnica, estes resultados foram atualizados (Seção 3.2.), além de apresentar novos indicadores 

da análise do nível de serviço do sistema (Seção 3.3.). 

 

3.1. Resultados Preliminares Obtidos 

A primeira análise da base de dados de uso do VAMO Fortaleza contemplou o horizonte de 

outubro de 2016 até março de 2017. Neste período, o sistema contava com 572 usuários 

ativos, tendo registrado o total de 514 viagens. Para a época, registraram-se 2,82 viagens/dia e 

0,23 viagens/dia/carro. 

 

No intuito de identificar padrões de uso, foram avaliados os dias de utilização do sistema. 

Contudo, nenhuma preponderância entre os dias da semana foi identificada, apenas a 

prevalência do uso durante a semana, representando 75% do uso desse mesmo período de 

análise (out/16 a mar/17). Além disso, identificou-se que o período de 17 às 19h representava 

o pico do VAMO Fortaleza; pela frequência acumulada, até às 19h, ocorreram 85% das 

retiradas e 77% das devoluções. 

 

Quanto ao uso do período inicial de análise, o tempo médio de uso foi de 99,6 minutos (1 hora 

e 40 minutos); pela frequência acumulada, 78,6% das viagens tiveram duração de até 120 

minutos. Em média, cada viagem percorreu 21,6 km, com 74,5% das viagens percorrendo até 

25 km. 

 

Outro indicador relevante para a operação do sistema é o entendimento do comportamento 

dos usuários quanto à origem e ao destino. Nourinejad e Roorda (2015) definiram dois tipos 

de uso relacionado à linha de desejo: i) one-way, em que o usuário retira e devolve o veículo 

em estações distintas; e ii) two-way, em que o usuário retorna o veículo na estação de origem. 

Para o período de outubro/16 a março/17, 42% das viagens foram two-way e 58% foram one-

way. 

 

3.2. Atualização dos Indicadores de Uso e Novas Análises 

Para esta comunicação técnica, foram avaliados os dados de uso de outubro de 2016 até junho 

de 2017, no intuito de atualizar os indicadores de uso do VAMO Fortaleza. Também, 

compararam-se os resultados expressos na Seção 3.1. com os o horizonte de março de 2017 a 

junho de 2017, a fim de avaliar a eficácia do incentivo tarifário.  

 

Conforme explicado na Seção 2.1., o sistema oferta benefícios para os usuários cadastrados 

com “Bilhete Único”. Como uma extensão da análise feita na Seção 3.1., o gráfico da Figura 

4 apresenta a projeção de uso por mês, classificando-os como “Convencional” e “Bilhete 

Único”. No total, observaram-se 1076 usos, o que representa uma taxa de 3,94 viagens/dia, 

40% superior aos resultados preliminares. Como extensão de análise, constatou-se que 90% 

dessas viagens foram realizados por homens.  
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Figura 4: Total de viagens do VAMO Fortaleza por mês 

 

Além disso, registraram-se 0,25 viagens/dia/carro, aumento de quase 9% em relação. Apesar 

do aumento de viagens por dia, o indicador ponderado pela quantidade de carro não 

apresentou a mesma tendência, pois nos dois primeiros meses o VAMO Fortaleza contava 

com 8 carros elétricos, atingindo 20 apenas no final de dezembro de 2016. 

 

Para a mesma análise de dias da semana, também não se constatou nenhuma preponderância, 

sendo cada dia da semana responsável por, em média, 14% das viagens (com 2% de desvio 

padrão). Desta forma, manteve-se a prevalência dos usos durante a semana, representando 

70%. 

 

O período de pico do sistema se manteve de 17 às 19h, conforme apresentado na Figura 5. 

82% das retiradas e 72% das devoluções do VAMO Fortaleza ocorreram até às 19h. Pela 

análise dos dados, percebe-se um “shift” de 1 hora das devoluções em relação às retiradas – 

enquanto 87% de todas as retiradas ocorreram até às 20h, o mesmo percentual para as 

devoluções só se atingiu às 21h. Este padrão também foi observado para o horizonte de 

análise até março de 2017. 

 

 
Figura 5: Total de retiradas e devoluções por hora 

 

Os valores médios de distância percorrida e tempo de uso se mantiveram na mesma ordem de 

grandeza constatada anteriormente. Em média, cada viagem percorreu 21,9 km (aumento de 

1%) com duração de 100,0 minutos (aumento de 0,4%). Contudo, pela frequência acumulada, 

verificou-se o aumento da frequência de corridas mais distantes e mais longas – 25 km e 120 

minutos passaram a representar, respectivamente, 65,1% e 66,4% das viagens. Também 

mantendo a ordem de grandeza da análise preliminar, as viagens do tipo two-way 

representaram 38% da base de dados. Em extensão, passa-se a notar uma prevalência das 

viagens one-way (62%). 
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Em uma análise adicional, com o intuito de avaliar os níveis de ociosidade do sistema, foram 

contabilizadas o total de horas de operação de cada carro elétrico, agrupando-as por mês e 

categorizando-as em quatro classes distintas (Figura 6): i) em uso, proporção das horas em 

que todos os carros estiveram com algum usuário; ii) em remanejo, proporção de horas em 

que todos os carros estiveram sendo remanejados entre as estações pela operado do VAMO 

Fortaleza; iii) em manutenção, proporção de horas em vistorias e em manutenção rotineira; e 

iv) ociosos, proporção de horas em que os carros estiveram parados nas estações. Esses dados 

passaram a ser monitorados a partir de janeiro de 2017, mas contata-se uma grande proporção 

de tempo de ociosidade, mesmo após a redução tarifária. 

 

 
Figura 6: Análise da proporção do tempo dos carros elétricos do sistema 

 

3.3. Avaliação dos Efeitos da Redução Tarifária no Uso 

Na Seção 3.2., foram apresentadas as atualizações dos indicadores utilizados para monitorar a 

operação do VAMO Fortaleza. Contudo, após a alteração da política tarifária, chegando a 

reduzir até 68% do custo para os usuários, observou-se uma intensificação dos usos do 

sistema. Desta forma, nesta seção, serão comparados os indicadores do período de outubro de 

2016 a março de 2017 (tarifa inicial) e do período de abril de 2017 a junho de 2017 (tarifa 

reajustada). 

 

No período com a tarifa reajustada, com três meses de dados, foram registradas 558 viagens – 

número de utilizações superior aos seis primeiros meses de operação. Este resultado, por si só, 

já aponta para um efeito muito positivo da redução dos custos para os usuários. Assim, o 

indicador de viagens por dia calculado foi de 6,13, sendo 117% superior ao indicador do 

período da tarifa inicial (2,82 viagens/dia). Para o indicador viagens por carro por dia, 

registrou-se 0,30 para a tarifa reajustada (aumento de 30% em relação ao período com a tarifa 

inicial). 

 

Quanto ao tempo e à distância de viagem, o período de tarifa reajustada registrou média de 

21,5 km e de 96,9 minutos. Para fins comparativos, as frequências acumuladas de 64,0% e de 

60,8% das viagens que percorreram 25 km e que duraram 120 minutos, respectivamente, do 

período para a tarifa reajustada se reduziram quando comparados ao período da tarifa inicial. 

 

4. CONCLUSÕES 

Esta comunicação técnica discutiu sobre o primeiro sistema público de carros elétricos 

compartilhados do Brasil. Denominado VAMO Fortaleza, sigla para Veículos Alternativos 

para Mobilidade, o sistema pioneiro e adaptativo nasceu de esforços da Prefeitura de 

Fortaleza com a parceria do setor privado, almejando contribuir com a problemática da 

mobilidade urbana da cidade e da elevada poluição atmosférica oriunda da matriz de 
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transportes da 5ª maior cidade do Brasil. Neste trabalho, explicou-se o funcionamento geral 

do sistema, bem como a sua infraestrutura. Além disso, dados de análise preliminar foram 

reportados, no intuito de traçar duas comparações: i) atualização da base de dados; e ii) 

comparação dos efeitos da alteração da política tarifária nos indicadores de uso. 

 

Tendo registrado 1076 viagens e um total de 398 usuários ativos, desde seu lançamento até o 

término de junho desse ano, o VAMO Fortaleza, apesar de registros incipientes, pode ser 

entendido como mais um modo de transporte da população – uma vez que 70% das viagens se 

concentram em dias úteis e que a grande maioria das retiradas e das devoluções (82% e 72%, 

respectivamente) ocorreram no período comercial de 6h às 19h. Além disso, o VAMO 

Fortaleza vem se caracterizando como um sistema ponta a ponta (one-way), com 62% das 

viagens tendo origens e destinos diferentes. 

 

No intuito de potencializar o uso do VAMO Fortaleza, em março de 2017, implementou-se 

uma redução tarifária de até 68%, partindo da hipótese que os custos estaria gerando uma 

demanda reprimida. Após o reajuste, observou-se um expressivo aumento da quantidade de 

viagens registradas por dia (117%) em relação ao período antes da alteração. Outra evidência 

se encontra no aumento da proporção de viagens mais longas e de maior duração. Antes do 

ajuste, usos de até 25 km representavam 74,5% dos registros e usos de duração de até 120 

minutos, 78,6%; ambas as frequências acumuladas se reduziram para 64,0% e 60,8%. 

 

Apesar de já registrar resultados satisfatórios para a Prefeitura de Fortaleza como mais um 

modo de transporte, entende-se que o sistema necessita de incentivos para intensificar sua 

demanda, uma vez que os carros elétricos do VAMO Fortaleza ficaram ociosos (estacionados 

nas estações) 75% do tempo de operação. Os próximos desafios dos envolvidos na gestão e na 

operação do sistema continuam na busca de intensificar os usos, representados através dos 

indicadores de operação. 
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RESUMO 

Esta Comunicação Técnica apresenta os principais estudos e resultados obtidos durante o desenvolvimento de 

um projeto-piloto para diagnóstico e para avaliação de ocorrências de desastres naturais em rodovias, elaborado 

no âmbito das competências do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), num processo 

de compreensão e de incorporação da temática desastres naturais em suas funções. O projeto-piloto teve como 

área de estudo a BR-101, região da Unidade Local (UL) do DNIT de Angra dos Reis/RJ. A contribuição desta 

comunicação técnica se dá pela publicação de dados e de informações inéditas, assim como pela disseminação da 

importância do estabelecimento de ações prévias, voltadas ao enfrentamento de desastres naturais e de 

ocorrências emergenciais relacionadas a fortes chuvas. Essas ações de adaptação são imprescindíveis por 

proporcionarem aumento da resiliência da rodovia e, consequentemente, por colaborarem diretamente no 

favorecimento de condições de tráfego seguras, econômicas e confortáveis aos usuários de trânsito. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Conforme análises realizadas pelo Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC) sobre 

diversos estudos publicados pela comunidade científica, há indicativos de que a mudança do 

clima, decorrente dos aumentos de temperatura e do nível do mar, pode estar se 

intensificando. Como consequências, tem aumentado a frequência de ocorrências de eventos 

climáticos extremos, tais como chuvas intensas e secas prolongadas. Considerando esses 

indícios, é necessária a execução de soluções urgentes para se reduzir a vulnerabilidade do 

Brasil e para permitir sua adaptação às mudanças do clima.  

 

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) tem enfrentado, em seu 

cotidiano, ocorrências emergenciais que podem ocasionar interdições de tráfego e que podem 

repercutir em impactos socioeconômicos negativos de maior ou de menor magnitude e 

importância, dependendo da localização da interdição e do intervalo de tempo para a 

retomada do tráfego normal na rodovia. Interdições de tráfego em trechos de rodovias 

associadas a chuvas intensas são cada vez mais frequentes, sendo perceptíveis, por exemplo, 

na BR-101, no trecho entre Angra dos Reis e Paraty, no Estado do Rio de Janeiro. 

 

Nesse cenário, o conhecimento da situação das rodovias em relação às ocorrências de 

desastres naturais e de emergências é de suma importância. O DNIT promoveu, na BR-101, 

na região da Unidade Local (UL) Angra dos Reis/RJ, o aprofundamento desse conhecimento 

com a realização de investigações de impactos associados às chuvas intensas por meio de 

projeto-piloto. Esse projeto explorou a vulnerabilidade e os riscos envolvidos com a 

realização de estudos: de caracterização das ocorrências emergenciais, das condições locais e 

das restrições socioambientais; de geologia e geotecnia; de suscetibilidade a movimento de 

massa; de rotas alternativas; e, também, das estimativas de danos e de prejuízos.  
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Os resultados obtidos com os estudos subsidiaram a proposição de intervenções para 

adaptação da rodovia, visando aumentar a sua resiliência e assegurar condições permanentes 

de trafegabilidade, de segurança e de conforto aos usuários. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A área de estudo abrangeu 182,5 quilômetros da BR-101, também conhecida como rodovia 

Rio-Santos, que é uma extensão sob jurisdição da UL Angra dos Reis/RJ. Esse segmento da 

rodovia, que foi implantado na década de 70, concentra grande importância socioeconômica 

para a região sudeste e para o litoral do Brasil devido à proximidade de Polos Geradores de 

Viagens, como: o Porto de Itaguaí; o Porto de Angra dos Reis; as duas únicas usinas nucleares 

do Brasil, Angra I e Angra II; e o Terminal Aquaviário de Angra do Reis. Além disso, 

também possui elevada importância socioambiental, com interface com várias unidades de 

conservação e de terras indígenas, além do forte viés turístico, compreendendo toda a região 

da Costa Verde (LabTrans, 2013, 2015). Sobretudo, destaca-se que a questão de normalidade 

do tráfego é primordial, pois a rodovia deve ser mantida livre de interdições, em virtude da 

eventual necessidade de evacuação da população em caso de acidente com radiação nuclear.  

 

Como tanto a extensão do segmento rodoviário quanto o número de ocorrências na rodovia 

eram grandes, procurou-se amostrar locais de maior representatividade. Desse modo, foram 

identificados 15 locais entre os municípios de Mangaratiba, de Angra dos Reis e de Paraty, 

cuja extensão acumulada foi de, aproximadamente, dois quilômetros e cem metros.  

 

Dentre os estudos realizados e os métodos adotados como referência para o desenvolvimento 

das atividades, destacam-se os listados na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Principais estudos realizados e métodos de referência usados no projeto-piloto, BR-

101, região da Unidade Local (UL) do DNIT Angra dos Reis/RJ. (LabTrans, 2017) 

Estudos Métodos de referência 

Caracterização das ocorrências 

emergenciais 

Quadro Normativo do DNIT, destacando-se 

as normas referentes: à implantação de 

rodovias, aos projetos geotécnicos, à 

drenagem, à pavimentação, à identificação, 

à avaliação e à recuperação de passivos 

ambientais, aos estudos ambientais.  

Caracterização das condições locais e 

restrições socioambientais 

Geologia e Geotecnia 

Suscetibilidade a movimentos de massa SHALSTAB, Bishop 

Rotas alternativas, danos e prejuízos Highway Capacity Manual (HCM-2010) 

Análise de vulnerabilidade e risco VAST/FHWA, FEMA/DHS 

 

Todos os estudos citados foram subsidiados por mapeamentos temáticos e por vistorias de 

campo, apoiadas por planilhas de campo e por questionários. Foram verificados os locais com 

registro ou com eminências de ocorrências emergenciais, assim como levantamentos de 

campo, de documentos e de relatos, junto aos supervisores das rodovias, e de registros 

fotográficos.  

 

Como colocado na Tabela 1, os estudos adotados seguiram procedimentos metodológicos já 

consagrados, sendo que alguns envolveram a experimentação em campo ou a customização de 

parâmetros para o atendimento das especificidades do projeto e das condições físicas e 
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socioeconômicas locais. Portanto, a seguir, são abordadas as diretrizes assumidas para esses 

estudos. 

 

Os estudos de análise de suscetibilidade a movimentos de massa compreenderam 

levantamento tanto de dados secundários, com mapas topográficos e geotécnicos quanto de 

dados primários, com ensaios de campo, fazendo-se uso de ambiente de sistema de 

informações georreferenciado. Em campo, foram coletadas amostras de solo representativas e 

foram realizados ensaios de cisalhamento através do Bore Hole Shear Test (BHST). Esse 

método serve para a obtenção dos parâmetros de resistência do solo, sendo mais rápido do que 

o ensaio de cisalhamento clássico, feito em laboratório. Os ensaios de campo e de laboratório, 

aliados aos mapas topográficos e geotécnicos, subsidiaram a identificação de fatores de 

segurança associados aos movimentos de massa, determinados por intermédio do modelo 

SHALSTAB. As unidades geotécnicas que se destacaram por possuírem mais áreas 

consideradas instáveis à ocorrência de deslizamentos foram mapeadas e classificadas em áreas 

de baixa, de média e de alta suscetibilidade, como é possível observar na Figura 1. Ademais, 

metodologia seguiu o fluxograma de atividades também ilustrado na Figura 1. 

 

 
Figura 1: Fluxograma do método utilizado para elaboração do mapa de suscetibilidade a 

movimento de massa. (Flores, 2016) 

 

Os estudos de rotas alternativas, de danos e de prejuízos são essenciais para obtenção de uma 

visão da magnitude e da importância dos impactos negativos, assim como para subsidiar 

soluções para redução desses impactos negativos gerados pelas interdições de tráfego. Os 

estudos compreenderam levantamento de dados secundários, em ambiente de sistema de 

informações georreferenciado, além daqueles gerados por meio de sistema de simulação de 

tráfego. O levantamento de dados foi direcionado a 3 temas, sendo eles, infraestrutura; 

socioeconomia e tráfego, tais como exemplificados no quadro da Tabela 2. 

 

Tabela 2: Exemplos de dados levantados para o estudo de identificação de rotas alternativas, 

de danos e de prejuízos decorrentes de interdições de tráfego. (LabTrans, 2017) 

Dados de Infraestrutura Dados de Socioeconomia Dados de Tráfego 
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Rodovias federais (DNIT e 

concessionadas), rodovias 

estaduais e rodovias 

municipais; ferrovias; portos 

e terminais de uso privado 

que se conectam às rodovias 

e às ferrovias; aeródromos; 

dutovias; armazéns. 

Municípios afetados com 

desastres naturais e 

ocorrências emergenciais, 

população; PIB; produção 

agrícola, industrial e serviços 

dos municípios afetados; 

localização das interdições e 

datas e tempo de interdição. 

Volumes de tráfego 

(rodovias da área de estudo, 

como também dos pedágios 

das rodovias concessionadas 

das BRs de conexão); 

matrizes de viagens de carga 

e passageiros do PNLT, de 

cargas do PNLP e de viagens 

de carga de movimentação 

interna, exportação e 

importação da EPL; 

capacidade de tráfego com 

base no cadastro das vias e 

características físicas. 

 

As análises foram efetuadas com o apoio de um sistema de simulação de tráfego, objetivando 

construir diferentes cenários de interrupções da rede rodoviária. Através de simulações, que 

utilizaram, como entrada, os dados citados anteriormente e que determinaram caminhos entre 

um conjunto de origens e destinos, foi possível identificar, por meio de mapas, a existência de 

rotas alternativas, bem como estimar prejuízos e custos logísticos das interdições. A 

metodologia para a elaboração do modelo-piloto de tráfego para simular a interdição da 

rodovia seguiu o fluxograma de atividades ilustrado na Figura 2. 

 

 
Figura 2 - Fluxograma para análise de rotas alternativas (DNIT, 2016) 

 

Para as análises de vulnerabilidade e de risco, consideraram-se os resultados obtidos com 

todos os estudos anteriores, como: o histórico de ocorrências emergenciais; a capacidade da 

Unidade Local e da Superintendência Regional de atender às emergências; as características 

locais de inserção da rodovia (físicas, bióticas e socioeconômicas) e das obras emergenciais já 

realizadas; os elementos rodoviários existentes e a conservação deles; a disponibilidade de 

rotas alternativas; e os níveis de serviço. Dessa forma, foram incluídas variáveis nos métodos, 

não previstas, mas consideradas importantes para as análises, assim como os conceitos de 

robustez, redundância, rapidez e desenvoltura, para a análise de resiliência.  
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3. RESULTADOS 

Por meio dos estudos realizados, foi possível obter um diagnóstico da situação da região da 

UL de Angra dos Reis/RJ, BR-101, referente às ocorrências de desastres naturais e de 

emergências rodoviárias enfrentadas pela UL. As intervenções no meio físico, ocasionadas 

pela construção da rodovia entre os municípios de Mangaratiba, de Angra dos Reis e de 

Paraty, estão relacionadas a cortes em solo, em rocha e em rocha-solo, à execução de aterros, 

à desmatamento e, ainda, à modificação da drenagem natural. Associada a essas intervenções, 

observou-se que existe a urbanização de parte das encostas, através da construção de 

residências, causando redução de infiltração no solo e modificando, com isso, o volume 

escoado, a velocidade de escoamento e o destino das águas superficiais. Com exceção de 

quatro emergenciais, todas as ocorrências na BR-101 foram evidenciadas juntamente com 

situações de desastres naturais deflagradas pelos municípios em que elas aconteceram. Dos 

quinze locais estudados, todas as ocorrências emergenciais forma decorrentes de movimentos 

de massa. Verificou-se que há um predomínio de movimentos de massa em encostas convexas 

que apresentam drenagem natural, escoando sobre a superfície da encosta. Em oito locais, 

constataram-se casos de ocorrências emergenciais de evolução aguda, durante episódios de 

fortes chuvas. Em três locais, as ocorrências se desenvolveram de forma gradual, até se 

tornarem emergenciais. Por fim, em outros quatro locais, há evidências de iminências de 

ocorrências que podem se tornar emergenciais. As encostas, onde ocorreram os movimentos 

de massa, apresentam declividade natural, variando entre 20
o
 e 30

o
. Com base na quantidade e 

na gravidade das ocorrências constatadas nos locais estudados, é importante ressaltar que as 

condições geotécnicas e geomorfológicas existentes na região apresentam, normalmente, 

baixas condições naturais de estabilidade para a intervenção do homem.  

 

Os estudos de suscetibilidade a movimento de massa apontaram que a maior parte da extensão 

da rodovia é classificada como sendo de alta suscetibilidade, como é possível visualizar na 

Figura 3. 
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Figura 3: Mapa de suscetibilidade a movimentos de massa da BR-101, região entre os 

municípios cariocas de Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty. (DNIT, 2017) 

 

Os estudos de rotas alternativas, de danos e de prejuízos, considerando o cenário mais crítico, 

com a interdição de cinco locais simultaneamente, apontaram somente uma rota alternativa, o 

par Origem/Destino (O/D), Rio de Janeiro – Paraty, que possui, como rota usual, a BR-101 e, 

como rota alternativa, a BR-116/RJ-155, até retornar a BR-101, chegando ao município de 

Paraty. Os cálculos dos danos e dos prejuízos para a situação mais crítica, estimados para o 

ano de 2015, revelaram os seguintes resultados:  

 População potencialmente afetada pelas interdições: 388.700 habitantes. 

 Veículos desviados/dia: até 14.400. 

 Distância média adicional: até 59,3 km. 

 Aumento médio de tempo de percurso: até 1h30. 

 Aumento máximo de tempo de percurso: até 6h. 

 Custo combustível adicional: R$ 381.540,00. 

 

Em relação aos portos de Angra dos Reis e de Itaguaí, não haveriam grandes prejuízos, pois, 

no primeiro caso, o porto é utilizado apenas para cargas de projetos relacionados à exploração 

de petróleo e, no segundo caso, os acessos não coincidem com os trechos interditados. Na 

Figura 4, exibe-se o cenário de rotas alternativas elaborado para o projeto-piloto da BR-101. 
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Figura 4: Mapa de rotas alternativas da BR-101, região da UL Angra dos Reis/RJ, 

considerando um cenário de cinco interdições simultâneas. (DNIT, 2017) 

 

Com a análise de vulnerabilidade e de risco, chegou-se à proposição de intervenções para 

adaptação da rodovia, que são: 

 

 Inspeção do sistema de drenagem dos taludes de corte, pois a água é o principal 

deflagrador dos movimentos de massa. 

 Nas regiões com desmatamento, para implantação de áreas de pastagem, deve-se respeitar 

a faixa de domínio da rodovia, evitando os eventos de movimento de massa. 

 Limpeza periódica do sistema de drenagem superficial ao longo da rodovia, 

principalmente as associadas às obras de contenção como cortinas atirantadas, muros e 

arrimo. 

 Manutenção periódica dos drenos horizontais profundos presentes nas cortinas atirantadas 

e nas banquetas dos retaludamentos. 

 Inspeção frequente, principalmente após precipitações intensas, para a verificação do 

escoamento superficial e da surgência de água no pé e na superfície dos taludes. 

 Nas regiões com cortes em rocha, deverão ser feitos levantamentos específicos para a 

caracterização do maciço rochoso, a fim de subsidiar a proposição de obras de contenção. 

 Construção de 3ª faixa na BR-101, onde o estudo apontou Nível de Serviço F. 

 

Além das citadas, também foram propostas intervenções de ordens administrativa e 

institucional para promoção de planos de emergência, de treinamento e de capacitação dos 

técnicos envolvidos na resposta às emergências, assim como para favorecer o fortalecimento e 

a ampliação das relações com instituições de interesse, por exemplo, Defesa Civil Municipal, 
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Prefeitura Municipal, Polícia Rodoviária Federal, Instituições de Ensino e Pesquisa. 

 

5. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

A região de inserção da rodovia é montanhosa, com grandes extensões de encostas, possui 

condições geotécnicas e geomorfológicas com baixas condições naturais de estabilidade para 

a intervenção do homem. As encostas, onde ocorreram os movimentos de massa, apresentam 

declividade natural, variando entre 20
o
 e 30º. Além disso, em vários trechos da rodovia, há 

vizinhança com comunidades e com unidades de conservação, além do uso compartilhado da 

faixa de domínio com transmissão de energia. É importante ressaltar que a rodovia compõe 

acesso aos portos de Itaguaí e de Angra dos Reis, constituindo alternativa de rota de fuga das 

únicas usinas nucleares do país. 

 

Com os estudos realizados, foi possível observar que todas as quinze ocorrências estudadas 

foram do tipo movimento de massa, sendo a maioria delas com evolução aguda, durante 

episódios de fortes chuvas. Com exceção de quatro ocorrências emergenciais, todas elas 

foram evidenciadas juntamente com situações de desastres naturais, deflagradas pelos 

municípios em que elas aconteceram. Observa-se, então, que podem ocorrer situações de 

consequências desastrosas para a rodovia e não para os municípios. Contudo, o enfoque deve 

ser o de evitar essas ocorrências, sejam elas deflagradas em situações de desastres naturais, 

registradas por municípios ou não. Os registros emitidos pelos municípios colaboram para a 

compreensão das situações de emergências rodoviárias, por exemplo, quando não há 

coincidência de registros de desastres naturais com registros de ocorrências emergenciais, o 

que pode ser considerado um alerta da necessidade de se efetuar uma investigação do trecho 

rodoviário, para identificação e para correção dos fatores de vulnerabilidade, visando evitar a 

recorrência de emergências no mesmo local ou nas proximidades dele. 

 

Primeiramente, os estudos de suscetibilidade a movimento de massa resultaram num mapa 

que pode ser utilizado como instrumento de planejamento para os gestores da rodovia, pois, 

nele, há o apontamento das áreas com alta suscetibilidade a movimentos de massa, as quais 

podem ser consideradas prioritárias para a realização de estudos aprofundados, visando à 

adaptação e ao aumento da resiliência da rodovia diante da incidência de fortes chuvas. 

 

Além disso, pode-se dizer que os estudos de rotas alternativas demostraram resultados 

significativos. Ilustrando a importância dos estudos, destaca-se que eles podem subsidiar 

projetos de sinalização específicos para o objetivo de informar, aos usuários, a situação da via 

e os desvios necessários, assim como outras comunicações, como, por exemplo: conhecer a 

distância e o tempo adicional de percurso, ao se optar pelo uso de determinada rota 

alternativa; evitar-se o uso de rota insegura e inviável aos veículos de carga pesada, no caso 

de trechos com nível de serviço F e geometria desfavorável. É interessante colocar que outro 

conjunto de informações que pode ser extraído com as análises é a mensuração dos impactos 

socioeconômicos decorrentes das interdições de tráfego. 

 

Por sua vez, os estudos de vulnerabilidade e de risco integraram todos os estudos realizados, 

subsidiando a proposição de intervenções.  

 

Assim, com a realização do projeto-piloto, foi possível formar uma metodologia consistente, 

passível de ser replicada em outras rodovias, como o propósito de reduzir o risco de 

ocorrências de desastres naturais e de ocorrências emergenciais. 
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RESUMO 

Com o surgimento de novos tipos de transporte contratado de passageiros nos grandes centros urbanos, as 

emergentes tecnologias de contratação a eles associadas modificaram o cenário da mobilidade urbana, atendendo 

uma demanda até então ignorada em viagens ponto-a-ponto. A metodologia empregada neste trabalho consistiu 

em reunir dados encontrados na bibliografia nacional e internacional tangente aos aspectos elencados acima, 

analisando impactos para o ambiente construído sob a ótica da mobilidade urbana e da mudança de paradigmas 

das novas gerações, tornando o meio urbano mais sustentável em suas três dimensões. Como resultados, 

verificou-se a possibilidade de transformação da dinâmica urbana segundo a inserção de tecnologias e serviços 

que identificam e atendem um novo tipo de demanda para viagens pontuais de curta e média duração, assim 

como a melhora – ainda que turbulenta, dos tradicionais serviços prestados por taxis mediante as novas 

alternativas de prestação de serviços públicos individuais de transporte. 

Palavras-chave: Mobilidade urbana. Transporte público. Ridesourcing. 

 
ABSTRACT 

With the arrival of new passenger transportation via contract on big urban centers, the emerging associated 

contractual technologies have changed the urban mobility scenario by reaching an ignored demand on point-to-

point travels. This paper methodology consists on gathering available data in national and international 

bibliography related to the aspects above, analyzing the impact on built environment under the urban mobility 

optics and the paradigm changes to next generations, which seek cost reductions while maintaining the life 

quality standards allowed by private vehicles making the urban environment more sustainable under its three 

dimensions. As perceivable results, the urban dynamics transformation by the insertion of new technologies and 

services that identify and attend a new kind of demand for point-to-point commutes at short and medium ranges 

as per the improvement – nevertheless turbulent of the traditional taxi services facing the new individual public 

transportation alternatives.  

Keywords: Urban Mobility. Public Transportation. Ridesourcing 
 

1.  INTRODUÇÃO 

Serviços de transporte público ou privado individual são um importante modal no 

deslocamento de pessoas e bens pelo meio urbano, tanto para residentes quanto visitantes, e 

podem ser considerados uma alternativa flexível quando caminhar e utilizar bicicletas não são 

uma opção ou o transporte público de maior capacidade não é convidativo devido à qualidade 

do serviço ou ao tempo gasto no deslocamento. Devido às falhas estruturais e operacionais na 

dinâmica da mobilidade urbana, preenchem uma lacuna no setor a auxiliam na redução da 

dependência do automóvel privado. (NGO, 2015) 

Ainda para Ngo (2015), nos últimos anos, o desenvolvimento tecnológico possibilitou um 

contato mais direto entre usuário e prestador do serviço, como por exemplo o surgimento de 

aplicativos de ridesourcing ou mesmo aplicativos que conectem usuários e permissionários do 

sistema de taxi comum que, devido à emergência do ridesourcing, teve sua fatia de mercado 

reduzida. O termo Ridesourcing pode ser definido como um meio de mobilidade 

compartilhada, no qual passageiros solicitam corridas, através de um aplicativo para 

smartphone, dentre um grupo de motoristas que fornecem serviços de transporte individual 

particular. Estes veículos são, geralmente, dirigidos por motoristas não profissionais que se 

utilizam de seus veículos de uso pessoal para prestação do serviço. O serviço é também 
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conhecido, coloquialmente, como ridesharing. 

A legalidade destes novos serviços tem desafiado as jurisdições por todo o mundo. No Brasil, 

apesar do latente embate entre taxistas e motoristas de ridesourcing, ainda há pouca ou 

nenhuma regulação do serviço. Esta questão decorre, também, do fato de que compete 

privativamente à União legislar sobre trânsito e transportes. Para Esteves (2015), o serviço 

prestado pelas empresas de Ridesourcing, cujo a mais conhecida no país é a UBER™, não 

constituem, segundo legislação vigente, concorrência direta com os serviços de táxi comum, 

já que o Plano Nacional de Mobilidade Urbana prevê a possibilidade da coexistência do 

serviço público de transporte individual de passageiros e do serviço privado de transporte 

individual de passageiros.  

A diferença legal principal entre ambos está na forma de contratação: enquanto o táxi é um 

serviço público, que pode ser contratado através das centrais de cooperativas de taxistas ou 

diretamente nas ruas, o Ridesourcing é um transporte que “só pode ser realizado para 

consumidores previamente cadastrados junto a uma empresa privada” (IBAM, 2015). Para as 

jurisdições que tiverem sucesso em regulamentar o serviço foram adotadas denominações 

como Transportation network provider – TNP e Digital dispatch company - DDC, entretanto a 

mais comum é transportation network company – TNC (NGO, 2015). 

Chen (2015), através da comparação de dados entre a National Household Travel Survey 

2009 e sua pesquisa realizada em Pittsburgh, Pennsylvania, a avaliação que os usuários de 

Ridesourcing têm diferentes características de deslocamento em relação aos demais modais, 

na faixa-etária de 16 a 35 anos, costumam ter uma maior taxa de ocupação do veículo e 

substituem viagens em veículos privados pelos contratados, principalmente quando o motivo 

do deslocamento é social ou recreacional. 

Além destas questões, observam-se algumas que impactam profundamente a sociedade, 

algumas positivas e outras negativas. Temos como positivas o menor tempo de espera do 

cliente; tarifas mais baixas; maior satisfação com o serviço prestado; possibilidade de 

pagamento virtual, gerando maior segurança na disposição, guarda dos valores e a 

possibilidade de contratar o serviço mesmo sem dinheiro em espécie; estimativa de custos e 

tempo de viagem ao solicitar o serviço; empregabilidade, especialmente para motoristas à 

procura de horas flexíveis e complementação de renda; e suplementação do sistema de 

transporte urbano.  

Como questões negativas, temos a segurança do passageiro; a cobertura e a responsabilidade 

do seguro em caso de acidentes uma vez que, por trabalharem em carros de uso próprio, as 

apólices não cobrem custos no exercício de atividade comercial; as condições e ambiente de 

trabalho dos motoristas, que operam os carros enquanto todas as decisões acerca de acréscimo 

ou redução de tarifas são tomadas pelas empresas, baseadas não apenas na demanda, mas 

também em interesses comerciais e competição de mercado; disponibilidade de serviço 

acessível à pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; e, por fim, a viabilidade futura dos 

serviços de táxi comum.  

Por fim, conclui-se que que os serviços de transporte particular individual de passageiros 

necessitam de regulamentação jurídica, possui grande potencial de reduzir o número de 

veículos em vias urbanas e melhorar a mobilidade urbana. Estudos mais aprofundados devem 

ser conduzidos para contribuir com o crescimento ambiental e socioeconômico das cidades. 
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2.  ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Este trabalho empregou uma metodologia de revisão bibliográfica sobre o tema abordado 

como aporte para a análise e discussão da realidade brasileira apresentadas a seguir  

Com as mudanças na mobilidade urbana vivenciadas nas últimas décadas aliada com novas 

tecnologias de comunicação como aplicativos para smartphone e plataformas online, o 

surgimento dos conceitos de ridesourcing e economia compartilhada traz como consequência 

natural um rearranjo dos meios tradicionais de locomoção. Como consequência, a 

comodidade e a redução de gastos aliada aos custos rotineiros de um veículo particular faz 

com que os serviços sejam vistos como competidores de tradicionais meios de transporte 

público individual e seus provedores (DAWES, 2016).  

Dawes (2016) referencia o modelo de negócio do ridesourcing citando Rayle et al. (2014) 

como sendo um conceito que permite ao indivíduo usuário requisitar uma viagem a partir de 

um aplicativo em seu smartphone e, com isso, conectar-se a um motorista próximo em 

questão de minutos. As tarifas variam em tempo real de acordo com a demanda numa certa 

região, incentivando mais motoristas a permanecerem disponíveis em períodos de maior 

demanda do serviço. Serviços de táxi, por outro lado, são regulados por legislação municipal e 

são incompatíveis com o conceito de tarifa dinâmica e pagamento automatizado, o que faz 

com que serviços de ridesourcing sejam mais dinâmicos e eficazes. 

Este embate entre o modo tradicional e moderno de transporte público individual de 

passageiros se desdobra em diversas esferas, não raro sendo encontrados artigos nos meios de 

divulgação jurídico e econômico, além das notícias jornalísticas de protestos e desavenças 

entre taxistas e motoristas afiliados aos diversos aplicativos prestadores de serviço de 

ridesourcing (DAWES, 2016; MELLO, 2016; WISNIEWSKI e ESPOSITO, 2016; 

ZANATTA et al., 2016; ZHA et al.; 2016 ESTEVES, 2015; MENDES e CEROY, 2015; 

ROGERS, 2015; ISAAC, 2014). A tabela 01 a seguir ilustra a relação do tipo de serviço 

prestado por meios tradicionais e meios emergentes: 

Soluções tradicionais Novos serviços de mobilidade Exemplos em destaque 

Compra de veículo 

particular 

Veículo compartilhado pessoa para 

pessoa: Uma plataforma pessoa para 

pessoa onde indivíduos podem alugar 

seus veículos particulares a terceiros 

quando ociosos. 

Turo (anteriormente, 

RelayRides) 

Aluguel de veículos 

em agência 

Veículo compartilhado com operador 

de frota: Aluguel de curto prazo com 

conceito on-demand com veículos 

pertencentes e operados por 

controlador de frota. 

Zipcar 

Taxi 

Ridesourcing: Processo de contrato de 

carro ou taxi via aplicativo on-demand 

em que motorista e passageiro efetuam 

pagamento de forma automática. 

UberX, UberBlack, 

Lyft 

Tabela 1: Sumário de serviços tradicionais e emergentes de mobilidade individual 

Fonte: Adaptado de Bouton et al., 2015, apud Dawes, 2016. 

 

51



  

Nestas publicações, percebe-se que a necessidade de entendimento do fenômeno da oferta de 

transporte compartilhado resulta em um benefício à população através da correta regulação do 

serviço. Até a presente data, as empresas em exercício contornam a tradicional legislação pelo 

fato de serem somente a intermediadora entre passageiro e motorista, fornecendo a plataforma 

online e, portanto, classificando-se como empresas de tecnologia de software e não como 

empresas de transporte público individual (NGO, 2015; ISAAC, 2014), visto que estas não 

possuem propriedade sobre nenhum veículo prestador de serviço, ficando este a cargo de seus 

proprietários particulares.  

Entretanto, o modelo de cobrança do serviço é deveras semelhante ao tradicional táxi: ambos 

fornecem serviço de transporte individual ponto a ponto, possuem tarifa mínima de saída e 

cobrança por minuto e quilômetro rodado. Desta forma, fica evidente a concorrência entre os 

serviços (NGO, 2015; MELLO, 2016). Contudo, o fato dos serviços de ridesourcing contarem 

com o trunfo de todos os veículos prestadores de serviço serem de natureza particular, a 

diferença em impostos e outros tipos de tarifas incidentes no serviço convencional possibilita 

a cobrança de tarifas mais baixas e, portanto, gerando protestos de concorrência desleal por 

parte de taxistas (ESPOSITO, 2016; MELLO, 2016; RAYLE et al., 2014). 

Outra diferença se dá pelo fato de que os aplicativos requerem, ao final da corrida, uma 

avaliação mútua entre passageiro e motorista como forma de controle de qualidade e 

manutenção de seus usuários. Por um lado, grande parte dos passageiros aponta este como 

sendo um fator de segurança no quesito qualidade do serviço prestado. Por outro, estudos 

como o de Isaac (2014) levantam a questão sobre a precariedade das condições de trabalho 

dos motoristas, visto que estes são vistos como contratos independentes, recaindo sobre eles 

os custos de manutenção do veículo, responsabilidade sobre acidentes de trânsito e trabalho 

sob condições instáveis de remuneração, enquanto a empresa fornecedora do software se 

isenta dos custos trabalhistas referentes aos motoristas, que se refere como “parceiros” ou 

ainda “micro empreendedores” enquanto cobra uma taxa sobre cada viagem e se reserva ao 

direito de mudanças na tarifa sem aviso prévio. 

A falta de regulamentação também não impõe limite sobre o número de veículos prestadores 

de serviços de ridesourcing e tampouco padrões mínimos de segurança e operação senão 

aqueles previstos no código brasileiro de trânsito e mecanismos locais de fiscalização da 

segurança dos veículos. Todavia, ao se cadastrar e um aplicativo, os documentos do veículo se 

fazem necessários, não sendo aceitos veículos antigos ou abaixo de um padrão de conforto. 

Nenhum treinamento homologado dos motoristas credenciados por parte de autoridades locais 

é tampouco exigido. Mello (2016), aponta que o mercado de transporte individual de 

passageiros é, historicamente, dominado pelo sistema de táxis mundo afora com 

regulamentação tarifária bastante semelhante. Afirma também que há um consenso de que o 

setor é dominado por cartéis e grupos extremamente organizados.  

Aplicativos de ridesourcing utilizam-se de dados coletados em tempo real para otimizar sua 

operação, modificando tarifas de acordo com a demanda – algo impossível para o sistema 

tradicional de táxis, e possibilitando seus motoristas a identificarem chamados por intermédio 

da rede mundial de computadores e localização por GPS das chamadas. Esta otimização de 

serviço gera uma comparação por parte dos consumidores entre os prestadores de serviço de 

quesitos como: modernidade, inovação tecnológica, limpeza e conforto dos automóveis, 

educação e pontualidade dos motoristas entre outros. 
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Rogers (2015), em semelhante análise, apresenta o fato de que a dificuldade relativa em 

contatar táxis quando comparados aos serviços de ridesourcing pode levar a um vício dos 

consumidores que, devido à facilidade e conveniência do uso do smartphone para contratação 

do serviço, tendem a simplesmente não procurar táxis na rua. Há também a chance de 

desistência por um táxi pedido por telefone devido à demora ou caso haja algum veículo livre 

transitando pela rua.  

 
Figura 01 – Motivos de escolha do serviço de ridesourcing. 

Fonte: adaptado de Rayle et al. (2014) 

Ainda sob a ótica do detrimento socioeconômico para o usuário, Salnikov et al. (2015) utiliza 

dados de todas as viagens de táxi efetuadas em 2013 na cidade de Nova Iorque e 

disponibilizados pelas autoridades norte americanas para traçar um comparativo de origem e 

destino assim como tarifas empregadas comparando então os serviços tradicionais de taxi com 

os de ridesourcing. Foi detectado que, devido aos modificadores dinâmicos de tarifa 

empregados pelas últimas, viagens de curta duração partindo de pontos de grande demanda 

são mais baratas quando o serviço escolhido é o táxi tradicional. Com estes dados em mãos 

foi possível traçar um gráfico comparando as tarifas de taxi e serviços de ridesourcing 

percebendo que, para a cidade analisada, a nova modalidade de transporte só se torna 

alternativa econômica quando a tarifa é superior a US$35.00, conforme ilustra a figura 02. 
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Figura 02: Comparativo de preços Táxi/Uber na cidade de New York 

Fonte: adaptado de Salnikov et al. (2015) 

Por outro lado, empresas de ridesourcing erradicam este problema ao disponibilizar em tempo 

real a estimativa de chegada do veículo contratado assim como sua posição em um mapa. 

Motoristas também não podem aceitar outra corrida enquanto não atenderem a primeira. 

Numa análise dos motivos que levaram ao uso do serviço de ridesourcing na cidade norte 

americana de São Francisco – CA feita por Rayle et al. (2014) e apresentada graficamente na 

figura 01, constatou-se que grande parte dos usuários escolhem esta alternativa pela facilidade 

do pagamento, baixo tempo de espera e rapidez na viagem. Duas respostas eram possíveis. 

Os dados coletados pelos aplicativos também dão às empresas prestadoras do serviço 

vantagens como estatísticas de origem e destino, faixa etária e comportamento dos usuários, 

horários e indicativos de demanda. Com estas informações, o capital pode ser melhor 

investido na otimização do serviço, levando os consumidores a um comportamento mais 

sustentável e potencialmente reduzindo o número de automóveis nas ruas de um centro 

urbano (RAYLE et al., 2014; ROGERS, 2015). 

Zha et al. (2016) exploram em seu artigo os diversos cenários em que empresas provedoras do 

serviço de ridesourcing vivenciam a partir de análises numéricas utilizando um algoritmo que 

leva em conta as necessidades dos usuários e motoristas, assim como possíveis medidas de 

regulação. Foi constatado que a falta de regulação leva a um monopólio de mercado e a 

maximização dos lucros por parte conjunta das empresas e motoristas. Embora não leve em 

consideração o impacto gerado nas empresas convencionais de táxi, estudos efetuados por 

Ngo (2015) apontam uma redução de mercado variando de 10% a 40% na cidade de 

Vancouver com potencial de gradual extinção do serviço tradicional de táxi.  

Contudo, quando há competição entre duas empresas do gênero numa mesma região, a 

redução de preços não necessariamente é uma tendência, com possível detrimento do bem-

estar social quando há precariedades nos algoritmos de prestação de serviço. Os autores 
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sugerem, neste caso, que as autoridades reguladoras incentivem a fusão das empresas devido à 

facilidade de fiscalização de um monopólio. 

Os impactos da inserção do transporte público individual na mobilidade compartilhada e 

trânsito urbano podem ser compreendidos a partir do trabalho de Feigon e Murphy (2016) em 

seu relatório publicado na Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos segundo 

pesquisa à Transit Cooperative Research Program. Nele, um extenso estudo foi feito com 

mais de 4500 pessoas em diversas cidades visando identificar e relacionar novos e antigos 

hábitos de transporte, e seus efeitos sobre o uso e compra de veículos. 

Foi detectado, em todas as cidades estudadas, um claro pico na utilização deste serviço em 

relação aos outros modos de transporte, em horários compreendidos entre as 20:00h e as 

04:00h e também aos fins de semana, conforme figura 03. 

 
Figura 03: Evolução temporal de uso dos meios de transporte 

Fonte: adaptado de Feigon e Murphy (2016) 

O estudo também identificou que o uso de serviços de ridesourcing se dá de forma mais 

frequente quando os motivos são viagens curtas de cunho social ou recreativo, em horas 

avançadas da noite ou quando há consumo de álcool por parte do solicitante. Motivos 

recreacionais correspondem a mais da metade das respostas obtidas, conforme ilustra a figura 

04. 

 
Figura 04: Uso do serviço segundo motivo da viagem 

Fonte: adaptado de Feigon e Murphy (2016) 
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Os pesquisadores também avaliaram qual seria a preferência dos entrevistados caso um modo 

de transporte público se tornasse inacessível. Nesta hipótese percebe-se que a e escolha pelo 

ridesourcing tem pequena variação, sugerindo fidelidade ao serviço. O resultado é 

apresentado na figura 05. 

 
Figura 05: Meios de transporte alternativos preferidos caso haja indisponibilidade de modal. 

Fonte: adaptado de Feigon e Murphy (2016) 

Por fim, Feigon e Murphy (2016) analisaram o poder aquisitivo anual (em milhares de 

dólares) dos entrevistados segundo sua preferência modal, encontrando representantes de cada 

faixa econômica por alternativa de transportes. Constata-se que o sistema de carsharing, assim 

como o de ridesourcing, possuem um equilíbrio de poder aquisitivo dos usuários, indicando 

algum nível de inclusão social das camadas menos abastadas da população, segundo a figura 

06. 

 
Figura 06: Separação de renda segundo o meio de transporte preferido 

Fonte: adaptado de Feigon e Murphy (2016) 
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3.  CONCLUSÃO 

Embora os dados e trabalhos sobre o tema sejam, ainda, escassos, é possível delinear algumas 

tendências e possibilidades futuras. Embora sejam atividades distintas do ponto de vista legal, 

o transporte público individual de passageiros e o transporte privado individual de passageiros 

compartilham, essencialmente, grande parcela do público consumidor. Ao mesmo tempo que 

os serviços de ridesharing possibilitam o acesso de mais pessoas devido à redução do preço 

das corridas e da melhoria do serviço prestado (SMART, 2015), trazem questões como a 

seguridade social dos motoristas privados e a manutenção do emprego dos motoristas do 

modal público. 

Com relação aos impactos urbanos e ambientais, as evidências ainda são inconclusivas e 

precisam ser estudadas em um recorte temporal mais amplo, que ainda não é possível devido 

à novidade dos serviços e aos múltiplos fatores que influenciam nessas dinâmicas. Entretanto 

é possível supor que a adoção e compartilhamento desse modal por parte significativa da 

população tem a possibilidade de reduzir o número de veículos em circulação, melhorando os 

índices de mobilidade e reduzindo a emissão de poluentes para a atmosfera.  

Considera-se, também, que o transporte particular individual de passageiros possa funcionar 

como complementar ao transporte público de grande volume de passageiros ao realizar 

trajetos de curta e média permanência até estações de metrô e trens urbanos e interurbanos de 

áreas metropolitanas. Nesse caso, vale ressaltar que o transporte público individual de 

passageiros já atua neste sentido. 

Com relação à inclusão de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, ainda há 

preocupação quanto à possibilidade de o transporte privado individual de passageiros oferecer 

serviços acessíveis. 

Por fim, conclui-se que, embora regular, do ponto de vista jurídico – sendo necessário ainda a 

regulamentação do serviço através de lei específica, embora previsto na Constituição Federal 

e na Política Nacional de Mobilidade urbana – e desejável do ponto de vista do 

desenvolvimento socioambiental das cidades, devem-se aprofundar os estudos e questões 

relativos, nos âmbitos acadêmico e legislativo, de forma a coibir práticas desaconselháveis e 

predatórias, fomentando os vieses que possam, efetivamente, contribuir para o crescimento 

social, econômico e ambiental das cidades. 
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RESUMO 

Este trabalho visa investigar os efeitos, em termos de velocidade operacional, do uso de veículos autônomos em 

um corredor BRT. A ideia se baseia no fato de que o tempo de viagem é fator determinante para a qualidade e 
eficiência do serviço de transporte, porém, ainda existem poucos estudos sobre possíveis evoluções do sistema 

BRT, em termos de novas tecnologias. Este estudo é conduzido em um corredor BRT na Região Metropolitana 

do Recife (RMR). Para análise das velocidades, nos cenários atual e hipotético, são utilizados modelos em redes 

de Petri coloridas (CPNs), uma ferramenta matemática de avaliação de desempenho de Sistemas de Eventos 

Discretos (DES). Os resultados obtidos mostram que tecnologias de automação poderiam melhorar a eficiência 

operacional do serviço e propiciar a atração de novos usuários para o sistema de transporte público. 

 

ABSTRACT 

This paper aims to investigate the impacts, in terms of operational speed, of autonomous vehicles use in a BRT 

corridor. The idea is based on the fact that travel time is a determining factor for the quality and efficiency of 

transportation service. However, there are still few studies on possible developments in BRT systems, in terms of 

new technologies. This study is conducted in a BRT corridor in the Recife Metropolitan Region. Colored Petri 
Nets (CPN), a useful performance evaluation mathematical tool for discrete event systems (DES), is used to 

analyze speed, in present and hypotheticals scenarios. The results show that automation technologies could 

improve the service operational efficiency and ease the attraction of new users to the public transport system.  

 

1. INTRODUÇÃO 

A busca contínua pela melhoria na qualidade e eficiência dos transportes públicos vem se 

tornando um desafio cada vez mais complexo, pois o espaço urbano é fator escasso, o que 

leva a grandes dificuldades para expandir a infraestrutura viária, especialmente nas áreas mais 

congestionadas das grandes cidades, onde as demandas por mobilidade são excessivas. No 

Brasil, observa-se que as redes de transporte coletivo existentes estão sobrecarregadas ou são 

pobremente planejadas. Além disso, a infraestrutura de transporte oferecida não passou por 

modernização considerável e apresenta-se ultrapassada para suprir as necessidades de 

deslocamentos atuais. Os fatores citados resultam em ineficiências operacionais, insatisfação 

dos usuários e abandono do sistema de transporte público. Para atender às suas necessidades 

de deslocamento, muitos usuários buscam alternativas no transporte individual, que oferece 

atrativos de flexibilidade. Vuchic (2007) ressalta que a chave para superar a inviabilidade de 

expandir a oferta de infraestrutura para melhorar o nível de serviço de transporte público 

oferecido, é otimizar as redes existentes, adaptando-as à realidade das grandes metrópoles.  

 

Nesse contexto, o BRT (Bus Rapid Transit) surge como uma alternativa de transporte rápido 

de passageiros que apresenta vantagens operacionais como vias segregadas, pagamento 

antecipado das tarifas e embarque em nível, assemelhando-se ao funcionamento de um 

transporte ferroviário, ao mesmo tempo em que oferece a flexibilidade de implementação e 

facilidades ligadas ao transporte por ônibus. Essa tecnologia tem se tornado bastante popular 

59



internacionalmente. Porém, esse sistema nem sempre tem atingido o desempenho operacional 

esperado. Entre os fatores que mais influenciam o desempenho do BRT podem-se citar 

velocidade operacional, tipo e tecnologia dos veículos, conectividade e frequência, entre 

outros (Currie e Delbosc, 2011; Hensher et al, 2014).  

 

Uma das maneiras de melhorar a produtividade e eficiência do BRT pode ser a utilização de 

veículos autônomos. Esses veículos possuem tecnologia que suporta a condutibilidade do 

automóvel sem a obrigatoriedade da presença de um motorista humano, a depender do nível 

de automação que apresenta (Fagnant e Kockelman, 2014). A tecnologia embarcada nestes 

veículos permite que os mesmos trafeguem a uma distância pequena uns dos outros, o que 

resulta em um menor consumo de espaço viário, além de garantir que mantenham uma 

velocidade mais eficiente do ponto de vista energético e da regularidade da operação. Tais 

aspectos minimizam os custos de operação e o consumo energético da frota, além de 

proporcionar ganhos em capacidade para o sistema, ao otimizar o uso da via (Van den berg e 

Verhoef, 2016). 

 

Diante do exposto, este trabalho visa verificar os possíveis efeitos do uso de tecnologias de 

veículos autônomos na velocidade operacional do sistema de transporte. Essa avaliação foi 

feita a partir de uma análise comparativa entre o padrão de comportamento das viagens feitas 

com veículos operados por motoristas daquelas feitas utilizando-se veículos autônomos. Essa 

comparação se justifica pelo fato de que o modo como cada motorista dirige influencia 

fortemente nas variações dos tempos de aceleração, velocidade constante e desaceleração - 

variáveis analisadas no estudo - em cada viagem. Portanto, ao adicionar o veículo autônomo 

no estudo, espera-se minimizar tais variações. O estudo foi aplicado a um trecho de um 

corredor BRT em operação na Região Metropolitana do Recife (RMR), a partir do qual 

cenários foram modelados e simulados em redes de Petri (RdP), uma ferramenta matemática 

que permite a visualização do comportamento do sistema. Ressalta-se que essa análise limita-

se a averiguar os ganhos de eficiência obtidos com a redução da variabilidade na operação e 

consequente diminuição nos tempos de viagem. 

 

A estrutura deste trabalho é composta, além desta introdução, de uma segunda seção, na qual 

são introduzidos os conceitos de sistema BRT e seu desempenho operacional, a caracterização 

da tecnologia de veículos autônomos e suas aplicações nos transportes urbanos e uma breve 

descrição da técnica de modelagem em redes de Petri. A metodologia utilizada para esta 

análise está detalhada na seção 3. Na seção 4 são mostrados os resultados para cada cenário e 

uma análise comparativa entre estes. Na seção 5 serão apresentadas as considerações finais e 

as recomendações para trabalhos futuros.  

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

Esta seção apresenta uma revisão bibliográfica sobre os temas referentes ao sistema BRT, à 

tecnologia de veículos autônomos e à técnica de modelagem de sistemas em redes de Petri.  

 

2.1 Sistema BRT  

O Bus Rapid Transit (BRT) é uma modalidade de transporte de massa, que agrega a 

confiabilidade de um serviço ferroviário, ao menor custo de implementação característico do 

sistema sobre rodas. O BRT é considerado um dos instrumentos mais econômicos para que as 

cidades desenvolvam rapidamente um sistema de transporte público capaz de alcançar uma 

rede completa e oferecer um serviço rápido e de alta qualidade. Trata-se de um sistema de 
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média capacidade, cujas principais características são: plataformas com embarque e 

desembarque em nível; corredor de ônibus nas faixas centrais da via; coleta de tarifas fora do 

veículo; e corredor de ônibus protegido fisicamente (ITDP, 2007; Deng e Nelson, 2013; 

Fergyanto, 2015). Hensher et al (2014) destacam que o BRT tem um grande potencial como 

um sistema de transporte sustentável, por ser capaz de apresentar alta frequência, regularidade 

e conectividade, características fundamentais para a qualidade operacional do serviço e que 

podem, inclusive, atrair novos usuários.  

 

Por sua flexibilidade, o sistema BRT pode ser implantado de forma menos custosa e 

incremental em comparação com outras formas de transporte urbano. Além disso, em seu 

projeto e funcionamento, diversas possibilidades de arranjo físico e operacional podem ser 

combinadas para alcançar maior ou menor capacidade, a depender da demanda a ser suprida 

(Deng e Nelson, 2013; Pereira et al, 2013). Entretanto, um mau dimensionamento ou uma má 

execução de um desses elementos podem comprometer o desempenho do sistema.  

 

O BRT tem se provado eficiente ao proporcionar melhorias no transporte com tempo de 

implementação e custos reduzidos em comparação com os sistemas baseados em trilhos 

(DENG et al., 2013). O aumento das velocidades operacionais e a redução da variabilidade 

dos tempos de viagem são os objetivos principais do sistema, que visa fidelizar e atrair novos 

usuários. Para Lindau et al (2015) elementos físicos, planos operacionais e tecnologia são 

fatores que impactam no desempenho do sistema BRT em termos de velocidade e capacidade. 

Hoje, 59% dos corredores prioritários de ônibus apresentam velocidade média operacional 

abaixo de 20 km/h. Em muitos casos, transportar grandes demandas na hora pico implica no 

estabelecimento de altas frequências de ônibus, na formação de filas e superlotação e na 

operação em patamares ainda menores de velocidades. 

 

Pelo exposto, vê-se que o sistema BRT já enfrenta restrições e desafios, porém a evolução da 

tecnologia envolvendo o transporte de pessoas pode ajudar o sistema a avançar. Tem havido 

progressos nas tecnologias de condução e propulsão de veículos e de informação ao usuário. 

As tecnologias de condução melhoram o desempenho dos sistemas BRT, aumentando a 

segurança, melhorando o encaixe adequado para as plataformas de passageiros e otimizando o 

uso do espaço. Esses avanços mostram um grande potencial do BRT em evoluir para alcançar 

maior capacidade operacional e melhor qualidade de serviço (Hidalgo e Muñoz, 2014). 

 

2.2 Veículos autônomos  

Veículo autônomo (VA) é um tema que desperta interesse desde o ano de 1925, quando foi 

apresentado um protótipo de carro movido a rádio (Stayton, 2015). Desde então, esse tema 

vem sendo estudado pela comunidade acadêmica e tem, igualmente, despertado interesse em 

empresas do ramo da indústria automotiva, principalmente, e também de empreendedores 

ligados ao desenvolvimento e uso de tecnologias disruptivas (Seif e Hu, 2016). Em linhas 

gerais, o princípio de funcionamento do VA é liberar algumas ou todas as funções de 

condução da responsabilidade do ser humano. Para tal, esse tipo de veículo se utiliza de 

sensores, dispositivos de comunicação Wi-Fi e câmeras para atingir autonomia no seu 

deslocamento. Os dispositivos que compõem o veículo são capazes de captar o ambiente, e os 

eventos que ali ocorrem, através da leitura direta desse, ou através do recebimento de 

informações trocadas com a infraestrutura urbana.  
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Um VA, além de ser capaz de interagir com o ambiente, possui dispositivos de comunicação 

que lhe conectam a outros veículos (vehicle-to-vehicle communications - V2V) e a aparelhos 

smarts, gerando uma rede de comunicação e informação em nuvem (Gerla et al., 2014). A 

combinação de todos estes sensores e funcionalidades permite que se obtenha a localização do 

veículo a um nível de precisão de 10 centímetros (Seif e Hu, 2016). 

 

Dentro do âmbito do transporte coletivo, podem-se encontrar pesquisas e experiências que 

envolvem o tema de automação. O projeto europeu CityMobil2 busca investigar alternativas 

inovadoras para a mobilidade com o objetivo de construir uma visão baseada no transporte 

público coletivo autônomo. Para tal, o estudo, já em andamento, implementa uma plataforma 

piloto para sistemas de transporte automatizados em diversos ambientes urbanos da Europa. A 

primeira fase do projeto utilizou veículos de diferentes capacidades, desde 4 até 50 

passageiros, e variados níveis de automação, podendo funcionar em faixa exclusiva ou não. O 

estudo conclui que o conjunto de veículos elencados para a pesquisa é útil para complementar 

a rede de transporte público principal (Alessandrini et al., 2015). Outros estudos defendem 

que o VA pode desempenhar diversas funções em um sistema de transporte público, como 

alimentar sistemas de alta capacidade, oferecer opção de deslocamento para pessoas com 

mobilidade reduzida, idosos e crianças ou oferecer serviços sob demanda (UITP, 2015; 

Thomopoulos e Givoni, 2015).  

 

Os hábitos de mobilidade das pessoas mudaram e os padrões de viagem tornaram-se bastante 

fluidos, diferente do que costumava-se observar nas viagens pendulares casa-trabalho. Além 

disso, as relações urbanas tornaram-se mais complexas e as cidades mais populosas (Brög et 

al., 2005; Rogge, 2005; Donaghy et al., 2004). A evolução do transporte público não 

acompanhou a evolução das necessidades dos seus clientes. Acredita-se que os VA têm o 

potencial de atrair novos usuários e cativar os usuários do transporte coletivo na medida em 

que são instrumentos que atuam na melhoria da eficiência do sistema, o tornam mais 

tecnológico e adaptado ao ritmo contemporâneo das cidades.  

 

2.3 Aplicação de redes de Petri aos transportes 

Nos últimos 20 anos diversos trabalhos relatam a aplicação das Redes de Petri no campo dos 

estudos de transporte urbano abordando, principalmente, questões como programação e 

coordenação semafórica (Di Febbraro et al., 2001, 2016; Di Febbraro e Sacco, 2004; Huang et 

al., 2006; Baiying e Wei, 2008; Doloti e Fanti, 2006; Dezani, 2012; NG et al, 2013). Há, 

ainda, estudos que se utilizam da modelagem em Redes de Petri para definir a programação 

operacional de linhas de transporte ferroviário, mostrando que tais redes são ferramentas 

oportunas para análise de desempenho do sistema e otimização e controle da infraestrutura 

(Yamada et al, 2013; Wang et al, 2015; Giglio e Sacco, 2016). Indo além, é possível encontrar 

na literatura muitos trabalhos que utilizam modelos de simulação para analisar o desempenho 

operacional de sistemas BRT. Esses estudos demonstram que a simulação computacional 

microscópica é uma ferramenta adequada para recriar um ambiente de estudo detalhado do 

desempenho operacional de corredores BRT (Kathuria et al, 2017; Godavarthi et al, 2014; Lin 

et al, 2014; Pereira et al, 2013). 

 

Além de permitir a modelagem matemática do sistema, as RdPs são adequadas para descrever 

uma amplo gama de sistemas que possuem estados concorrentes, assíncronos, distribuídos, 

paralelos, determinísticos e/ou estocásticos, discretos ou contínuos (Murata, 1989; NG et al, 

2013). Em linhas gerais, um sistema de transporte urbano pode ser definido como um sistema 

62



a eventos discretos (SED), no qual um grupo de elementos (pessoas, veículos, tecnologia da 

informação, e estruturas físicas) em interação percebe as ocorrências que podem mudar o 

estado do sistema por meio de eventos, que apresentam um caráter discreto no tempo. 

Reconhecidamente, as RdP são uma poderosa ferramenta para descrever graficamente e 

analisar os fluxos e controles em SEDs, e foram aplicadas para esse fim em diversos trabalhos 

como Giglio e Sacco (2016), Kaakai et al (2007), Di Febbraro e Giglio (2005). 

 

A análise de uma rede de Petri permite avaliar a estrutura e o comportamento dinâmico do 

sistema modelado. A representação gráfica das redes de Petri permite a visualização dos 

processos e da comunicação entre eles (MURATA, 1989). Di Febbraro (2015) destaca que, 

além de auxiliar no processo de planejamento dos transportes, a análise dos índices de 

desempenho por meio das redes de Petri pode ser direcionada à implementação e operação de 

sistemas de transporte inteligentes (ITS). Os modelos em RdP se tornaram ferramentas úteis 

para analisar o desempenho do sistema e auxiliar no controle de tráfego inteligente e 

otimizado Em resumo, pode-se afirmar que as contribuições das RdP à rede urbana são 

notáveis em termos de habilidade de fornecer uma representação visual das redes de 

transporte urbano e um equilíbrio entre poder de modelagem e capacidade de análise. 

 

Coloured Petri Nets (CPN) são uma extensão das redes de Petri, que apresentam uma 

linguagem gráfica de modelagem de eventos discretos, para a construção de modelos e análise 

das propriedades de sistemas (Murata, 1989). As CPNs incluem o conceito de tempo, o que 

torna possível sua aplicação para análise de desempenho baseada em simulação de medidas 

como tempo de execução das atividades do sistema, atrasos, tempo de processamento e 

comprimento de filas, aspectos essenciais para a análise de sistemas de transporte. Além 

disso, os modelos CPN podem ser estruturados em módulos baseados em um mecanismo de 

estrutura hierárquica, importante para a modelagem de sistemas maiores (Jensen, 2007). 

 

3. METODOLOGIA 

3.1 Área estudada 

Entre os projetos de mobilidade propostos para a Copa do Mundo de 2014 foram implantados 

dois corredores de BRT na Região Metropolitana do Recife (RMR), o Corredor Norte-Sul e o 

Corredor Leste-Oeste. Os corredores fazem parte de um sistema de transporte metropolitano 

integrado, porém, ainda não foram totalmente concluídos, e em diversos pontos, o sistema 

sofre interferências do tráfego geral. De acordo com o órgão gestor responsável, Grande 

Recife (2013), o Corredor Norte-Sul opera com seis linhas e 25 estações, sendo três terminais 

integrados, e atende uma demanda de 66 mil usuários por dia. Nesse corredor foi selecionado 

um trecho com 4,80 km de extensão, que se aproxima da proposta original do sistema BRT, 

operando totalmente segregado do tráfego comum. O trecho fica entre dois terminais de 

integração de grande porte, o terminal integrado Pelópidas Silveira (ponto inicial do trecho) e 

o terminal integrado PE-015 (ponto final do trecho em estudo), e tem sete estações 

intermediárias. Os terminais de integração são fechados com integração tarifária, o acesso a 

eles acontece majoritariamente através de linhas alimentadoras. 

 

A linha selecionada para a análise foi a linha Pelópidas/PCR, cuja rota inicia no terminal 

integrado Pelópidas Silveira, no munícipio de Paulista e vai até a Prefeitura da Cidade do 

Recife, no centro do Recife, passando pelo terminal integrado da PE-15. Esta escolha deve-se 

ao fato da linha apresentar a maior demanda e maior frequência de viagens entre as linhas que 

têm como ponto inicial o terminal Pelópidas Silveira. A figura 1 mostra a área de estudo. 
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Ressalta-se que este estudo limita-se à análise dos efeitos da introdução da nova tecnologia 

nos veículos no tempo de viagem de um corredor BRT. TRB (2013) define como 

componentes do tempo de viagem: (i) tempo de aceleração, tempo gasto para chegar à 

velocidade de cruzeiro; (ii) tempo em velocidade constante, intermediário entre aceleração e 

desaceleração; (iii) tempo de desaceleração, tempo gasto reduzindo a velocidade até parar na 

estação; e (iv) tempo de permanência, que inclui abertura das portas, embarque e 

desembarque de passageiros e fechamento das portas. 

 

 
Figura 1: Mapa de localização da área em análise 

 

3.2 Cenários 

Para realização da análise comparativa entre a situação atual, que utiliza veículos 

convencionais, e as soluções futuras que utilizariam veículos parcialmente ou totalmente 

automatizados, foram concebidos os seguintes cenários. 

 

• Cenário 1: situação atual, com veículos movidos a diesel e equipados com motor 

traseiro e câmbio automático. Os ônibus são articulados, tem capacidade para 146 

passageiros, possuem quatro portas duplas do lado esquerdo, com piso nivelado às 

plataformas das estações. Nos terminais integrados, as operações de embarque e desembarque 

ocorrem por meio de três portas localizadas no lado direto dos veículos, cujo piso não é 

nivelado. Também, os ônibus partem do terminal a intervalos constantes de 6 minutos. 

• Cenário 2: Situação hipotética com uso de veículos autônomos. Nesse cenário, os 

veículos utilizados tem a mesma capacidade do cenário atual e mesma configuração física. Os 

veículos são autônomos, ou seja, funcionam sem motorista, e recebem informação por 

comunicação V2I sobre a quantidade de passageiros aguardando na plataforma. 

 

3.3 Coleta de dados 

A coleta de dados aconteceu de duas maneiras: pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. A 

pesquisa de literatura sobre veículos autônomos teve como objetivo modelar as possibilidades 

de melhoria em relação aos tempos de viagem. Já a coleta de dados em campo visa verificar o 
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tempo médio de viagem e suas variações para o cenário atual. Na ocasião, os pesquisadores 

realizaram viagens entre 6h e 9h da manhã em três dias úteis consecutivos, verificando que o 

horário mais crítico (com maior volume de passageiros) é entre 6:25 e 7:25, sendo este o 

horário de pico considerado nesta análise. Foram realizadas medidas dos tempos de embarque 

e desembarque em cada estação, e tempos de aceleração, velocidade constante e 

desaceleração para cada conjunto de duas estações consecutivas i e j.  

 

O tempo de embarque e desembarque, ou tempo de permanência (dwt), fator mais importante 

na análise dos tempos de viagem, corresponde ao serviço de passageiros somado aos tempos 

de abertura e fechamento das portas. Essa variável é afetada pelo volume de embarques e 

desembarques, número de portas disponíveis para a operação, método de pagamento de 

passagem, nivelamento do piso do veículo e nível de lotação. O tempo de aceleração (act) 

corresponde ao tempo decorrido entre o fechamento das portas e o momento em que o veículo 

atinge a velocidade constante. O tempo em velocidade constante (cst) é representado pelo 

tempo decorrido entre o final da aceleração do veículo e o início da próxima desaceleração. 

Finalmente, o tempo de desaceleração (dt) corresponde ao tempo decorrido entre o inicio da 

desaceleração e a parada total do veículo. 

 

3.3 Análise Estatística dos dados 

Os dados coletados em campo, para o cenário 1, foram analisados pelo software SPSS (IBM 

Corp, 2015) para a realização do teste de normalidade e verificação da distribuição de 

probabilidade que define essas variáveis. Para o cenário 2, considerou-se que os dados 

seguem a mesma distribuição de probabilidade do cenário 1, mudando apenas os valores. 

 

3.4 Modelagem e Simulação em Redes de Petri 

O tempo de viagem, para cada cenário, foi analisado por meio da modelagem e simulação em 

redes de Petri coloridas, utilizando o software CPN Tools (AIS Group, 2015). O modelo é 

hierárquico e formado por módulos correspondentes a cada conjunto de duas estações 

consecutivas (Eij), conforme ilustra a figura 2. As estações são numeradas de 0 a 8, a partir do 

terminal integrado Pelópidas Silveira, até o terminal integrado PE-015. 

 

 
Figura 2: Modelo em Rede de Petri 

 

Para as variáveis, o CPN Tools retorna valores aleatórios de acordo com a distribuição de 

probabilidade predefinida na fase de análise estatística dos dados, descrita anteriormente. 

Desse modo, foram predefinidas as distribuições de probabilidade referentes ao tempo de 

permanência, atribuído à transição “dwell time”. Assim como, às transições “act”, “cst” e “dt” 

são atribuídas respectivamente as distribuições de probabilidade dos tempos de aceleração, 
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velocidade constante e desaceleração entre duas estações i e j. Dessa forma, o lugar “Arrival” 

para cada estação Ei resulta no tempo decorrido desde a chegada do veículo à estação E0. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Análise Estatística 

A Tabela 1 mostra os resultados da análise estatística feita no SPSS (IBM corp, 2015), para as 

variáveis: tempo de permanência (dwelli_j), tempo de aceleração (ati_j), tempo em velocidade 

constante (csti_j) e tempo de desaceleração (dti_j), entre as estações i e j, em segundos. 

 

Tabela 1: Resultados dos testes de normalidade e estatísticas descritivas 

Variável 
Kolmogorov-Smirnov Estatísticas Descritivas 

Estatística Significância Mínimo Máximo Média Desvio Padrão Variância 

dwell0_1 0,260 0,200 94 176 135 57,98276 3362,000 

at0_1 0,260 0,200 30 34 32 2,82843 8,000 

cst0_1 0,260 0,200 15 27 21 8,48528 72,000 

dt0_1 0,260 0,200 3 5 4 1,41421 2,000 

dwell1_2 0,260 0,200 16 20 18 2,82843 8,000 

at1_2 0,260 0,200 8 15 11,5 4,94975 24,500 

cst1_2 0,260 0,200 40 48 44 5,65685 32,000 

dt1_2 0,260 0,200 6 13 9,5 4,94975 24,500 

dwell2_3 0,260 0,200 15 17 16 1,41421 2,000 

at2_3 0,260 0,200 10 15 12,5 3,53553 12,500 

cst2_3 0,260 0,200 32 33 32,5 0,70711 0,500 

dt2_3 0,260 0,200 6 9 7,5 2,12132 4,500 

dwell3_4 0,260 0,200 16 17 16,5 0,70711 0,500 

at3_4 0,260 0,200 10 16 13 4,24264 18,000 

cst3_4 0,260 0,200 58 60 59 1,41421 2,000 

dt3_4 0,260 0,200 4 8 6 2,82843 8,000 

dwell4_5 0,260 0,200 15 22 18,5 4,94975 24,500 

at4_5 0,260 0,200 9 14 11,5 3,53553 12,500 

cst4_5 0,260 0,200 37 38 37,5 0,70711 0,500 

dt4_5 0,260 0,200 9 10 9,5 0,70711 0,500 

dwell5_6 0,260 0,200 28 42 35 9,89949 98,000 

at5_6 0,260 0,200 11 15 13 2,82843 8,000 

cst5_6 0,260 0,200 32 41 36,5 6,36396 40,500 

dt5_6 0,260 0,200 16 34 25 12,72792 162,000 

dwell6_7 0,260 0,200 18 26 22 5,65685 32,000 

at6_7 0,260 0,200 12 16 14 2,82843 8,000 

cst6_7 0,260 0,200 36 38 37 1,41421 2,000 

dt6_7 0,260 0,200 8 11 9,5 2,12132 4,500 

dwell7_8 0,260 0,200 13 16 14,5 2,12132 4,500 

at7_8 0,260 0,200 9 15 12 4,24264 18,000 

cst7_8 0,260 0,200 30 33 31,5 2,12132 4,500 

dt7_8 0,260 0,200 50 50 50 0,000 0,000 
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Os testes de normalidade de Kolmogorov-Smirnov, realizados para cada variável analisada, 

demonstraram que todos os dados coletados em campo seguem uma distribuição normal. 

Além disso, alguns valores se mostraram bastante variáveis, essa variabilidade pode ser 

explicada como resultado da forma atual de operação do serviço de transporte. Isto porque, 

durante o horário de pico a demanda de passageiros oscila, afetando os tempos de 

permanência; e, principalmente, o modo como cada motorista dirige influencia fortemente nas 

variações dos tempos de aceleração, velocidade constante e desaceleração em cada viagem. 

 

4.2 Análise comparativa dos tempos de viagem 

Após a análise estatística dos dados, os valores da média e variância de cada variável são 

inseridos no modelo do CPN Tools. E então, são executadas sucessivas simulações, a partir 

das quais foi possível obter média e desvio padrão para um intervalo de confiança de 95%, 

para cada variável analisada. Para os cálculos do cenário 2, foi admitido que os ônibus 

autônomos percorreriam os trechos entre as estações com velocidade constante, eliminando a 

variação observada na direção do condutor humano. Essa velocidade foi calculada utilizando-

se os tempos médios de aceleração e desaceleração e os tempos mínimos de permanência na 

estação e de velocidade constante observados em campo. A tabela a seguir mostra os 

resultados obtidos na simulação para os dois cenários. 

 

Tabela 2: Resultados da simulação em CPN para tempo de viagem e velocidade operacional 

 
 

Tempo de viagem entre estações (s) Velocidade operacional média entre estações (km/h) 

 
 

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

C
E

N
Á

R
IO

 1
 

E0 181,64 55,66 11,56 6,50 

E1 81,00 8,76 24,72 2,78 

E2 76,64 21,50 27,00 4,65 

E3 93,55 7,66 29,03 2,26 

E4 79,00 6,93 25,23 2,14 

E5 107,00 19,69 22,53 4,06 

E6 86,55 5,20 22,95 1,36 

E7 110,82 7,40 22,83 1,51 

E8     

C
E

N
Á

R
IO

 2
 

E0 0,00 0,00 0,00 0,00 

E1 85,82 0,60 20,98 0,15 

E2 66,09 0,70 29,96 0,32 

E3 48,27 1,01 41,03 0,86 

E4 76,09 0,70 35,49 0,33 

E5 55,55 0,82 35,65 0,52 

E6 77,09 0,94 30,36 0,37 

E7 67,36 0,81 29,40 0,35 

E8 84,18 0,75 29,94 0,27 

 

Para o cenário 1, observa-se que o trecho total é percorrido em um tempo médio de 13min e 

36s, com desvio padrão de 53,81 e intervalo de confiança da média com erro de 5% entre 
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13min e 04s e 14min e 08s. Considerando a distância total percorrida, de 4,80km, a 

velocidade operacional média no corredor é de 21,26 km/h, com desvio padrão de 1,54 e 

intervalo de confiança da média com erro de 5% entre 20,36 km/h e 22,17 km/h. As 

simulações mostram, também, que o trecho mais crítico é entre as estações 0 e 1, onde as 

velocidades operacionais médias são muito baixas. Para o cenário 2, o trecho total é 

percorrido em média em 9 minutos e 20 segundos, com desvio padrão de 2,84 minutos, com 

velocidade operacional média de 30,83 km/h. O trecho mais crítico é entre 0 e 1, do mesmo 

modo que no cenário 1. Constata-se, então, que o uso de veículos autônomos no corredor 

BRT representaria uma redução percentual de 31,4% no tempo médio de viagem no trecho 

analisado, o que para o corredor, significaria uma redução de 0,89 minutos por quilometro.  

 

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES. 

Os resultados apontam que além do aumento significativo na velocidade operacional média 

no corredor no cenário 2, as variações são insignificantes para um intervalo de confiança de 

95%. Além de melhorar o serviço ofertado aos passageiros, a redução dos tempos de viagem 

traria efeitos positivos na redução do custo operacional do sistema e, mais amplamente, na 

economia local e regional. Primeiro, porque possivelmente haveria diminuição da frota e de 

gastos com pessoal e manutenção, e adicionalmente, uma redução no tempo de deslocamento 

poderia resultar em aumento de produtividade dos trabalhadores. 

 

Para os usuários, a redução no tempo de viagem está diretamente relacionada à qualidade do 

serviço de transporte e à própria qualidade de vida, visto que o tempo que seria gasto no 

deslocamento poderia ser utilizado para outras atividades, como educação e lazer. A redução 

na variação dos tempos de viagem reflete na confiabilidade do sistema, tornando as viagens 

mais previsíveis. É possível concluir, desta forma, que o aumento na velocidade média 

operacional do corredor, consequência do uso de veículos autônomos, melhoraria 

substancialmente a qualidade do serviço de transporte público, o que contribuiria para um 

transporte sustentável à medida que atrairia novos usuários para o sistema. 

 

Outros aspectos do funcionamento no sistema, que fogem do escopo da modelagem em rede 

de Petri, também são relevantes para a análise dos cenários. Na pesquisa de campo, observou-

se que o encaixe do BRT à estação não é satisfatório, apresentando um espaçamento entre a 

plataforma e o veículo que, muitas vezes, inviabiliza a passagem de cadeiras de rodas e 

aumenta o risco de acidentes. Também, o alinhamento das portas do veículo com as portas das 

estações apresenta uma variação a cada viagem e há situações que exigem a manobra do 

veículo para ajustar as portas. Para esses casos, a automação pode prestar ao sistema uma 

maior precisão, resultando em ganhos de segurança, conforto e tempo.  

 

Em uma visão geral, o cenário com veículos autônomos apresentou ganhos em eficiência 

operacional, em relação ao cenário atual, com veículos convencionais. Entretanto, este 

trabalho limitou-se a analisar uma linha em um trecho de um corredor BRT e, portanto 

apresenta restrições que não permitem a representação de aspectos importantes de uma rede, 

não sendo possível avaliar todos os aspectos do desempenho dos veículos autônomos no 

sistema. Alguns desses aspectos seriam avaliar o uso dos veículos autônomos nas linhas 

alimentadoras dos terminais integrados, o compartilhamento da frota para as diversas linhas 

em operação no corredor e uma análise mais detalhada dos efeitos ambientais desta 

tecnologia. Portanto, propõe-se para trabalhos futuros, essa avaliação mais ampla do 

desempenho dos veículos autônomos em um corredor BRT. Adicionalmente, sugere-se que 
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seja realizada uma análise mais aprofundada dos fatores limitantes do uso da tecnologia de 

automação, tais como custos elevados, viabilidade da implantação com adaptação das 

infraestruturas e nível de conectividade dos usuários com o sistema. 

 
Agradecimentos 

Os autores agradecem as bolsas concedidas pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco 

(Facepe) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), sem as quais a 

realização desta pesquisa seria inviável.  

 
REFERÊNCIAS  

AIS Group (2015) CPN Tools for Windows v. 4.0.1. Eindhoven. 

Alessandrini, A.; A. Campagna; P. Delle Site; F. Filippi e L. Persia (2015). Automated vehicles and the 

rethinking of mobility and cities. Transportation Research Procedia, 5, 145-160. 

Baiying, S. e H. Wei (2008). Modeling and Development of Multi-Agent Traffic Control Experimental System 

based on Petri Net. International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation. p. 

811-816. 

Brög, W.; F. Barta e E. Erl (2005) Societal Megatrends: like it or not, the framework is set. 56th UITP World 

Congress. 

Currie, G. e A. Delbosc. (2011) Understanding bus rapid transit route ridership drivers: An empirical study of 

Australian BRT systems. Transport Policy, vol.18, n.5, p.755-765. 

Deng, T.; M. Ma e J. Wang. (2013) Evaluation of Bus Rapid Transit Implementation in China: Current 

Performance and Progress. Journal of Urban Planning and Development, v. 139, n. 3, p.226-234. 

Deng, T. e J. D. Nelson (2013) Bus Rapid Transit implementation in Beijing: An evaluation of performance and 

impacts. Research in Transportation Economics, vol.39, p.108-113. 

Dezani, H. (2012) Otimização do fluxo do tráfego urbano modelado em redes de Petri utilizando algoritmo 

genético. Tese - Curso de Engenharia Elétrica, Universidade Estadual de Campinas, Campinas. 

Di Febbraro, A.; D. Giglio e N. Sacco (2001) Modular Representation of  Urban Traffic Systems based on 

Hybrid Petri Nets. IEEE Transactions on Intelligent Trasnportation Systems, p. 866-871. 

Di Febbraro, A.; Giglio, D. (2005) On adopting a Petri net-based switching modeling system to represent and 

control urban areas. In: Procedures of 8th IEEE International Conference on Intelligent Transportation 

Systems, p. 185-190. 

Di Febbraro, A.; D. Giglio e N. Sacco (2016) A Deterministic and Stochastic Petri Net Model for Traffic-

Responsive Signaling Control in Urban Areas. IEEE Transactions on Intelligent Trasnportation Systems, 

v. 17, n. 2, p.510-524.  

Di Febbraro, A. e N. Sacco (2004) On modelling urban transportation netwoks via hybrid petri nets. Control 

Engineering Practice, v. 12, p. 1225-1239. 

Doloti, M. e M. P. Fanti (2006) An urban traffic network model via coloured timed Petri nets. Control 

Engineering Practice, v. 14, p. 1213-1229. 

Donaghy, K.; G. Rudinger e S. Poppelreuter (2004) Societal trends, mobility behaviour and sustainable transport 

in Europe and North America. Transport Reviews 24(6): 679–690. 

Fagnant, D. J. e K. Kockelman (2014) Preparing a nation for autonomous vehicles: Opportunities, barriers and 

policy recommendations. In: Transportation Research Board 93rd Annual Meeting. 

Fergyanto, E. G. (2015) Empirical Assessment on Factors Affecting Travel Time of Bus Rapid Transit. 

International Journal of Engineering and Technology (IJET), v. 7, n. 1, p.327-334. 

Gerla, M., E. K. Lee; G. Pau e U. Lee (2014, March) Internet of vehicles: From intelligent grid to autonomous 

cars and vehicular clouds. In Internet of Things (WF-IoT), 2014 IEEE World Forum on (pp. 241-246). 

IEEE. 

Giglio, D. e N. Sacco (2016) A Petri net model for analysis, optimisation, and control of railway networks and 

train schedules. IEEE 19th International Conference on Intelligent Transportation Systems. 

Godavarthi, G. R., Chalumuri, R. S., & Velmurugun, S. (2014). Measuring the performance of bus rapid-transit 

corridors based on volume by capacity ratio. Journal of Transportation Engineering, 140(10), 04014049. 

69



GRANDE RECIFE. Caracterização do STPP/RMR: Anexo 1 do Edital de Licitação da Concorrência N° 

002/2013. (2013) www.granderecife.pe.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=eedf1472-0fdd-48fd-

acec-87dcbde5409e&groupId=1726912. Accessed 29.04.16. 

Hensher, D. A.; Z. Li e C. Mulley (2014) Drivers of bus rapid transit systems – Influences on patronage and 

service frequency. Research in Transportation Economics, v. 48, p. 159-165. 

Hidalgo, D. e J. C. Muñoz (2014) A review of technological improvements in bus rapid transit (BRT) and buses 

with high level of service (BHLS). Public Transport, v. 6, 185-213. 

Huang, Y.; T. Chung e J. Lin. (2006) A Timed Coloured Petri Net Supervisor for Urban Traffic Networks. 

IMACS Multiconference on "Computational Engineering in Systems Applications"(CESA), p. 2151-2156. 

IBM Corp. (2015) IBM SPSS Statistics for Windows, Version 23.0. Armonk, NY: IBM Corp. 

Jensen, K.; L. M. Kristensen e L. Wells (2007) Coloured Petri Nets and CPN Tools for modelling and validation 

of concurrent systems. International Journal on Software Tools for Technology Transfer, n. 9, p. 213-

254. 

Kaakai, F.; Hayat, S.; Elmoudni, A. (2007) A Hybrid Petri nets-based Simulation Model for Evaluating the 

Design of Railway Transit Stations. Simulation Modeling Practice and Theory, v. 15, p. 935-969. 

Kathuria, A., Parida, M., & Sekhar, C. R. (2017). Route performance evaluation of a closed bus rapid transit 

system using GPS data. Current Science, 112(8), 1642-1652. 

Lin, Peiqun; Zhang, Ning; Xu, Jianmin; Wang, Yu. (2014) Combinatorial Optimization for the Guangzhou, 

China, Bus Rapid Transit System: Multiple Bus Substops and Docking Bays. Transportation Research 

Record: Journal of the Transportation Research Board, n. 2418, p. 30-38. 

Lindau, L. A.; G. S. Petzhold; C. A. M. Silva e D. Facchini (2015) Brt e corredores prioritários para ônibus: 

Panorama no continente americano. Anais do XXIX Congresso ANPET: Curitiba. 

Murata, T. (1989) Petri Nets: Properties, Analysis and Applications. Proceedings of the IEEE. v.77, n. 4, p. 541-

580. 

Ng, K. M.; M. B. I. Reaz e M. A. M. Ali (2013) A Review on the Application of Petri Nets in Modeling, 

Analysis, and Control of UrbanTraffic. IEEE Transactions on Intelligent Trasnportation Systems, Vol. 

14, n. 2, p. 858-870. 

Pereira, B. M.; L. A. Lindau; M. C. Diógenes e R. A. Castilho (2013) Avaliação do desempenho limite de 

corredores Bus Rapid Transit (BRT) sem ultrapassagem. Revista Transportes, v. 21, n. 1, p. 5-13. 

Ribeiro, C.; A. C. Lisboa; C. A. Maia e R. R. Saldanha (2015) On using Petri nets to model and simulate process 

with uncertainty. 1st Pan-American Congress on Computational Mechanics – PANACM, Buenos Aires. 

Rogge, L. (2005) Working Group (WG) 4 Seamless intermodal networks and services. Final Report. Voyager 

project. Fifth Framework Programme. 

Seif, H. G. e X. Hu (2016) Autonomous Driving in the iCity—HD Maps as a Key Challenge of the Automotive 

Industry. Engineering, 2(2), 159-162. 

Stayton, E. L. (2015) Driverless dreams: technological narratives and the shape of the automated car (Doctoral 

dissertation, Massachusetts Institute of Technology). 

Thomopoulos, N. e M. Givoni (2015) The autonomous car: a blessing or a curse for the future of low carbon 

mobility? An exploration of likely vs. desirable outcomes. European Journal of Futures Research, 3(1), 

14. 

UITP. http://www.uitp.org/autonomous-vehicles, accessed in 08/02/2017. 

Van Den Berg, V. A. C. e E. T. Verhoef (2016) Autonomous cars and dynamic bottleneck congestion: The 

effects on capacity, value of time and preference heterogeneity. Transportation Research Part B: 

Methodological, v. 94, p. 43-60. 

Vuchic, V. R. (2007) Urban Transit Systems and Technology. New Jersey: John Wiley & Sons. 

Wang, P.; L. Ma; R. M. P. Goverde; Q. Wang (2015) Rescheduling Trains Using Petri Nets and Heuristic 

Search. IEEE Transactions on Intelligent Trasnportation Systems. 

Yamada, C. K.; M. F. M. Silva; P. E. Miyagi e F. Junqueira (2013) Modelagem da rede de trens urbanos em rede 

de Petri utilizando o google maps. Anais do XI Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente. Fortaleza. 

70



 
 

 

AVALIAÇÃO ECONÔMICA DA FROTA BRASILEIRA DE CAMINHÕES DE 

TRANSPORTADORES REMUNERADOS 

 

Letícia do Valle Pires Martinovic 

Sérgio Ronaldo Granemann 
Departamento de Engenharia Civil e Ambiental 

Universidade de Brasília 

Programa de Pós Graduação em Transportes 

 
RESUMO 

A frota brasileira de caminhões de transportadores remunerados possui uma quantidade significativa de veículos 

obsoletos devido à falta de conhecimento dos transportadores quanto ao momento ideal de substituição, bem 

como à insuficiência de recursos financeiros. O presente artigo visa realizar uma avaliação econômica da frota de 

caminhões de empresas de transporte, incluídas no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas. 

Para tal, utilizou-se uma vida útil de 25 anos no cálculo da vida econômica pelo método do Custo Anual 

Uniforme Equivalente, encontrando um valor de 8 anos para o momento ótimo de renovação. Da amostra de 

42.569 caminhões trator com até 25 anos de idade, 12.103 veículos estão acima da vida econômica, devendo ser 

substituídos. Assim, 28% dos veículos considerados são obsoletos e possuem idade além da vida econômica. O 

impacto econômico para a substituição idêntica da frota envelhecida corresponde a um montante de R$ 

5.264.805.000,00. 

 
ABSTRACT 

The Brazilian trucks fleet of paid transporters has a significant amount of obsolete vehicles due to lack of 

knowledge of the carriers about the ideal replacement moment, as well as insufficient financial resources. The 

present article aims to carry out an economic evaluation of the transport companies’ trucks fleet, included in the 

National Registry of Road Freight Carriers. For this, a useful life of 25 years was used in the calculation of the 

economic life by the Equivalent Uniform Annual Cost method, finding a value of 8 years for the optimal renewal 

moment. From the sample of 42.569 tractor trucks with up to 25 years of age, 12.103 vehicles are above the 

economic life and should be replaced. Thus, 28% of the considered vehicles are obsolete and are beyond the 

economic life. The economic impact for the identical replacement of the aging fleet corresponds to an amount of 

R$ 5.264.805.000,00. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Resolução nº 4.799, de 2015, estabelece que oTransporte Rodoviário Remunerado de 

Cargas – TRRC éformado por transportadores autônomos, empresas de transporte e 

cooperativas de transporte, cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários 

de Cargas – RNTRC (Brasil, 2015). 

 

A frota brasileira de caminhões de transportadores remunerados é exposta ao desgaste 

causado pelas infraestruturas precárias das rodovias, além das alterações tecnológicas 

automobilísticas. O aumento dos custos de manutenção ao longo dos anos consiste em uma 

das razões para a substituição de veículos antigos por novos (Pereira, 2006). Além disso, os 

veículos obsoletos são responsáveis por maiores níveis de acidentes e poluição do ar (Arruda, 

2010). Uma decisão fundamentada de renovação da frota gera amplos ganhos de qualidade 

como produtividade, disponibilidade e conforto na utilização (Bourahli et al., 2011). 

 

Portanto, o controle da idade dos veículos é importante na busca da melhoria do serviço, 

segurança no trânsito e bem-estar da sociedade. Para auxiliar na tomada de decisão quanto ao 

momento ideal de substituição de veículos, o presente artigo objetiva realizar uma avaliação 

econômica da frota de caminhões de empresas de transporte, pelo método do Custo Anual 

Uniforme Equivalente – CAUE, e determinar o montante necessário à substituição idêntica da 

frota acima da vida econômica. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

O veículo representa um subsistema do transporte com funções de apoio, segurança, 

atendimento e deslocamento (Uelze, 1998). A vida útil de um veículo consiste no tempo 

máximo de uso, que depende da maneira como é utilizado e mantido por seus responsáveis. 

Assim, é relacionada à extinção da capacidade produtiva e determinada pela fase do ciclo de 

vida do caminhão na qual as suas funções são perdidas (Degarmo e Canada, 1973). 

 

O conceito da substituição de equipamentos remonta à Administração Científica e apresenta a 

finalidade de maximizar o valor presente do ativo considerado a partir de dados sobre o ciclo 

de vida e conseqüente determinação do ponto ótimo para a sua substituição, denominado vida 

econômica (Feldens et al., 2010). 

 

Segundo Casarotto Filho e Kopittke (2010), os tipos de substituição de equipamentos podem 

ser agrupados em cinco modelos. A baixa sem reposição ocorre em casos de desativação de 

linhas de produção ou de projetos, nos quais o equipamento perde a utilidade para a empresa. 

Na substituição idêntica, o equipamento não sofre mudanças significativas devido ao avanço 

tecnológico, sendo substituído por ativos de mesmas características. Na substituição não 

idêntica, o equipamento é substituído por outro ativo de características distintas e mais 

aperfeiçoadas devido ao avanço tecnológico pontual. Na substituição com progresso 

tecnológico, os avanços são contínuos e proporcionam vantagem operacional à empresa, pois 

os equipamentos mais modernos superam os antigos em termos de economia financeira e 

tempo de operação. Por fim, a substituição estratégica é conseqüência da busca por 

equipamentos que forneçam uma produção diversificada e com maior qualidade, havendo 

uma preocupação com as receitas geradas pelos ativos. 

 

Casarotto Filho e Kopittke (2010) propõem o equacionamento do cálculo do CAUE 

especificamente para o método de substituição idêntica a partir da vida econômica. O CAUE é 

o método mais indicado no cálculo da vida econômica ao aplicar a substituição idêntica de 

equipamentos. Este método é semelhante ao Valor Anual Uniforme Equivalente – VAUE, 

porém é mais vantajoso por exigir apenas informações relativas aos custos do bem, enquanto 

o VAUE também requer as receitas projetadas pelo ativo (Silva et al., 2015). 

 

Segundo Casarotto Filho e Kopittke (2010), o método do CAUE é adequado para avaliar as 

atividades operacionais da empresa com investimentos que possam se repetir, como a 

aquisição de novos veículos. Além disso, a padronização dos resultados para valores anuais 

equivalentes permite uma tomada de decisão mais fácil e eficaz com base em uma análise 

racional, e não apenas a partir das experiências vivenciadas pelos responsáveis, 

proporcionando maior lucratividade à empresa. O método tem como valores de entrada o 

preço do carro novo, contabilizado como custo de investimento no ano zero, o custo total para 

cada ano de vida útil do veículo (soma dos custos de depreciação, custos de capital e custos de 

manutenção), o valor residual do veículo para cada ano de vida útil, e os fatores das tabelas 

financeiras para cada ano de vida útil. 

 

A vida econômica consiste no período de tempo no qual o CAUE de possuir e manter o 

equipamento, ao longo de todos os anos de sua vida útil, é mínimo. Sendo assim, a vida 

econômica é definida como o momento no qual não é mais viável manter o veículo, pois os 

seus custos de operação e manutenção são tão elevados que chegam ao ponto de não 
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compensarem o benefício de operá-lo (Degarmo e Canada, 1973). Segundo Pereira e Rocha 

(2006), a vida econômica média da frota brasileira de caminhões é de oito anos. 

 

O melhor momento para substituir um veículo é definido pela sua vida econômica e não por 

sua capacidade de sobrevivência ou vida útil. O cálculo da vida econômica pelo método do 

CAUE transforma os custos de possuir e de manter em custos anuais equivalentes ao aplicar 

uma determinada taxa de juros correspondente à remuneração do capital sobre o investimento 

ou a própria Taxa Mínima de Atratividade – TMA (Vey e Rosa, 2003). 

 

Ao substituir um veículo obsoleto por um novo, os custos operacionais são reduzidos pelo 

fato do ativo recente possuir menor custo de manutenção (Radel et al., 2012). Porém, os 

responsáveis pelo transporte rodoviário de cargas no Brasil geralmente adotam a substituição 

dos caminhões intuitivamente devido à falta de conhecimentos, não recorrendo a critérios 

econômicos. Além disso, a falta de recursos financeiros para a aquisição dos novos 

automóveis também contribui para a postergação da troca. Assim, torna-se comum a troca dos 

veículos apenas quando o custo de manutenção alcança um nível insustentável para os 

transportadores. Na maioria das vezes, este momento ultrapassa a fase de tempo ideal para a 

substituição, determinada pela vida econômica do ativo (Bourahliet al., 2011). 

 

3.METODOLOGIA DE PESQUISA 

Os passos adotados para alcançar os objetivos do artigo são: 

 

1- Elaboração do referencial teórico com base na teoria da substituição de equipamentos; 

2- Análise da amostra de dados fornecida pela Agência Nacional de Transportes 

Terrestres - ANTT; 

3- Seleção do modelo de veículo mais usado; 

4- Determinação da vida útil do veículo; 

5- Cálculo dos custos de depreciação operacional e dos custos de capital para cada ano de 

vida útil do veículo; 

6- Cálculo dos custos de manutenção para cada ano de vida útil do veículo; 

7- Soma dos custos de depreciação operacional e custos de capital aos custos de 

manutenção para obtenção dos custos totais para cada ano de vida útil do veículo; 

8- Cálculo do valor residual do veículo para cada ano de vida útil; 

9- Elaboração de tabelas financeiras com os fatores de desconto e atualização para cada 

ano de vida útil do veículo; 

10- Cálculo da vida econômica do caminhão a partir do método do Custo Anual Uniforme 

Equivalente – CAUE, aplicado para todos os anos de vida útil do veículo; 

11- Mensuração dos impactos econômicos do método de substituição idêntica para renovar 

a frota de caminhões com idade superior à vida econômica. 

 

4.ANÁLISE DOS DADOS 

Este tópico contém a análise da vida útil e da vida econômica da frota de caminhões de 

empresas de transportes. Além disso, contém os impactos econômicos da substituição idêntica 

dos veículos acima da vida econômica. A base de dados retrata uma parcela do RNTRC 

referente ao ano de 2011 e contém exatamente 43.675 registros de veículos do modelo 

caminhão trator, provenientes dos estados de São Paulo–SP, Amazonas–AM e Amapá–AP 

(ANTT, 2011). Portanto, a escolha da amostra não foi realizada aleatoriamente, uma vez que 

a obtenção da base de dados foi convencional e intencional. Assim, tem-se uma amostra não-

73



 
 

 

probabilística. 

 

4.1.Vida útil 

A escolha do caminhão trator a ser utilizado como base de cálculo da vida útil optou pelo 

modelo mais vendido no ano mais recente da base de dados, o Volvo FH 440 6x2 Tractor 

(Bispo Neto, 2011).A análise da vida útil determina o intervalo de anos para o qual o método 

do CAUE é aplicado. A vida útil do modelo selecionado é de 25 anos de acordo com o 

Manual de Estudos de Tráfego do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – 

DNIT (DNIT, 2006). 

 

4.2. Vida econômica 

Para a realização do cálculo da vida econômica pelo método do CAUE, é preciso obter os 

custos de depreciação, de capital e de manutenção do caminhão para somá-los e encontrar os 

custos totais distribuídos pelos 25 anos de vida útil do veículo. 

 

4.2.1. Custos de depreciação e de capital 

Os custos de possuir, constituídos pela depreciação e custos de capital, decrescem 

rapidamente nos primeiros anos e moderadamente no restante da vida útil do veículo 

(Rodrigues, 2012). De acordo com Valente, Passaglia e Novaes (1995), há diferentes métodos 

para o cálculo de depreciação de veículos. Os modelos de custos decrescentes com a idade 

dos ativos são os mais adequados por refletirem de forma realista a perda de valor em 

comparação aos modelos de depreciação linear. Assim, o método escolhido foi o de 

depreciação exponencial, no qual o valor do caminhão diminui anualmente segundo uma 

porcentagem fixa do valor que possuía no início do período. 

 

Para o cálculo da taxa de depreciação, utilizou-se a Equação 1: 

 t=(
VRE

P
)

1

N 
– 1                                                                  (1) 

em que t: taxa de depreciação; 

 VRE: valor residual estimado; 

 P: preço de compra do caminhão;e 

 N: período em anos. 

 

Primeiramente, obteve-se o preço de compra do veículo novo, que é de é de R$ 435.000,00 

(Revista Caminhoneiro, 2012). O preço médio de um caminhão Volvo com 25 anos de idade 

similar ao modelo de caminhão considerado é de R$ 75.981,00 e foi considerado para o valor 

residual estimado (FIPE, 2015). Aplicando estes valores na Equação 1, a taxa de depreciação 

para os 25 anos de vida útil é de -0,07, ou seja, é de 7% ao ano. 

 

O valor residual para cada ano de vida útil foi calculado pela Equação 2: 

𝑽𝑹𝒏 = 𝑷𝒙(𝟏 + 𝒕)𝒏                                                            (2) 

em que VRn: valor residual para o ano n; 

 P: preço de compra do caminhão; 

 t: taxa de depreciação;e 

 n: ano de vida útil. 

 

A Tabela 1 apresenta os valores residuais para os 25 anos de vida útil do caminhão. 
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Tabela 1: Valor residual do caminhão para os 25 anos de vida útil 
Ano Valor Residual (R$) Ano Valor Residual (R$) 

1 405.674,67 14 163.730,68 

2 378.326,29 15 152.692,85 

3 352.821,59 16 142.399,13 

4 329.036,27 17 132.799,35 

5 306.854,44 18 123.846,74 

6 286.167,98 19 115.497,67 

7 266.876,09 20 107.711,45 

8 248.884,76 21 100.450,13 

9 232.106,30 22 93.678,32 

10 216.458,95 23 87.363,04 

11 201.866,47 24 81.473,50 

12 188.257,73 25 75.981,00 

13 175.566,42  

 

Para o cálculo da depreciação referente a cada ano de vida útil, utilizou-se a Equação 3: 

𝐷𝑛 = 𝑡 𝑥 𝑉𝑅𝑛−1                                                                      (3) 

em que Dn:  depreciação do ano n; 

 t: taxa de depreciação;e 

 VRn-1: valor residual do ano anterior. 

 

A Tabela 2 contém a depreciação para cada ano de vida útil do veículo. 

 

Tabela 2: Depreciação para os 25 anos de vida útil 
Ano Depreciação (R$) Ano Depreciação (R$) 

1 29.325,33 14 11.835,73 

2 27.348,38 15 11.037,83 

3 25.504,70 16 10.293,72 

4 23.785,31 17 9.599,77 

5 22.181,84 18 8.952,61 

6 20.686,46 19 8.349,07 

7 19.291,89 20 7.786,22 

8 17.991,33 21 7.261,32 

9 16.778,46 22 6.771,80 

10 15.647,34 23 6.315,28 

11 14.592,49 24 5.889,54 

12 13.608,74 25 5.492,50 

13 12.691,31  

 

A partir da Tabela 2, nota-se maiores valores de depreciação nos primeiros anos de vida útil 

do veículo, seguidos por menores valores nos últimos anos. Isto justifica o fato de os veículos 

perderem mais valor de um ano para o outro nos anos iniciais, se comparado à menor queda 

de valor característica dos anos mais avançados. 

 

Os custos de capital medem o retorno nominal em porcentagem do capital total investido na 

aquisição do veículo, representando um rendimento sobre o valor do ativo caso aplicado no 

mercado financeiro (Rodrigues, 2012). Os custos de capital foram calculados a partir de uma 

TMA, representada pela taxa de juros do mercado, aplicada sobre o valor de investimento do 

veículo, equivalente ao valor residual em cada ano de vida útil (Radel et al., 2012). 

 

A TMA adotada foi a taxa do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 

BNDES Finame, a qual consiste na taxa de financiamento feito por instituições financeiras 

credenciadas para a produção e aquisição de máquinas e equipamentos novos de fabricação 

nacional para empresas credenciadas no BNDES (BNDES, 2015). A taxa de juros do 
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financiamento no início de 2015 foi de 15,74% ao ano (François, 2015). Considerando os 

valores residuais para os 25 anos e aplicando a taxa Finame fixa de 15,74% a cada ano, a 

Tabela 3 apresenta os custos de capital para o período de vida útil considerado. 

 

Tabela 3: Custo de capital para os 25 anos de vida útil com taxa Finame de 15,74% 
Ano Custo de Capital (R$) Ano Custo de Capital (R$) 

1 63.853,19 14 25.771,21 

2 59.548,56 15 24.033,85 

3 55.534,12 16 22.413,62 

4 51.790,31 17 20.902,62 

5 48.298,89 18 19.493,48 

6 45.042,84 19 18.179,33 

7 42.006,30 20 16.953,78 

8 39.174,46 21 15.810,85 

9 36.533,53 22 14.744,97 

10 34.070,64 23 13.750,94 

11 31.773,78 24 12.823,93 

12 29.631,77 25 11.959,41 

13 27.634,15  

 

A Tabela 4 apresenta os custos de possuir, os quais representam a soma da depreciação aos 

custos de capital para cada ano da vida útil do veículo. 

 

Tabela 4: Depreciação mais custo de capital para os 25 anos de vida útil 
Ano Depreciação mais Custo de Capital (R$) Ano Depreciação mais Custo de Capital (R$) 

1 93.178,53 14 37.606,94 

2 86.896,94 15 35.071,69 

3 81.038,82 16 32.707,34 

4 75.575,62 17 30.502,39 

5 70.480,72 18 28.446,09 

6 65.729,30 19 26.528,41 

7 61.298,19 20 24.740,01 

8 57.165,80 21 23.072,17 

9 53.311,99 22 21.516,77 

10 49.717,98 23 20.066,23 

11 46.366,27 24 18.713,47 

12 43.240,51 25 17.451,91 

13 40.325,47  

 

4.2.2. Custos de manutenção 

Uma medida usual para determinar o custo de manutenção é expressá-lo em função do valor 

do veículo novo. Dessa forma, o somatório das despesas de manutenção de determinado ano 

(peças, mão de obra e paralisação para manutenção) é relativo ao valor do investimento no 

veículo novo. Neste caso, como os custos de manutenção crescem com a idade do veículo, 

foram aplicados os percentuais crescentes estimados por Valente, Passaglia e Novaes (1995) 

para o custo anual de manutenção, conforme a Tabela 5.Como as porcentagens foram 

determinadas para apenas 12 anos de vida útil, o valor relativo ao décimo segundo ano foi 

mantido para os anos subsequentes para se adequar à vida útil do caminhão. 

 

Tabela 5: Custo anual de manutenção em % do valor do veículo novo 
Ano Custo Anual de Manutenção em % do Valor do 

Veículo Novo 

Ano Custo Anual de Manutenção em % do Valor do 

Veículo Novo 

1 11,20 14 41,70 

2 12,30 15 41,70 

3 13,50 16 41,70 

4 15,70 17 41,70 

5 17,80 18 41,70 

76



 
 

 

6 20,10 19 41,70 

7 22,30 20 41,70 

8 25,50 21 41,70 

9 28,80 22 41,70 

10 32,40 23 41,70 

11 36,80 24 41,70 

12 41,70 25 41,70 

13 41,70  

Fonte: Adaptado de Valente, Passaglia e Novaes, 1995. 

 

Portanto, o custo anual de manutenção para cada ano de vida útil do caminhão foi calculado 

pela aplicação das porcentagens da Tabela 5sobre o valor do veículo novo (R$ 435.000,00). A 

Tabela 6 apresenta estes valores. 

 

Tabela 6: Custo anual de manutenção para os 25 anos de vida útil 
Ano Custo Anual de Manutenção (R$) Ano Custo Anual de Manutenção (R$) 

1 48.720,00 14 181.395,00 

2 53.505,00 15 181.395,00 

3 58.725,00 16 181.395,00 

4 68.295,00 17 181.395,00 

5 77.430,00 18 181.395,00 

6 87.435,00 19 181.395,00 

7 97.005,00 20 181.395,00 

8 110.925,00 21 181.395,00 

9 125.280,00 22 181.395,00 

10 140.940,00 23 181.395,00 

11 160.080,00 24 181.395,00 

12 181.395,00 25 181.395,00 

13 181.395,00  

 

A partir da Tabela 6, nota-se que os valores são maiores para idades mais avançadas. Como as 

porcentagens relativas ao valor do veículo novo são retratadas somente até 12 anos de vida 

útil, a partir desse ano tem-se valores constantes para o custo de manutenção. Porém, estes 

valores não impactam no cálculo da vida econômica. 

 

4.2.3. Custo Anual Uniforme Equivalente 

Para obter o CAUE, é preciso obter os custos totais referentes a cada ano de vida útil do 

veículo, ao somar a depreciação, os custos de capital e a manutenção. Sendo assim, a Tabela 7 

apresenta os custos totais para todos os anos de vida útil. 

 

Tabela 7: Custo total para os 25 anos de vida útil 
Ano Custo Total (R$) Ano Custo Total (R$) 

1 141.898,53 14 219.001,94 

2 140.401,94 15 216.466,69 

3 139.763,82 16 214.102,34 

4 143.870,62 17 211.897,39 

5 147.910,72 18 209.841,09 

6 153.164,30 19 207.923,41 

7 158.303,19 20 206.135,01 

8 168.090,80 21 204.467,17 

9 178.591,99 22 202.911,77 

10 190.657,98 23 201.461,23 

11 206.446,27 24 200.108,47 

12 224.635,51 25 198.846,91 

13 221.720,47  

 

De posse de todos os valores para o cálculo do CAUE, basta aplicá-los corretamente por meio 
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do equacionamento dos fatores das tabelas financeiras proposto por Casarotto Filho e 

Kopittke (2010), calculado a partir da taxa FINAME de 15,74% ao ano: “achar A dado P”; 

“achar A dado F”; e “achar P dado F”. 

 

Primeiramente, o fator “achar A dado P” é calculado pela Equação 4: 

 
𝐴

𝑃
; 𝑖;𝑛 =  

𝑖(1+𝑖)𝑛

(1+𝑖)𝑛−1
                                                                   (4) 

em que A: série uniforme; 

 P: valor presente; 

 i: taxa de juros;e 

 n: período. 

 

O fator “achar A dado F” é calculado pela Equação 5: 

 
𝐴

𝐹
; 𝑖;𝑛 =  

𝑖

(1+𝑖)𝑛−1
                                                           (5) 

em que A: série uniforme; 

 F: valor futuro; 

 i: taxa de juros;e 

 n: período. 

 

Por fim, o fator “achar P dado F” é calculado pela Equação 6: 

 
𝑃

𝐹
; 𝑖;𝑛 =  

𝑖

(1+𝑖)𝑛
                                                              (6) 

em que P: valor presente; 

 F: valor futuro; 

 i: taxa de juros;e 

 n: período. 

 

Para cada ano de vida útil, deve-se trazer todos os custos anuais que não estão nos anos inicial 

ou final do período considerado para o presente a partir do fator “achar P dado F” do 

respectivo ano. Após multiplicar cada custo anual pelo seu respectivo fator “achar P dado F”, 

deve-se somar estes resultados ao valor de investimento do veículo e aplicar o fator “achar A 

dado P” para obter a série uniforme A equivalente ao valor presente P. Posteriormente, deve-

se reduzir o valor residual do custo total do referido ano (ano final do período) e multiplicar 

este valor pelo fator “achar A dado F” para obter uma série uniforme A equivalente ao valor 

futuro F. Soma-se este valor à série uniforme obtida pelo fator “achar A dado P” para 

encontrar o CAUE para cada um dos 25 anos de vida útil do veículo, conforme a Equação 7: 

 

CAUEn= {I0+[CT1*(P/F;i;1)+...+CTn-1*(P/F;i;n-1)]}*(A/P;i;n)+(CTn – VRn)*(A/F;i;n)   (7) 

em que CAUEn:  Custo Anual Uniforme Equivalente para o ano n; 

 I0:          investimento do veículo; 

 CTn:       custo total no ano n; 

 VRn:        valor residual no ano n; 

 i:  taxa de juros; 

 n:  período em anos; 

 (P/F;i;n):   achar P dado F; 
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 (A/P;i;n):   achar A dado P;e 

 (A/F;i;n):   achar A dado F. 

 

Entretanto, destaca-se que, para o ano 1, o termo [CT1*(P/F;i;1)+...+CTn-1*(P/F;i;n-1)]é 

igual a zero. O custo total deste ano é apenas considerado junto ao valor residual na aplicação 

do fator “achar A dado F”, já que há somente os anos inicial e final do período. Portanto, não 

há anos intermediários para aplicar o fator “achar P dado F”. 

 

Os valores encontrados para o CAUE nos 25 anos de vida útil são apresentados na Tabela8: 

 

Tabela 8: Custo Anual Uniforme Equivalente 
Ano Custo Anual Uniforme Equivalente (R$) Ano Custo Anual Uniforme Equivalente (R$) 

1 239.692,86 14 233.061,83 

2 235.943,28 15 233.461,60 

3 232.761,61 16 233.713,07 

4 230.865,28 17 233.858,97 

5 229.552,42 18 233.930,25 

6 228.722,39 19 233.949,42 

7 228.185,02 20 233.932,89 

8 228.178,17 21 233.892,65 

9 228.545,66 22 233.837,39 

10 229.224,62 23 233.773,44 

11 230.245,10 24 233.705,28 

12 231.555,23 25 233.636,12 

13 232.454,29  

 

Conclui-se que o menor CAUE é obtido com oito anos de vida do veículo, representando sua 

vida econômica. Assim, é possível dizer que até os oito anos é menos custoso manter o 

veículo do que substituí-lo. Porém, após esta idade, a substituição é recomendada na medida 

em que os custos anuais começam a aumentar no ano seguinte. Além disso, deve-se 

considerar que, ao trocar um veículo de oito anos ou mais por um veículo novo, o CAUE para 

o primeiro ano é superior ao CAUE dos demais anos de vida útil. Porém, é necessário reduzir 

o valor da venda do veículo antigo do CAUE para justificar o benefício da renovação. 

 

A Figura 1 contém a evolução dos custos calculados: depreciação mais custo de capital; custo 

de manutenção; e o CAUE. 

 

 
Figura 1: Evolução dos custos calculados 
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A Figura 1contém a visualização da vida econômica do caminhão de forma gráfica, 

correspondente ao ponto no qual o CAUE é mínimo. Portanto, o gráfico identifica o momento 

até o qual é vantajoso manter o veículo e a correspondente idade a partir da qual é viável 

substituí-lo, consistindo em uma importante ferramenta de apoio à tomada de decisão 

referente ao transporte rodoviário de cargas (Radel et al., 2012). 

 

4.3. Impactos econômicos da substituição idêntica 

Apenas os veículos com idade menor ou igual à vida útil foram contabilizados no cálculo dos 

impactos econômicos da substituição idêntica da frota, na medida em que a vida econômica é 

sempre inferior ou igual à vida útil. Além disso, a simulação aplicada simplificou a amostra 

ao supor que todos os registros do banco de dados referentes aos caminhões trator são do 

modelo escolhido. Sendo assim, considerando os caminhões cujo ano de fabricação pertence 

ao intervalo de 1986 até 2011, obteve-se o total de 42.569 registros. 

 

Ao substituir os veículos com idade acima da vida econômica de oito anos, os custos são 

reduzidos e a prestação do serviço do transporte rodoviário de cargas se torna mais eficiente. 

Sendo assim, calculou-se o impacto econômico da substituição idêntica dos veículos com 

idade igual ou superior a oito anos do banco de dados com 42.569 registros. A Tabela 9 

mostra a quantidade de veículos registrados entre 1986 até 2003, que possuem pelo menos 

oito anos de idade. 

 

Tabela 9: Registros de veículos fabricados entre 1986 até 2003 

Ano de Fabricação Registros 

1986 215 

1987 166 

1988 231 

1989 299 

1990 356 

1991 309 

1992 244 

1993 504 

1994 721 

1995 929 

1996 592 

1997 882 

1998 781 

1999 705 

2000 1046 

2001 1180 

2002 1238 

2003 1705 

Total 12.103 

 

Conforme a Tabela 9, há 12.103 veículos que possuem oito anos de idade ou mais e, portanto, 

devem ser substituídos. Para tal renovação da frota, supôs-se que todos estes veículos seriam 

substituídos por um caminhão novo com modelo idêntico ao Volvo FH 440 6x2 Tractor, cujo 

investimento é de R$ 435.000,00. Desta forma, o impacto econômico para a substituição 

idêntica destes 12.103 caminhões obsoletos corresponde a um montante de R$ 

5.264.805.000,00. 
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5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio do presente trabalho, conclui-se que a vida econômica de um veículo pode ser 

calculada pelos custos de possuir e manter, determinando o momento ideal para a sua 

substituição. Aplicou-se o método do CAUE para obter a vida econômica do modelo de 

caminhão mais usado da base de dados de empresas de transporte. O valor de oito anos 

encontrado para a vida econômica está de acordo com o valor médio da frota brasileira de 

caminhões segundo Pereira e Rocha (2006). Do grupo de 42.569 caminhões trator com até 25 

anos de idade, 12.103 veículos estão acima da vida econômica, devendo ser substituídos. 

Assim, 28% dos veículos registrados na amostra são obsoletos e possuem idade além da vida 

econômica. 

 

As informações obtidas pela realização do presente trabalho poderão servir de base para 

incentivar a criação de políticas e projetos de financiamento de forma a regularizar e tornar a 

frota rodoviária de cargas do Brasil mais segura e eficiente. Grande quantidade de caminhões 

circula com idades elevadas, emitindo altos níveis de gases poluentes além de contribuir para 

o incremento do número de acidentes de tráfego rodoviário. Como forma de reduzir os custos 

sociais destes veículos obsoletos, sugere-se a sua substituição por veículos novos. 

 

Recomenda-se para trabalhos futuros o cálculo do CAUE para os demais grupos pertencentes 

ao RNTRC (transportadores autônomos e cooperativas de transporte), além da utilização de 

bases de dados maiores dos registros da ANTT. Sugere-se também comparar métodos 

distintos de substituição dos veículos a partir do impacto econômico da renovação da frota 

gerado por cada um deles, bem como uma análise do tempo necessário para renovação a partir 

das condições econômicas do setor de transportes. 
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RESUMO 
O Carsharing é uma modalidade de uso de automóveis por um período de tempo limitado num sistema de 

compartilhamento em contraposição à lógica de posse. Esse trabalho objetiva avaliar a viabilidade técnico-

econômica de implantação de um sistema de Carsharing em condomínios residenciais verticais. Foi determinada 

a demanda por veículos em um estacionamento de um condomínio residencial de 72 apartamentos em Belo 

Horizonte. Uma análise econômica utilizando-se Fluxo de Caixa da Firma (FCFF) foi feita para se estabelecer o 

Valor Presente Líquido (VPL) de dois cenários principais: um com uso de uma frota de veículos do tamanho da 

atual e outro com uso da frota necessária para o sistema de Carsharing, o que representa quanto custa aos 

condôminos cada sistema. Observou-se ser tecnicamente possível uma redução da frota em cerca de 50%, o que, 

no caso estudado, gera uma economia de R$ 17,4 milhões aos condôminos ao longo de 20 anos.  

 

ABSCTRAT 
Carsharing provides users with a model of using a shared vehicle for a limited period of time as an alternative to 

ownership. This paper evaluates the technical and economic feasibility of implementing a Carsharing system in 

vertical residential condominiums (high rises). The vehicular demand was determined for the parking lot of a 72 

apartment condominium in Belo Horizonte, Brazil. An economic analysis using Free Cash Flow to the Firm 

(FCFF) was used in order to establish the Net Present Value (NPV) of both the currently adopted model as well as 

a carsharing one, taking into account the estimated demand, which represents the cost of each model. It was found 

to be technically feasible to have a fleet of approximately half the size of the current one, thus saving the 

condominium residents R$ 17.4 million over 20 years. 

1. INTRODUÇÃO 

Vivemos um período de grandes transformações e o transporte individual é um dos principais 

temas de discussão dada sua grande contribuição na emissão de gases do efeito estufa, o caótico 

trânsito em grandes cidades e sua participação na atividade industrial (RUHRORT et al., 2014; 

FIRNKORN e MÜLLER, 2014). Conceitos alternativos de transporte ganham cada vez mais 

espaço, puxados em grande parte pelo mercado, em um cenário onde montadoras como Toyota 

e BMW tem planos traçados para abandono de carros a combustão, a Tesla conquista espaço e 

investimento com seus carros elétricos e autônomos e a GM anuncia que seu modelo de negócio 

deixará de ser montar carro e passará a ser prestadora de serviço (SERRANO, 2016). 

O sistema de carsharing, embora já exista desde os anos 1940 e tenha se popularizado nos anos 

1980, ganhou força apenas recentemente graças à expansão do acesso à internet e à smartphones 

(RUHRORT et al., 2014). Por ser um tema novo há ainda pouca pesquisa sobre seus impactos, 

diferentes modelos de implantação e métricas para quantificar seu uso (CIARI et al., 2013). 

Essa situação é ainda mais nítida na América do Sul, onde ainda não há pesquisas independentes 

quanto aos impactos do sistema de Carsharing (SHAHEEN e COHEN, 2012). 

Dado que um dos modelos mais bem-sucedidos de carsharing ocorre em bairros residenciais 

nos EUA e na Europa (Shaheen e Cohen, 2012), infere-se que no Brasil a existência e grande 

disseminação de condomínios residenciais verticais propicia uma oportunidade interessante 

para o desenvolvimento desse modelo de serviço. Os condomínios nas grandes cidades 
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brasileiras oferecem hoje uma vasta gama de serviços, aliados a novas tecnologias, como 

aplicativos próprios para reserva de espaços comuns e agendamento de manutenção. Há oferta 

também de lavanderia comunitária e até de sistemas de bikesharing – compartilhamento de uso 

de bicicletas (PATRIMAR, 2016). 

O objetivo geral dessa pesquisa é avaliar a viabilidade técnico-econômica de se implantar 

sistemas de carsharing em condomínios residenciais verticais em grandes cidades do Brasil. 

Para tal a demanda de carros em um condomínio é medida e com isso calcula-se o Valuation 

(valor) do projeto verificando suas vantagens econômicas para o usuário/condômino. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Consumir bens materiais nos moldes de utilização de serviços e ter acesso à experiência por 

eles proporcionada ao invés de se obter a posse deles é uma ideia que vem ganhando espaço em 

vários países, como alguns da Europa e os EUA. Tais serviços vêm crescendo desde os anos 

2000 e ganharam ainda mais força a partir dos anos 2010, sendo conhecidos por economia de 

compartilhamento. De acordo com Bardhi e Eckhardt (2012), a sociedade já tinha acesso a 

economias de compartilhamento, mas este era centrado em serviços públicos ou sem fins 

lucrativos, como Bibliotecas e Museus, ou quando organizados pelos mercados tradicionais, se 

limitavam a aluguéis de carros e apartamentos. Inovações tecnológicas recentes, maior 

consciência ambiental e a crise econômica de 2008 permitiram o aprimoramento e surgimento 

de novos negócios moldados em compartilhamento e otimização de recursos, como o Uber, 

Airbnb e Netflix (BARDHI e ECKHARDT, 2012; CANNON e SUMMERS, 2014). Além de 

poder propiciar economia financeira ao usuário, tais modelos de serviço impactam diretamente 

hábitos da população, conceitos urbanísticos e o meio ambiente, podendo auxiliar o 

desenvolvimento de uma economia mais sustentável (BARDHI e ECKHARDT, 2012; 

CANNON e SUMMERS, 2014). 

Segundo os autores, tais alternativas surgem em um cenário onde se nota que muitos usuários 

preferem acesso a um bem e as experiências por ele proporcionado a de fato possuí-lo. A posse 

não é mais a expressão máxima do desejo do consumidor e tem-se notado uma rápida 

proliferação de modelos de compartilhamento e carona, serviços que tiveram sua lógica 

redefinida com o surgimento de novas tecnologias que permitem a comunicação entre usuários 

e prestadores de serviço em tempo real. 

De acordo com Cavalcante et al. (2012), embora o automóvel tenha sido ao longo de décadas 

passadas um aliado dos indivíduos no deslocamento, auxiliando uma das mais essenciais 

características do homem, a mobilidade, os meios de transporte hoje trazem diversos aspectos 

negativos. O trânsito e o congestionamento por ele gerado em grandes cidades tem como grande 

responsável o transporte individual e impacta em diversas maneiras a vida cotidiana sendo 

gerador de estresse, poluição e redução da qualidade de vida. Onde há alguns anos se gastavam 

poucos minutos para se completar o trajeto, observa-se hoje o dispêndio de horas, acarretando 

impacto físicos e mentais na população. Antes e ainda hoje visto como um meio de facilitar o 

deslocamento, o automóvel tem trazido nos últimos anos perguntas e reflexões. 

Ainda de acordo com os autores, a preferência pelo automóvel particular é normalmente 

justificada pela sua comodidade e conveniência, chegando a ser comparável a uma “casa 

ambulante”, situação em que o usuário consegue levar consigo vários objetos pessoais de uso 

rotineiro, como roupas, livros e notebooks. Mas a sociedade percebe também os diversos 

impactos negativos oriundos dessa modalidade. 
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No Brasil, obras se espalham em grandes cidades para aumento de vias, construção de viadutos 

e áreas de estacionamento, gerando certo inconveniente, além da percepção de gastos 

financeiros pela sociedade. É percebido também a necessidade de se debater e se apresentar 

alternativas relacionadas à mobilidade, bem como uma maior conscientização dos problemas 

hoje vivenciados. Nota-se que diferente de grandes cidades brasileiras esse debate já é avançado 

e amplamente difundido em cidades de países desenvolvidos. Novos conceitos de mobilidade 

e urbanização surgem na tentativa de se adaptar às demandas sociais por acesso a bens, 

mobilidade e redução na emissão de gases, sendo o conceito de sustentabilidade amplamente 

difundido e buscado por várias comunidades. Observam-se algumas experiências e serviços 

incentivados por comunidades e governos em países desenvolvidos, como EUA e Europa, para 

tentar diminuir o trânsito e congestionamento nas cidades, bem como melhorar a qualidade do 

ar (SHAHEEN, 2016). 

2.1. Carsharing 

Compartilhamento de carro ou Carsharing é uma modalidade de uso de automóveis por um 

curto período de tempo, onde o usuário tem à sua disposição um automóvel para realizar 

viagens, geralmente curtas e a um preço acessível (LE VINE et al., 2014). É mais comum em 

áreas urbanas, embora alguns casos de sucesso possam ser observados em áreas suburbanas de 

mercado específico (SHAHEEN e COHEN, 2012). O carsharing pode ser pensado como uma 

forma organizada de aluguel de carro por um curto período de tempo, se diferenciando 

principalmente na forma como é cobrado e acessado (SHAHEEN et al., 1999). 

A ideia básica por trás do compartilhamento de carros pode ser resumida em poder acessar um 

bem material, no caso o carro, e dele usufruir sem ter que arcar com todos os ônus e custos 

financeiros que a posse de um carro traz. Existem vários modelos de carsharing, que se adaptam 

à realidade e necessidades dos usuários no local onde são implantados. Os modelos mais bem-

sucedidos atualmente são os implementados em bairros residenciais, companhias, frotas 

governamentais e em campi universitários (SHAHEEN e COHEN, 2012). O carsharing pode 

ser analisado pelo tipo de viagem a ser realizada pelo usuário, sendo então dividido em dois 

grupos: Ida e Volta (roundtrip) e Uma Direção (one-way) (JORGE e CORREIA, 2013). 

 Roundtrip: essa é a modalidade tradicional do sistema de carsharing, onde o usuário 

deve retornar o automóvel à estação onde pegou (SHAHEEN e COHEN, 2013). É 

uma modalidade mais simples e fácil de se planejar, com demanda previsível e menor 

custo de operação (JORGE e CORREIA, 2013). Geralmente requer reserva 

antecipada e é usualmente empregada em mercados específicos, como em campi 

universitários (LE VINE, et al., 2014). 

 One-way: essa é uma modalidade mais recente e que permite ao usuário pegar o 

automóvel em uma estação e devolvê-lo em outra estação. Tal modalidade permite 

ao sistema a realização de mais viagens (JORGE e CORREIA, 2013). Apesar de ter 

mais flexibilidade, o usuário pode se deparar, com mais frequência, com o 

inconveniente de não haver carros disponíveis para uso (LE VINE et al., 2014). 

Existe também a possibilidade de se disponibilizar um automóvel particular para 

compartilhamento, denominada peer-to-peer (P2P) e uma sub-modalidade de one-way, 

denominada free-floating, onde o usuário pode pegar o carro e deixá-lo praticamente em 

qualquer lugar, desde que dentro da área de operação do sistema. É importante notar que a 

definição do sistema de compartilhamento de frota se diferencia de outros modelos, como 

carpooling (sistema de caronas), pois seu objetivo não é o transporte de um grupo de diferentes 

indivíduos para o mesmo destino final e sim, uma alternativa à posse do veículo (KATZEV, 
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2003). O sistema de carpooling pode complementar o sistema de carsharing, principalmente 

quando aliado a sistemas de oferta de carona em tempo real, como o UberX Pool (SHAHEEN, 

2016), o que pode reduzir a demanda por veículos da frota. 

Embora essas novas modalidades tenham crescido nos últimos anos, principalmente nos EUA 

e Europa, e ofereçam maior flexibilidade ao usuário, elas ainda enfrentam obstáculos que 

carecem de mais pesquisa. A previsão de demanda em certas localizações da cidade e como 

supri-la em dado horário do dia tem apresentado problemas que limitam a operação e expansão 

do sistema (BALAC et al., 2015). 

2.2. Garagem 
O principal uso dado a veículos de passeio próprios é o deslocamento de um local para seu 

destino, ficando o carro estacionado na maior parte do tempo (LEITE JÚNIOR et al., 2011). 

Existem poucos estudos sobre garagens e vagas de automóveis em condomínios, mas pode-se 

afirmar que estacionamentos e vagas são parte da cultura do automóvel e podem estar no 

subsolo, sobre o solo ou localizados em pavimentos superiores de um edifício. É usual se 

considerar a garagem como um apêndice, não sendo ela a finalidade do edifício. Porém, por 

conservadorismo ou demanda, raramente se pensa em outra forma de garagem (LEITE JÚNIOR 

et al., 2011). 

O impacto do estacionamento na área construída é grande, dado que em média o número de 

vagas construídas é maior que o número de unidades residenciais para um edifício. Na cidade 

de São Paulo para cada apartamento de até 50 m² há 0,96 vaga, para apartamentos entre 50 e 

100 m² há 1,35 vaga e para cada apartamento maior que 100 m² há 2,79 vagas. Utilizando-se 

uma área média de 25 m² por vaga é possível estimar o quanto a garagem representa em um 

edifício (GONÇALVES et al., 2014). 

Em locais com maior adensamento populacional é frequente que estacionamentos sejam 

construídos no subsolo ou ocupem múltiplos pavimentos do edifício, o que gera aumento do 

investimento necessário para construção (LEITE JÚNIOR et al., 2011). O trabalho associado à 

construção de edifícios, principalmente aqueles com níveis em subsolo, inicia-se com os 

processos de contenção e escavação, quase sempre presentes para execução de fundação e 

ambos de custo elevado. O rebaixamento do lençol freático, muitas vezes necessário, e a 

retirada de solos durante a escavação também compõe o custo da obra e preço final para 

consumidor. 

3. METODOLOGIA 

A análise estritamente técnica do projeto diz respeito à sua viabilidade operacional, ou seja, 

deve ser calculada uma frota que atenda à demanda do condomínio e que seja comportada pelo 

estacionamento do edifício. A análise econômica, por outro lado, se dá na comparação entre os 

custos associados a se possuir um carro e os custos do sistema de carsharing. Os custos 

associados ao carro serão totalizados para o condomínio, ou seja, o custo de se possuir uma 

frota do mesmo tamanho que a atual. Os custos do sistema dizem respeito aos custos de se 

possuir e manter a frota calculada. Um dos pressupostos para a análise de viabilidade do sistema 

é que sempre haverá um carro disponível para uso do condômino, não alterando seus hábitos. 

Para tal, a frota será determinada tendo como referência a maior demanda observada. 

3.1. Determinação da demanda por veículos 

Para se determinar a demanda por veículos foi realizada observação in loco do condomínio em 

estudo. Por meio do Projeto Arquitetônico e dados do condomínio foi apurado a quantidade de 
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vagas disponíveis e a quantidade de veículos. As entradas e saídas de carros foram 

contabilizadas com auxílio de registros de vídeos do circuito fechado de câmeras do 

condomínio. Foram observados 8 (dias) dias consecutivos, de segunda-feira a segunda-feira, 

sendo 5 dias úteis, 1 feriado e 2 dias no final de semana. O Condomínio observado possui dois 

níveis de garagem, cada um com um acesso exclusivo à rua e câmeras de segurança individuais. 

Ambas as entradas foram observadas e a contagem foi realizada para todas as 24 horas do dia. 

Os dados foram tabulados em planilha do Microsoft Excel e distribuídos ao longo do dia. Para 

efeitos práticos de tabulação os dados foram inseridos em frações de 15 minutos ao longo do 

dia. A determinação da demanda por veículo se deu pelo acúmulo de saídas de veículos e dela 

subtraindo a entrada, o que significa quantos carros estavam sendo utilizados no dado momento. 

3.2. Determinação do valor dos projetos 

Os custos por veículo foram divididos em custos fixos e custos variáveis, sendo o último em 

relação à distância percorrida. Os principais custos associados a um carro são: Aquisição; Custo 

de capital; Depreciação; Obrigações legais; Seguro; Manutenção e Combustível. 

Custos associados a combustível e manutenção são variáveis e dependem da distância 

percorrida. Como o cenário para análise não altera os hábitos dos condôminos referentes ao uso 

do carro, apenas a posse, a distância total percorrida se mantém inalterada para qualquer valor 

de demanda projetado. Assim, foram adotados apenas os custos fixos na análise, que 

representam a diferença econômico-financeira entre os sistemas analisados. 

Para se fazer a análise econômica, utilizou-se o VPL (Valor Presente Líquido) composto pelo 

FCFF (Free Cash Flow to Firm ou Fluxo de Caixa - FC). A taxa WACC (Custo Médio 

Ponderado de Capital) utilizada para trazer a valor presente foi calculada desconsiderando-se 

imposto de renda - isso se deve ao fato de não haver ganho de capital. Assim, a taxa WACC foi 

calculada como mostrado a seguir: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝐾𝑒 ∗
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
+ 𝐾𝑑 ∗

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑟𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
   

 

 Capital total é a soma do capital próprio com o capital de terceiros. 

 Ke e Kd são os custos de capital próprio e de terceiros, respectivamente. 

 

Para se obter o VPL no período “t”, tem-se: 

𝑉𝑃𝐿𝑡  =  
𝐹𝐶𝑡 ∗ (1 + 𝑖)𝑡

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡
 

 Onde “i” é a taxa de inflação e “t” o tempo. 

Para um projeto que tenha um tempo de vida útil definido “t”, ao somarmos todos os valores da 

linha do tempo trazendo-os para o presente, obtém-se o VPL do Projeto, conforme segue: 

𝑉𝑃𝐿𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜  =  ∑
𝐹𝐶𝑡 ∗ (1 + 𝑖)𝑡

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡

𝑡

0

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

O projeto em questão é do tipo round-trip, sendo o condomínio a própria estação onde se pega 

e devolve o carro. O condomínio analisado possui 72 apartamentos, divididos em dois blocos 

iguais. O apartamento tipo possui 138 m². Com base no projeto arquitetônico do condomínio 

em análise, verificou-se a presença de 152 vagas de garagem, sendo duas por apartamento tipo 
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e três para cada uma das 8 coberturas, todas ocupadas. Assim, o total de veículos na atual frota 

é 152. 

4.1. Avaliação da demanda por veículos 

Vídeos do circuito interno de câmaras referentes aos dias 31 de outubro a 07 de novembro foram 

analisados. Para cada dia foram contadas, em intervalos de 15 minutos, as entradas e saídas dos 

automóveis entre 00:00 e as 23:59.  

O dia de maior movimentação observada foi na sexta-feira dia 04/11/2016, quando ocorreu um 

total de 422 entradas e saídas de veículos. A média encontrada de entradas ao longo dos 8 dias 

foi de 177 carros por dia, contra 177,5 carros saindo. A menor movimentação ocorreu na quarta-

feira dia 02/11/2016, feriado nacional de Finados. A segunda menor movimentação ocorreu no 

domingo dia 06/11/2016, com total de 256 entradas e saídas de veículos. Foi calculada, também, 

a diferença entre entradas e saídas ao longo do dia e do período analisado. Ao longo dos 8 dias 

foi observado um “saldo” de -4, o que significa que saíram 4 carros a mais do que entraram no 

período observado. Esse resultado era esperado, mesmo para observações mais longas, já que 

o acumulado da diferença entre entradas e saídas varia ao longo da observação entre valores 

positivos e negativos, explicado pelo comportamento do usuário que pode retornar no mesmo 

dia em que saiu ou em outro dia ou semana qualquer. A Tabela 1 explicita os resultados obtidos 

a partir da observação. 

Tabela 1 - Movimentação Diária Total 

 
Fonte: Autores 

 

Gráfico 1 - Demanda acumulada para os oito dias observados 

Fonte: Autores 

 

Descrição
Segunda-

Feira

Terça-

Feira

Quarta-

Feira

Quinta-

Feira

Sexta-

Feira
Sábado Domingo

Segunda-

Feira

Entrada de Veículos 196 196 123 214 213 154 137 183

Saída de Veículos 200 203 122 205 209 177 119 185

Saldo Diário -4 -7 1 9 4 -23 18 -2

Movimentação de Veículos
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Para se obter a demanda máxima, os saldos foram acumulados em sequência para cada período 

observado, de 15 em 15 minutos, resultando em 96 valores por dia e 768 valores para toda a 

amostra. A maior demanda encontrada foi de 75 carros, referente ao horário entre 09:15 e 10:29 

da manhã de quinta-feira. Esse valor representa a quantidade máxima de carros utilizados pelos 

condôminos ao mesmo tempo, o que significa que essa quantidade supre a demanda do 

condomínio e é adotado como a quantidade de carros necessários para que o sistema de 

carsharing funcione, com os condôminos mantendo seus hábitos de deslocamento. Os 

resultados da demanda agregada dos oito dias podem ser observados no Gráfico 1. 

4.2. Avaliação Técnica Econômica 

Para a presente análise foi adotada a estimativa de uma vida útil do projeto de 20 anos, com 

início em janeiro de 2017 e fim em dezembro de 2036. 

Para a avaliação técnica econômica foram utilizadas taxas de mercado, extraídas do Banco 

Central do Brasil. O Banco Central disponibiliza não apenas o histórico, mas também projeções 

de diversas taxas. As projeções utilizadas foram dos “Indicadores Top 5”. As taxas utilizadas 

tinham projeção até 2020 e foram congeladas daí em diante.  

A taxa de inflação utilizada foi o IGP-M¹, extraída do Banco Central no dia 09/11/2016. O custo 

de oportunidade utilizado para compor o WACC foi a Selic Over1, extraída no mesmo dia. As 

taxas são demonstradas na Tabela 2: 

Tabela 2 - Projeções do Banco Central do Brasil 

Projeções Banco Central 

Ano Selic Over IGP-M 

2017 11,70% 5,57% 

2018 10,69% 4,75% 

2019 9,97% 4,65% 

2020 até 2036 8,88% 4,65% 

Fonte: Banco Central do Brasil - Indicadores do Top 5 para IGP-M Longo Prazo e 

Meta para taxa Selic Over – Adaptado 

 

O WACC utilizado será apenas a Selic Over1, já estando, então, custos de capital de terceiros 

embutidos. 

4.2.1. Custos 

Os custos de se possuir um veículo são predominantemente fixos (MARTIN et al., 2010). Os 

custos fixos são aqueles que incorrem independentemente do uso do veículo, como o valor de 

compra dele, depreciação, seguro e taxas obrigatórias. Os custos variáveis são aqueles 

associados ao uso do veículo, como combustível, manutenção (preventiva e corretiva, troca de 

pneus, óleo, etc.). Por causa dos custos fixos associados, carros menos utilizados apresentam 

um custo por quilômetro rodado maior do que carros que são utilizados com maior frequência. 

Assim, ao se dividir os custos fixos do veículo com mais pessoas, o carsharing se apresenta 

como opção vantajosa do ponto de vista financeiro (DUNCAN, 2011). 

                                            
1 Selic Over – O Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) é a taxa média ponderada pelo volume 

das operações de financiamento por um dia, lastreadas em títulos públicos federais. É a taxa básica utilizada como 

referência pela política monetária. 
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Os custos utilizados para análise técnico-econômica foram extraídos de valor de mercado e 

taxas oficiais do governo. A taxa contábil de depreciação de automóvel é de 20% a.a., mas por 

não se tratar de uma análise contábil e sim econômica foi buscada no mercado outra referência. 

Optou-se, então, pela utilização da mesma taxa de depreciação de Gestão de Frotas utilizada 

por uma empresa de aluguéis de carro com sede em Belo Horizonte. Essa opção se justifica pela 

semelhança de sua apuração com os objetivos do modelo. Conforme Demonstrativo de 

Resultados do Exercício (DRE) Localiza (2015, P. 42):  

O valor depreciável é a diferença positiva entre o custo de aquisição e o valor residual 

estimado, líquido das despesas estimadas de venda. Na Divisão de Aluguel de Carros, 

a depreciação é reconhecida durante o prazo da vida útil estimada de cada ativo, pelo 

método linear. Na Divisão de Gestão de Frotas, os carros são depreciados pelo método 

da soma dos dígitos, ou exponencial, por ser o método que melhor reflete o padrão do 

consumo dos benefícios econômicos que são decrescentes ao longo da vida útil dos 

carros; a depreciação é reconhecida de modo que o valor a depreciar seja 

integralmente baixado até o final da vida útil.  

 

Os custos relativos a obrigações legais com o Estado foram retirados de sítios online dos 

respectivos órgãos. Para o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) foi 

consultado o sítio da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais (2016). A Taxa de Renovação de 

Licenciamento Anual de Veículo (TRLAV) foi obtida do DETRAN-MG (2016). Já a Seguro 

de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT) foi retirado 

do sítio online da Seguradora Líder (2016), responsável por sua gestão no Brasil. O custo 

relativo a seguro foi estimado com base nos valores médios pagos nos seguros dos 10 carros 

mais vendidos no Brasil de acordo com Almeida (2015) e pode ser observado na Tabela 3. Não 

houve necessidade de correção monetária nos valores pois o que se pretende extrair da tabela é 

a relação entre valor do carro e do seguro. Um resumo com todos os custos pode ser encontrado 

na Tabela 4. 

Tabela 3 - Seguro dos 10 Carros mais Vendidos no Brasil 

Seguros Top 10 

Carro Valor do Carro Valor do Seguro Seguro (%) 

Volkswagen Fox R$ 42.890 R$ 2.218 5,17% 

Renault Sandero R$ 52.300 R$ 2.079 3,97% 

Fiat Palio R$ 44.270 R$ 1.736 3,92% 

Fiat Uno R$ 30.970 R$ 2.474 7,99% 

Hyundai HB20 R$ 38.595 R$ 2.445 6,34% 

Chevrolet Onix R$ 41.550 R$ 1.915 4,61% 

Chevrolet Prisma R$ 44.150 R$ 2.172 4,92% 

Volkswagen Gol R$ 36.930 R$ 2.464 6,67% 

Toyota Corolla R$ 87.770 R$ 3.184 3,63% 

Ford Ka R$ 39.390 R$ 2.192 5,56% 

Média R$ 45.882 R$ 2.288 5,28% 

Fonte: Almeida, 2015 – Adaptado 
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Tabela 4 - Custos do Projeto 

Custos 

Depreciação % a.a. 9,40% 

IPVA % a.a. 4,00% 

DPVAT R$ / veículo 105,65 

TRLAV R$ / veículo 85,81 

Seguro % a.a. 5,28% 

Fonte: Autores 

4.2.2.  Investimentos 

O investimento financeiro para o projeto se resume na aquisição da frota, que nada mais é do 

que a quantidade total da frota vezes o valor unitário do carro. Foi adotado para a análise o valor 

médio dos 10 carros mais vendidos no Brasil, explicitado anteriormente na Tabela 3, com valor 

corrigido pelo IGP-M até a data de início do projeto. Além disso, foi estipulado que a frota será 

totalmente renovada a cada 36 meses (3 anos), sendo esse o dobro do tempo de uso de carros 

utilizados por empresas de locação veicular. O resumo das premissas do projeto está explicitado 

na Tabela 5. 

Tabela 5 - Premissas do Projeto 

Premissas do Projeto     

Entrada em Operação  01/01/2017 

Duração do Projeto   20 anos 

Valor do veículo  R$ 51.700 

Frequência de renovação da frota   36 meses 

Data base da avaliação  jan/2017 

Indexador Inflação   IGP-M 

WACC  11,70% a.a. 

Fonte: Autores 

4.2.3. Análise Econômica 

Para se avaliar os custos financeiros do projeto foi construído, com auxílio do Microsoft Excel, 

o FCFF, mês a mês, entre janeiro de 2017 e dezembro de 2036. As obrigações legais foram 

projetadas sempre para o mês de janeiro, bem como o pagamento do seguro. O valor da venda 

dos veículos quando da renovação da frota é apurado com base no valor do veículo depreciado. 

Tanto aquisição quanto venda se dão simultaneamente, no começo do ano (janeiro), para os 

anos onde ocorrem. 

A análise se dá montando o FCFF para 152 carros, número que hoje compõe a frota do 

condomínio, e comparando com o mesmo fluxo para a quantidade de carros estipulada 

necessária para o sistema, 75. Em ambos os casos a única movimentação de entrada de capital 

se dá na venda do veículo no momento da troca. A partir da soma das entradas e saídas 

financeiras obtém-se o fluxo líquido do período. Obtém-se o FCFF ao se descontar esse saldo 

pela WACC e ao somar os valores do FCFF para todo o projeto obtém-se o VPL. 

Para análise de projetos recomenda-se aquele que possui o maior VPL. Como o projeto 

analisado gera receita apenas na venda da frota e essa receita é imediatamente convertida para 
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aquisição de uma nova frota, todo o fluxo é negativo, independentemente do tamanho da frota 

analisada. Assim, o menor valor negativo é o projeto com menor custo. 

Para uma frota do tamanho da atual, de 152 veículos, encontrou-se um VPL negativo de 

aproximadamente 34 milhões de reais (R$ -34.345.387,29), que representa o custo global para 

os condôminos de se possuir tal frota ao longo de 20 anos, não levando em conta manutenção 

ou combustível. 

A frota determinada para suprir a demanda do condomínio é de 49,34% da atual frota. Ao adotá-

la com as mesmas premissas o VPL passa para R$ -16.946.737,15, o que significa uma 

economia ao longo de 20 anos de R$ 17.398.650,14 ou o equivalente a R$ 12.082,40 para cada 

apartamento por ano. 

4.2.4. Análise de Sensibilidade 

Uma análise de sensibilidade variando o tamanho da frota e o valor do carro foi montada e pode 

ser vista na tabela 6. Os custos do carro variam 0% até um aumento em 70% - atingindo valor 

de R$ 87.900,00 - e o tamanho da frota varia de 100% a 30% dos atuais 152 carros. A frota 

calculada em 75 veículos representa 49% e tem valor próximo à frota de 50% dos veículos. 

Nesse cenário (com valor do veículo 70% maior) pode-se observar uma redução de R$ 

29.092.553,02 nos custos de se manter uma frota 50% menor em relação à atual frota, o que 

significa uma economia de aproximadamente R$ 20.200,00 por ano por apartamento. 

 

Tabela 6 – Análise de Sensibilidade - Tamanho Frota x Valor Veículo 

 

Fonte: Autores 

 

Esses variados cenários podem ser aplicados para diferentes níveis de adesão ao sistema 

carsharing por parte dos condôminos, bem como possíveis mudanças de hábitos caso o sistema 

seja implementado. 

Percebe-se que quanto maior o valor médio dos veículos utilizados pelos condôminos mais 

economicamente vantajoso se apresenta o sistema de carsharing. Como comparação pode-se 

escolher a frota com 70% da quantidade de veículos atuais e com valor médio por veículo 50% 

maior, equivalente a R$ 77.500,00, onde obtém-se uma diferença de: 

𝑅$ 51.373.758 − 𝑅$ 35.961.630 = 𝑅$ 15.412.128 

5. CONCLUSÃO 

Sistemas de carsharing em condomínios residenciais verticais se provaram viáveis do ponto de 

vista técnico e econômico, tanto para condôminos quanto para as incorporadoras e construtoras, 

que podem vir a economizar na construção de espaços para estacionamentos, se apresentando 

como uma alternativa ao atual modelo de posse do veículo para os condôminos. Não existem 

ainda estudos no Brasil que avaliem a quantidade necessária para se criar um sistema de 

carsharing do tipo round-trip. Nesse estudo foi verificado que uma frota aproximadamente 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

30% (10.303.616) (11.325.318) (12.347.021) (13.368.723) (14.390.425) (15.412.127) (16.433.830) (17.455.532)

50% (17.172.694) (18.875.531) (20.578.368) (22.281.205) (23.984.042) (25.686.879) (27.389.716) (29.092.553)

70% (24.041.771) (26.425.743) (28.809.715) (31.193.687) (33.577.659) (35.961.630) (38.345.602) (40.729.574)

90% (30.910.849) (33.975.955) (37.041.062) (40.106.169) (43.171.275) (46.236.382) (49.301.489) (52.366.595)

100% (34.345.387) (37.751.061) (41.156.736) (44.562.410) (47.968.084) (51.373.758) (54.779.432) (58.185.106)

Análise de Sensibilidade - Frota x Valor
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50% menor do que a atualmente presente em condomínios residenciais verticais é suficiente 

para suprir a demanda por veículos do condomínio. Nota-se porém ser essa conclusão restrita a 

condomínios de grande porte e onde o número de vagas seja maior do que 2 por apartamento, 

sendo necessária uma melhor avaliação para prédios de apartamentos menores do que 100 m², 

onde essa média é tipicamente menor. Fatores como classe socioeconômica também impactam 

diretamente a quantidade de vagas ofertadas por apartamento, sendo esse outro critério onde 

mais estudos se fazem necessários. 

Impactos nos hábitos de condôminos não foram avaliados e mais estudos se fazem necessários 

para ter sua aplicação viabilizada. É possível que com a oferta desse serviço, condôminos que 

usam o transporte coletivo optem por utilizar carro, aumentando a demanda estipulada. É 

possível também que, não havendo a posse, muitos optem pelo uso de transporte público 

coletivo ou semi-privado, como Táxi e Uber. A bibliografia aponta para uma redução do uso 

do veículo por pessoas que adotam o sistema de carsharing, porém, a carência de estudos na 

América Latina, em especial no Brasil, torna árdua a previsão do comportamento do usuário 

aqui inserido. Possuir um carro é ainda representação de status social no país e por conta disso 

o modelo pode encontrar dificuldades em sua implantação. 

As mudanças vistas hoje na sociedade apontam para uma possível adoção do modelo, mesmo 

que em escala reduzida e em condomínios específicos. As vantagens financeiras apresentadas 

podem ser um diferencial na tomada de decisão por parte do consumidor, principalmente para 

o público jovem, que pode optar por usar o recurso para aquisição de outros bens, como móveis 

para o apartamento, ou em serviços e lazer, como viagens de fim de ano. Públicos mais velhos, 

como idosos que possuem carro, mas quase não o utilizam, também podem se beneficiar da 

vantagem financeira. A facilidade de acesso ao veículo que o sistema propicia, sem acarretar 

preocupações inerentes à posse de um veículo, pode também ser muito atrativa para todos os 

públicos.  

A partir do presente estudo, pode-se concluir que condomínios residenciais verticais com cerca 

de 70 apartamentos ou mais, de área superior a 100m², que implementem um sistema 

semelhante, podem reduzir a frota, sem prejuízo ao atual hábito de deslocamento e ainda gerar 

significante economia para o condômino. O sistema pode ainda ser aprimorado com o uso de 

carpooling, de fácil integração a uma plataforma online ou aplicativo para smartphone e com 

potencial de reduzir o tamanho da frota bem como custos variáveis.  
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RESUMO 
A relação entre o transporte público e a sustentabilidade tem se destacado nas pesquisas científicas, necessitando 
assim de técnicas quantitativas para analisar tais publicações. Assim, o objetivo desse artigo é utilizar a 
bibliometria para analisar as publicações relacionadas a esses temas. Para isso, foram utilizados os seguintes 
critérios bibliométricos: produtividade dos periódicos, autores e citações de publicações oriundas das bases Science 
Direct, Scopus e Web of Science. Com isso, foram selecionados 48 artigos, que foram divididos em subtemas, se 
destacando os que tratavam da caracterização do padrão de viagens e escolha modal, técnicas para melhorias do 
transporte público, sustentabilidade ambiental e sustentabilidade social, sendo a maioria (81%) de aplicação 
prática. Por fim, o estudo mostrou pontos relevantes que estão relacionados a esses temas e que devem ser 
analisados de forma holística, devido a importância do transporte para construção de uma sociedade mais 
sustentável.  
 
ABSTRACT  
The relationship between public transport and sustainability has been highlighted in scientific translations, thus 
requiring quantitative techniques to analyze such publications. Thus, the purpose of the article is to use 
bibliometrics to analyze how publications related to these topics. For this, the following bibliometric criteria were 
used: journal productivity, authors and citation of publications from the bases Science Direct, Scopus and Web of 
Science. Thus, 48 articles were selected, which were divided into sub-themes, highlighting those that dealt with 
the characterization of travel patterns and modal choice, techniques for improvements in public transport, 
environmental sustainability and social sustainability, with a majority (81%) of Practical application. Finally, the 
study showed relevant points that are related to these themes and should be analyzed in a holistic way, ratifying 
the importance of transportation to build a more sustainable society. 
 
1. INTRODUÇÃO 
É reconhecido que os cidadãos precisam planejar o sustento do planeta e que os sistemas de 
transporte exercem um papel importante nessa questão: não só porque eles desempenham um 
papel importante na sustentabilidade, mas também por promoverem o acesso às oportunidades 
econômicas e sociais necessárias para uma vida significativa (Richardson, 2005). Assim, o 
desenvolvimento de um sistema de transporte público adequado é fundamental para a 
sustentabilidade (Murray et al., 1998). 
 
Dessa forma, o desenvolvimento sustentável e transporte estão conectados: cidades em torno 
do mundo vivenciam congestionamentos dado o aumento do número de automóveis, que 
lideram as emissões de gases prejudiciais ao meio ambiente, além dos custos sociais 
relacionados (P. Miller et al., 2016).  
 
Sob essa perspectiva, em 2015, as Nações Unidas desenvolveram 17 metas que objetivam 
alcançar uma sociedade mais sustentável e um mundo pacífico no ano de 2030 e a expansão do 
transporte urbano é um  dos maiores desafios (Alpkokin, Black, et al., 2016; De Gruyter et al., 
2017). 
Diante dessa complexidade, as redes de transporte representam um paradoxo: elas promovem 
o desenvolvimento urbano, mas por outro lado apresentam uma série de desafios (econômicos, 
sociais e impactos ambientais) (P. Miller et al., 2016), sendo uma relação de trade-off que 
precisa ser entendida para posteriormente, ser analisada e gerenciada da melhor forma possível. 
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Ou seja, para entender os paradoxos e alcançar uma sociedade mais sustentável, faz-se 
necessário estudar e entender o transporte público e a sustentabilidade. Essa relevância é 
ratificada, pelo número de publicações crescentes da relação entre esses temas. 
 
No entanto, devido ao grande número de publicações esse artigo tem por objetivo identificar 
como as principais pesquisas sobre Transporte Público estão relacionadas com os aspectos da 
sustentabilidade por meio de uma revisão bibliométrica realizada em três bases de dados 
(Science Direct, Scopus e Web of Science). 

 
2. TRANSPORTE PÚBLICO E SUSTENTABILIDADE 
Transporte sustentável inclui todos os aspectos que estão relacionados ao transporte, como: 
proteção da fauna, redução dos níveis de ruído, promoção do crescimento econômico, redução 
dos níveis de congestionamento, minimização dos acidentes e mortes, aumento da contribuição 
do turismo no PIB, promoção de ruas e bairros habitáveis e minimização da criminalidade 
relacionada com o transporte (Holden et al., 2013).  
 
Devido a esse amplo espectro, o transporte sustentável apresenta uma grande complexidade, 
sendo que alcançar a sustentabilidade econômica, social e ambiental do transporte urbano é um 
dos grandes desafios contemporâneos (Alpkokin, Black, et al., 2016), podendo acontecer 
especialmente pelo uso de transporte não motorizado (caminhadas e bicicletas) ou motorizados 
através do transporte público. 
 
Assim, as políticas de sustentabilidade dos transportes urbanos visam incentivar uma maior 
utilização dos transportes públicos e uma melhoria da prestação de serviços (Alpkokin, 
Kiremitci, et al., 2016)  e por conta da necessidade de se promover o transporte público, o 
governo precisa desenvolver programas, políticas e estratégias para auxiliar a operação do TP, 
aumentar sua competitividade e atrair mais passageiros (Buehler, 2009). Com essa necessidade 
de promoção ao TP, por conta das questões voltadas a sustentabilidade, é necessário discutir a 
conscientização dos usuários para permitir uma mudança de comportamento ligada a 
dependência do automóvel.  
 
Uma suposição implícita subjacente às estratégias governamentais para 
sistema de transporte urbano sustentável é que todos os usuários de automóveis devem ser 
encorajados ou persuadidos a usar mais o transporte "verde": transporte público, caminhadas e 
ciclismo (Nakanishi e Black, 2015), sendo que em quase todos esses contextos estão voltados 
paara reduzir as emissões de dióxido de carbono (CO2.) (Hickman et al., 2013), no entanto, as 
ações não devem se limitar a isso. 
 
É necessário que exista outras preocupações como uso do solo e uma melhor infraestrutura. 
Assim, o transporte sustentável futuro é possível, mas é muito difícil alcançá-lo em termos de 
implementação (Hickman et al., 2013), devido a sua complexidade e interdependência com 
outros sistemas. 
   
3. BIBLIOMETRIA 
Muito tem se discutido sobre a árdua e necessária tarefa de mensurar, caracterizar e avaliar a 
ciência, ou seja, avaliar o resultado da atividade intelectual de pesquisadores e estudiosos, que 
têm seu produto apresentado de diversas maneiras (R. F. Araújo e Alvarenga, 2011). 
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A bibliometria foi inicialmente voltada para a medida de livros e aos poucos foi se voltando 
para o estudo de outros formatos de produção bibliográfica, como artigos de periódicos e outros 
tipos de documentos, para depois ocupar-se, também, da produtividade de autores e do estudo 
de citações (C. A. Araújo, 2006). 
 
Ela indicada para análise de portfólios muito extensos, onde a seleção de maneira qualitativa 
torna-se demasiadamente demorada (Arantes e Santos, 2016). Assim, uma das formas de 
realizar a análise bibliométrica dos artigos é pela a lei de produtividade de autores de Lotka e a 
lei de dispersão de periódicos de Bradford. 
 
A Lei de Lotka, formulada em 1926, foi construída a partir de um estudo sobre a produtividade 
de cientistas, em que ele constatou que uma larga proporção da literatura científica é produzida 
por um pequeno número de autores, e um grande número de pequenos produtores se iguala, em 
produção, ao reduzido número de grandes produtores (C. A. Araújo, 2006). 
 
A Lei de dispersão de Bradford constata que ordenando uma grande coleção de periódicos em 
ordem de produtividade decrescente relevante a um dado assunto, três zonas aparecem, cada 
uma contendo 1/3 do total de artigos relevantes (a primeira zona contém um pequeno número 
de periódicos altamente produtivos, a segunda contém um número maior de periódicos menos 
produtivos, e a terceira inclui mais periódicos ainda, mas cada um com menos produtividade). 
 
Assim, a bibliometria é uma ferramenta que pode ser utilizada quando há necessidade de se 
avaliar uma grande quantidade de artigos, de forma que a avaliação apenas qualitativa se torna 
inviável. 
 
4. MÉTODO DE PESQUISA 
4.1 Coleta de Dados 
Para a coleta dos dados, foram selecionadas as bases de dados Web of Science, Science Direct 
e Scopus, realizando-se em duas etapas. Na primeira etapa foi inserida as palavras chaves 
"Sustainability" e "Public Transport", e a segunda com "Sustanability" e "Public 
Transportation" para aparecem como tópico ou resumo.   
 
A busca no Web of Science resultou em 166 artigos, na base Scopus 656 e na Science Direct, 
302 artigos, totalizando 1.124, em um período de 1998 a 2017. Com o objetivo de analisar 
apenas artigos que tenham sido revisados por pares, excluiu-se os artigos não oriundos de 
periódicos, sendo eliminados 301 artigos, restando assim 823.  
 
Como as bases possuem periódicos em comum, são encontrados títulos repetidos que devem 
ser eliminados antes de iniciar a análise bibliométrica. Esta verificação foi feita com o suporte 
do software Mendeley e Endnote. Assim, foram eliminados 322 artigos, restando 501 oriundos 
de periódicos e sem repetições. 
 
Posteriormente, procedeu-se com a leitura dos títulos para verificar se os artigos estavam 
alinhados com o tema da pesquisa. Dos 501 artigos, foram eliminados 63, restando 438 artigos 
de periódicos, sem repetições e com título alinhado ao tema da pesquisa. Ou seja, o portfólio 
para início da análise bibliométrica possui 438 artigos. 

 
4.2 Análise de Dados 
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Para análise dos dados, o primeiro fator a ser observado é a produtividade dos periódicos. Estes 
são listados, relacionando a quantidade de artigos publicada em cada um e a representatividade 
de cada periódico em termos percentuais.  Em seguida, avalia-se a produtividade dos autores, 
identificando (1) o número de trabalhos publicados por cada autor, (2) o percentual de autores 
com apenas uma publicação e (3) destacando aqueles com mais pesquisas publicadas. 
 
Finalmente, verifica-se o número de citações total de cada artigo e a média de citações por ano, 
tendo como base o tempo de publicação. Para esta análise, foi utilizado o indicador do Google 
Acadêmico, uma vez que foram usadas três bases de dados e a contagem de citações das mesmas 
não pode ser comparada por serem realizadas de maneiras diferentes.  
 
Assim, esses indicadores (produtividade dos periódicos, produtividade dos autores, número de 
citações total e número médio de citações por ano) são analisados conjuntamente, em que se 
estabelece um ponto de corte para cada indicador, realizando assim a análise bibliométrica das 
publicações.  

 
5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Pela Figura 1, a relação entre sustentabilidade e transporte público começou a ser publicada no 
final da década de 1990, ganhando força após 2010, com crescimento observado em 
praticamente todos os anos. A Figura 1 mostra esse desenvolvimento, com a média móvel sendo 
mostrada pela linha pontilhada. 

Figura 1- Quantidade de publicações por ano 

 
 
 
5.1 Produtividade dos Periódicos  
Os 438 artigos do portfólio final foram encontrados em 206 periódicos. Destes, apenas 15 deles 
são responsáveis por 40,41% das publicações, a saber: Transport Policy, Journal of Transport 
Geography, Research in Transportation Economics, Transportation Research Record, 
Transportation Research Part A: Policy and Practice, Transportation Research Part D: 
Transport and Environment, WIT Transactions on Ecology and the Environment, 
Transportation Research Procedia, International Journal of Sustainable Transportation, 
Transportation, Sustainability (Switzerland), Journal of Cleaner Production, Transport 
Reviews, Habitat International e Public Transport International. O periódico Transport Policy 
é o que tem um maior número de publicações com 26 artigos publicados. A Tabela 1 apresenta 
um gráfico com todos os periódicos e a sua relação em percentual. 
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Tabela 1- Periódicos com maior representatividade no portfólio 

Periódico Qtd % % acumulada 

Transport Policy 26 5,94% 5,94% 
Journal of Transport Geography 15 3,42% 9,36% 
Research in Transportation Economics 15 3,42% 12,79% 
Transportation Research Record 15 3,42% 16,21% 
Transportation Research Part A: Policy and Practice 14 3,20% 19,41% 
Transportation Research Part D: Transport and Environment 14 3,20% 22,60% 
WIT Transactions on Ecology and the Environment 14 3,20% 25,80% 
Transportation Research Procedia 11 2,51% 28,31% 
International Journal of Sustainable Transportation 10 2,28% 30,59% 
Transportation 9 2,05% 32,65% 
Sustainability (Switzerland) 8 1,83% 34,47% 
Journal of Cleaner Production 7 1,60% 36,07% 
Transport Reviews 7 1,60% 37,67% 
Habitat International 6 1,37% 39,04% 
Public Transport International 6 1,37% 40,41% 

 
Pela Tabela 1, é possível visualizar que dentro do portfólio, 3 periódicos apresentaram 5 
publicações cada, 10 apresentaram 3, 29 apresentaram 2, e por fim, 146 periódicos 
apresentaram apenas 1 publicação, ratificando assim com a lei de Bradford de que um pequeno 
número de periódicos concentra a maior parte das pesquisas. 
 
5.2 Produtividade dos Autores 
A segunda parte da revisão bibliométrica consiste em analisar a produtividade dos autores. 
Foram identificados 997 autores, dos quais 916 possuem apenas uma publicação, representando 
aproximadamente 92%. Um autor possui 7 publicações, 2 possuem 5 publicações, 4 autores 
possuem 4, 12 possuem 3 e 62 autores possuem 2 publicações. A Figura 2 mostra os autores do 
portfólio que tiveram pelo menos 3 publicações. 
 

Figura 2 - Principais autores 

 
Os autores que possuem maior número de publicações tendem a desenvolver um conhecimento 
mais aprofundado sobre o tema, e assim, espera-se importantes contribuições.  Pela Figura 2, 
pode-se visualizar que o autor com maior número de publicações é R. Buehler com 7 
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publicações, seguido por J. Black e T. J. Ryley, com 5 publicações cada. A Tabela 2 mostra o 
número de contribuições (publicações) por autor e a quantidade de autores em cada uma destas.  

Tabela 2- Número de contribuições por autor 
Nº de contribuições por autor Nº de autores % de autores 

7 1 0,1 
5 2 0,2 
4 4 0,4 
3 12 1,2 
2 62 6,2 
1 916 91,9 

Total 997 100 
 
5.3 Produtividade das Citações 
Além da produtividade dos periódicos e dos autores, é importante analisar a produtividade das 
citações que pode ser feita de duas formas: citação total ou por ano. A primeira analisa o número 
de citações total de um artigo, pelo Google Acadêmico. A segunda faz a divisão entre o número 
total de citações e seu ano de publicação, por exemplo: se um artigo foi publicado em 2016 e 
apresenta 10 citações no total, sua citação anual é 5.  A Tabela 3 exibe os autores que 
alcançaram uma produtividade de ao menos 10 citações por ano.  

Tabela 3- Produtividade das citações 

Referência Citação  Ranking baseado em 
Total Por ano  Total Por ano 

(Shaheen et al., 2010)  416 52  2 1 
(Camagni et al., 2002) 572 35,8  1 2 
(Santos et al., 2010) 233 29,1  6 3 
(Kenworthy, 2006)   328 27,3  3 4 
(Buehler e Pucher, 2012) 158 26,3  12 5 
(Chen et al., 2008) 254 25,4  5 6 
(Haapio, 2012) 131 21,8  15 7 
(Buehler, 2011) 142 20,3  14 8 
(Nair et al., 2013)  120 20  18 9 
(Carlsson-Kanyama et al., 2008)  167 16,7  10 10 
(Richardson, 2005) 209 16,1  8 11 
(Giles-Corti et al., 2016) 32 16  77 12 
(Buehler e Pucher, 2011a) 108 15,4  21 13 
(Kok e Jennen, 2012) 88 14,67  26 14 
(Salonen e Toivonen, 2013) 71 14,20  33 15 
(Murray et al., 1998) 274 13,70  4 16 
(Joss e Molella, 2013) 67 13,40  35 17 
(Viegas, 2001) 222 13,06  7 18 
(Black et al., 2002) 207 12,94  9 19 
(Hensher, 2008) 129 12,9  16 20 
(Buehler e Pucher, 2011b) 86 12,3  27 21 
(Meinhold et al., 2013) 61 12,2  39 22 
(Murphy e Usher, 2015) 34 11,3  71 23 
(Cherry e Cervero, 2007) 124 11,3  17 24 
(Brida et al., 2014) 45 11,3  51 25 
(Shiftan et al., 2003) 166 11,1  11 26 
(Caniels e Romijn, 2008) 107 10,7  23 27 
(Chester et al., 2013) 52 10,4  46 28 
(Curtis, 2008) 101 10,1  24 29 
(Zhou, 2012) 60 10  40 30 
(D. Miller et al., 2015) 30 10  81 31 
(Buehler et al., 2017) 10 10  172 32 
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5.4 Análise das palavras chave 
Com auxílio do Endnote, foram identificadas 195 palavras chave nos artigos selecionados. No 
entanto, 5 deles não apresentaram palavras chave (10,4% da amostra). As palavras chave com 
maior frequência foram: Sustainability (10), Public Transport (8), Land use (4), Public Transit 
(3), Transport (3), Sustainable Transportation (3), Germany (3), Efficiency (3) e Australia (3), 
que mostram convergência com os temas principais dos artigos.  
 
A análise das palavras chave auxiliou a identificar os sub temas dos artigos, ou seja, a ideia 
central de cada. Os sub temas selecionados fazem referências às principais abordagens dos 
artigos: caracterização do padrão de viagens relacionado a escolha modal, abordagens/técnicas 
voltadas para melhoria do TP, Parceria Público-Privada para financiamento do TP, Política de 
Restrição para uso do automóvel, Dependência do automóvel, Utilização e/ou 
compartilhamento de bicicletas, tecnologia aplicada à melhoria do transporte, indicadores de 
sustentabilidade, sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social, sustentabilidade 
financeira. 
 
5.5 Caracterização da Amostra 
Devido a amplitude do tema, os artigos selecionados apresentam as abordagens mais diversas. 
No entanto, 39 artigos dos 48 apresentam aplicação prática, representando mais de 81% da 
amostra. 
 
Um dos pontos de destaque é a utilização de técnicas voltadas para melhoria do transporte 
público. Diante dessa preocupação, é necessário abordar um sistema de transporte sustentável, 
com políticas voltadas ao TP e incentivos a modos não motorizados que são apresentados pelos 
mais diversos autores (Alpkokin, Kiremitci, et al., 2016; Buehler e Pucher, 2011a; Giles-Corti 
et al., 2016; Kenworthy, 2006; May et al., 2000, 2011; Shiftan et al., 2003), sendo assim 
importante destacar as publicações que tratam de modos de transporte motorizados mais 
sustentáveis como trens e ônibus. 
 
Assim, o ônibus deve também ser levantado como uma solução mais sustentável aos modos de 
transporte (Finn e Nelson, 2002), tendo a Alemanha conseguido tornar isso sustentável 
financeiramente (Buehler e Pucher, 2011b), levantando questões acerca da sustentabilidade 
financeira em transporte público e também a necessidade de parcerias público-privadas para 
sua viabilidade (Black et al., 2002; May et al., 2000, 2011). 
 
Quanto ao uso do transporte não motorizado, a bicicleta apresentou bastante relevância no 
portfólio. Seja pela realidade do compartilhamento de bicicletas (Nair et al., 2013; Shaheen et 
al., 2010), pelo uso de bicicletas elétricas (Cherry e Cervero, 2007) ou outras análises sobre 
ciclovias e a infraestrutura necessária (Buehler e Pucher, 2012; Murphy e Usher, 2015), 
mostrando que elas são fundamentais para promoção de um transporte mais sustentável.  
 
Outro ponto interessante, é a preocupação com o comportamento, envelhecimento das pessoas 
e como isso pode ser afetado pelo sistema de transporte, através da mudança de hábitos durante 
vários estágios da vida (Abou-Zeid e Fujii, 2016; Currie e Delbosc, 2010; Nakanishi e Black, 
2016), trazendo uma análise do padrão de viagens relacionado a escolha modal e a 
sustentabilidade social. Uma síntese dos temas que foram abordados na amostra selecionada é 
disposta na Tabela 4. 
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Tabela 4- Artigos Selecionados e sub temas 
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(Murray et al., 1998) x   x   x       
(May et al., 2000) x   x x x       x 
(Viegas, 2001)  x    x   x  x   
(Cooper et al., 2002) x  x    x       
(Finn e Nelson, 2002) x    x        x 
(Black et al., 2002)  x  x x     x    
(Shiftan et al., 2003) x   x  x        
(Richardson, 2005)  x  x      x    
(Kenworthy, 2006)  x  x       x   
(Taniguchi e Fujii, 2007) x   x          
(Cherry e Cervero, 2007) x  x     x      
(Curtis, 2008)  x  x          
(Chen et al., 2008) x          x  x 
(Hensher, 2008) x   x   x    x   
(Buehler, 2009) x   x          
(Santos et al., 2010) x   x       x   
(Preston, 2010) x   x          
(Shaheen et al., 2010) x       x      
(Currie e Delbosc, 2010) x  x         x  
(Buehler, 2011) x  x           
(Buehler e Pucher, 2011b) x   x x x       x 
(May et al., 2011)  x  x        x  
(Buehler e Pucher, 2011a) x   x       x   
(Egilmez e Tatari, 2012) x          x   
(Blainey et al., 2012) x  x    x       
(Kim et al., 2013)  x x    x       
(Buehler e Pucher, 2012) x       x      
(Nair et al., 2013) x  x     x      
(Salonen e Toivonen, 2013) x  x           
(Hickman et al., 2013) x          x   
(Ryley et al., 2013) x  x x     x  x   
(Holden et al., 2013)  x        x x x x 
(Aditjandra et al., 2013) x  x         x  
(Davison et al., 2014) x  x      x   x  
(Song et al., 2014) x    x    x    x 
(Ryley et al., 2014) x            x 
(Kamruzzaman et al., 2014) x           x  
(Ison et al., 2014) x          x   
(Wright et al., 2014) x        x   x  
(Brida et al., 2014) x          x x  
(Nakanishi e Black, 2015) x  x         x  
(Murphy e Usher, 2015) x  x     x    x  
(Nakanishi e Black, 2016) x  x         x  
(Abou-Zeid e Fujii, 2016) x  x x          
(Giles-Corti et al., 2016)  x        x  x  
(Alpkokin, Black, et al., 2016) x   x       x x x 
(Alpkokin, Kiremitci, et al., 2016) x    x        x 
(Buehler et al., 2016) x   x  x x       

Total 39 9 15 19 6 5 6 5 5 4 13 13 9 
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A sustentabilidade social também é discutida seja como um fator para promoção do turismo 
com o uso de teleféricos (Brida et al., 2014), ou pela sua eficiência com perspectivas de 
equidade (Viegas, 2001), inclusive com as motoristas mais idosos (Nakanishi e Black, 2015). 
 
Com isso, além da necessidade de promover ações, também se faz necessário quantificá-las, 
que pode acontecer por meio de indicadores de sustentabilidade (Black et al., 2002; Richardson, 
2005). Assim, percebe-se a amplitude do tema, bem como a importância do transporte público 
para o desenvolvimento sustentável.  
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Devido ao grande número de publicações que relacionam transporte público e sustentabilidade, 
torna-se imprescindível uma técnica quantitativa para analisar tais publicações. Por isso, é 
indicado uma análise bibliométrica para selecionar as publicações mais relevantes que abordem 
esses dois temas. 
  
Assim, este artigo realizou uma análise bibliométrica das principais pesquisas sobre os temas, 
considerando três fatores: produtividade dos periódicos, produtividade dos autores e artigos 
mais citados. Com isso, selecionou-se 48 artigos que apresentaram diversas ramificações sobre 
os temas escolhidos.  
 
Esses subtemas levantados e sumarizados na Tabela 4 apresentam uma certa convergência entre 
si, visto que podem ser relacionados de diversas formas, como: técnicas voltadas para melhoria 
do transporte público podem ser obtidas através de uma parceria público privada, ou ainda, a 
dependência do automóvel pode ser relacionada com políticas de restrição para uso deste e 
assim por diante.  
  
Mesmo considerando que esses subtemas se relacionam entre si, um dos pontos de destaque 
nessas publicações foi a caracterização do padrão de viagens relacionado a escolha modal. Ou 
seja, como o padrão de viagens e a escolha modal de um indivíduo ou um grupo de pessoas 
pode ser afetado por questões como: qualidade transporte público, idade, políticas de 
conscientização, etc. Outro ponto de destaque foram as publicações que levantaram técnicas 
para melhoria do transporte público, como uma melhor acessibilidade ou equidade do uso do 
solo, bem como pontos diretamente relacionados a sustentabilidade ambiental, social e 
financeira, mostrando assim a convergência da amostra selecionada com o tema. 
 
Muitos artigos também tratam da dependência do automóvel como uma preocupação quando 
se trata de sustentabilidade, que acabam relacionando também com políticas para restrição do 
uso do automóvel. Em vista disso, a questão não é apenas disponibilizar o transporte público, 
mas também que ele seja com regularidade, que tenha capacidade de atender a população e que 
há uma necessidade de trabalhar com políticas de conscientização para que as pessoas priorizem 
o transporte não motorizado e o público.   
 
Dessa forma, o transporte público por si só promove a sustentabilidade visto que permite a sua 
utilização em detrimento ao transporte individual, trazendo com isso vários outros aspectos 
positivos, como: melhor uso do solo, infraestrutura, mobilidade, mudanças no padrão de 
comportamento e de viagens, melhorias na produtividade do TP e assim, uma melhor 
viabilidade de implantação. Ou seja, a sua utilização não se reduz apenas a uma mera questão 
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ambiental para a redução da emissão de CO2, mas também fatores relacionados a questões 
sociais e financeiras. 
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RESUMO 

De acordo com a Lei da Mobilidade, a prioridade do sistema de transporte urbano deve ser o transporte não 

motorizado. Mas para isso, deve-se lembrar de que intervenções na mobilidade afetam a vida das pessoas e a 

economia da cidade. Dessa forma, este trabalho tem o objetivo de verificar o impacto que a implantação de 

infraestrutura cicloviária causa no cotidiano dos comerciantes locais. Para isso foi realizada uma revisão 

bibliográfica sobre a cidade de Goiânia com três locais de influência socioeconômica e uma pesquisa de opinião 

com os comerciantes locais, separados em dois grupos: aqueles localizados próximos às ciclovias e aqueles 

próximos a ciclofaixas. O resultado foi à preferência da ciclovia de canteiro central sobre a ciclofaixa de canteiro 

lateral em relação à via, gerada por motivos como diminuição de estacionamentos, insegurança em relação aos 

usuários e impacto direto sobre economia dos comerciantes.  

ABSTRACT 

According to the Mobility Law, the priority of the urban transport system should be non-motorized transport. 

But for this, it should be remembered that interventions in mobility affect people's lives and the city's economy. 

Thus, this work has the objective of verifying the impact that the implantation of cycling infrastructure causes in 

the daily life of the local merchants. For this, a bibliographic review was carried out on the city of Goiânia with 

three sites of socioeconomic influence and an opinion survey with local merchants, separated into two groups: 

those located near the bicycle lanes and those near the bicycle lanes. The result was the preference of the central 

bed lane on the lateral bedside cycle in relation to the lane, generated by reasons such as parking lots, insecurity 

in relation to users and direct impact on merchants' economy. 

1. INTRODUÇÃO
Com o crescimento das grandes cidades, o aumento de problemas de trânsito referentes a 

grande quantidade de veículos e o pouco planejamento do uso do solo, dificultam o 

deslocamento de pessoas e veículos nas vias. A reestruturação do espaço viário tornou-se 

primordial para que os impactos provenientes deste crescimento não afetem a natureza da 

cidade, visando melhorar a qualidade de vida das pessoas que se deslocam diariamente para o 

trabalho, o lazer, entre outros (Carvalho, Enderson Fabian de, 2013a). 

Os investimentos realizados no transporte nas cidades priorizavam as construções de vias, 

pontes e viadutos, ocasionando sérios problemas de congestionamentos, poluição atmosférica, 

sonora e impactos causados ao meio ambiente (Ministério das Cidades, 2015). Em detrimento 

a este problema o transporte público e o transporte não motorizado, são alternativas que 

podem melhorar a qualidade de vida no meio urbano. Neste contexto, a integração entre estes 

dois sistemas devem se dar de forma harmônica resultando em uma diminuição do uso do 

transporte motorizado e uma distribuição entre os modais de transporte da cidade mais 

balanceados. 

Tendo em vista que, quando uma estrutura cicloviária é implantada em um local, o uso do 

solo em seu meio é modificado, o que causa impactos diretos sobre os comerciantes da área e 

sobre a infraestrutura local, como diminuição de áreas para estacionamento e diminuição da 

velocidade média dos veículos que circulam no trecho. Em relação ao problema apresentado, 

a pesquisa tem como objetivo compreender se a mudança no meio urbano é aceita pelos 
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comerciantes locais, identificar os meios de transportes utilizados pelos consumidores 

verificando se o uso da bicicleta está inserido como meio de transporte dos usuários locais e 

realizar uma analise comparativa entre a aceitabilidade dos comerciantes sobre a ciclofaixa e 

ciclovia do local de estudo. 

 A metodologia adotada nesta pesquisa é a elaboração de um questionário para obtenção de 

dados em relação à opinião dos comerciantes locais sobre o impacto inferido pela estrutura 

cicloviária no local. Selecionando uma área de estudo na cidade de Goiânia, que será a 

ciclovia da Rua-10 e as ciclofaixas interparques do Parque Areião e do Parque Vaca Brava 

fazendo um levantamento cadastral do local de estudo através de pesquisa observacional e 

registro fotográfico. Após obtenção dos dados será feita uma análise, expondo os resultados 

obtidos na pesquisa por meio de tabelas.  

2. FATORES A SEREM CONSIDERADOS NO ESTUDO

2.1. Contexto histórico de Goiânia 

A cidade de Goiânia planejada para 50 mil pessoas hoje conta com mais de 1,3 milhão de 

habitantes (Prefeitura de Goiânia, 2010). O excesso da motorização individual e a falta de 

infraestrutura local acarretam em problemas de trânsito como congestionamentos, carência de 

estacionamentos, acidentes entre outros. A prefeitura de Goiânia com objetivo de 

proporcionar mais qualidade de vida, bem estar e mobilidade para a população vem 

implantando na cidade ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas para um melhor controle do 

transporte na cidade (SMT, 2016). Diante disso, a inclusão cultural do uso da bicicleta pode 

ser de grande benefício ao trânsito de Goiânia gerando melhorias na mobilidade, saúde 

populacional e para o meio ambiente, pois é um meio de transporte que não emite poluentes. 

2.2. Ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas: 

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo ciclovias tem como definição 

pista de uso exclusivo de bicicletas e outros ciclos, com segregação física do tráfego lindeiro 

motorizado ou não motorizado, com sinalização viária, podendo ter piso diferenciado no 

mesmo plano da pista de rolamento ou no nível da calçada; ciclofaixas como faixa de 

rolamento de uso exclusivo à circulação de ciclos, com segregação visual do tráfego lindeiro, 

podendo ter piso diferenciado no mesmo plano da pista de rolamento; e ciclorrota como 

sinalização cicloviária específica em pista de rolamento compartilhada com os demais 

veículos, onde as características de volume e velocidade do trânsito na via possibilitam o uso 

de vários modos de transporte sem a necessidade de segregação. Através destas definições 

pode-se entender que a inclusão da infraestrutura cicloviária na cidade de Goiânia é 

imprescindível, pois é um meio de incentivo para o uso da bicicleta, visto que, traz segurança 

física aos seus usuários e fácil acesso para os ciclistas. 

Como visto o uso da bicicleta traz grandes benefícios para a população. Entretanto, Enderson 

Fabian (2013b) afirma para que se torne uma prática corrente é necessário enfrentar as 

dificuldades estruturais e ao mesmo tempo buscar mudanças comportamentais da população, 

possível promover mudanças, desde que haja o planejamento, distribuição equitativa dos 

espaços de circulação e educação para o trânsito. Tratando-se que a cultura do uso do 

transporte em Goiânia é predominantemente motorizado, deve-se ocorrer uma política de 

reeducação da inclusão do uso de transporte não motorizado entre a população apontando-lhes 

os inúmeros benefícios que este modo de transporte traz para a sociedade e a mobilidade 

dentro da cidade. 
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Um bom projeto cicloviário apresenta razoáveis níveis de detalhamento informando os pontos 

de travessia, situações de proteção aos ciclistas, locais de paradas para as bicicletas, 

sinalização especial e equipamentos de apoio (Ministério das Cidades, 2007). Para isso é 

necessário um estudo aprofundado dos procedimentos a serem adotados para elaboração 

correta do projeto a ser executado.  

2.2. Impactos socioeconômicos da implantação de infraestrutura cicloviária 
A criação de ciclovias ou ciclofaixas acarreta em vários impactos na parte de infraestrutura de 

transportes e na parte sociocultural do local, pois o uso da bicicleta requer mudanças de 

conduta dos moradores da região e mudanças na parte da estrutura do local. Para Alduán 

(1998), a redução de áreas de estacionamentos nas vias dos grandes centros não prejudica o 

comércio, pois impulso econômico dos centros urbanos está atrelado a uma política mais 

favorável de transportes e aos modos mais compatíveis com as cidades. Visando essa ideia, 

tem-se como consequência a importância de uma análise em relação a população e o comércio 

local sobre a aceitabilidade do meio de transporte no trecho que é o objetivo da pesquisa 

adotada. 

3. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A descrição da área de estudo apresenta-se com um trabalho documental e de campo, que 

segundo Minayo (2004), mostra uma dimensão técnica imprescindível para a clara definição 

dos pressupostos teóricos a serem adotados no desenvolvimento do estudo. A área a ser 

analisada pela pesquisa abrange três pontos, da cidade de Goiânia, estratégicos no quesito 

econômico e social.  O primeiro local foi a Rua 10 (Setor Universitário, Goiânia) que contém 

2.0 km de extensão, uma via de intenso movimento e movimentação do comércio 

principalmente por estudantes universitários que se encontram na região em função da 

localização de seu local de estudo. Uma rua composta por dois sentidos, faixa exclusiva ao 

transporte público e uma ciclovia situada no canteiro central de forma a existir certo conflito 

de locomoção entre pedestres e ciclistas, pois alguns locais faltam passeio para pedestres. 

Além disso, será analisado às ciclofaixas interparques presentes no Parque Areião e no Parque 

Vaca Brava, dois locais de intenso trânsito em razão aos polos comerciais presentes na 

vizinhança, como hospitais, lanchonetes, Shopping Center, restaurantes, bares entre outros. 

Os parques também se destacam por serem locais residenciais e de lazer tendo bastantes áreas 

verdes, instrumentos para exercícios físicos, lagos, uma vasta área para caminhadas e a grande 

quantidade de movimento de pessoas nos finais de semana. No entanto, às ciclofaixas 

presentes nos locais de estudo tomam características de ‘’ciclorrotas’’, pois ao realizar a 

pesquisa observacional durante o estudo foi notado vários problemas que as caracterizam 

como ‘’ciclorrotas’’.  

3.1. Caracterização das ciclofaixas analisadas como ‘’ciclorrotas’’: 

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo ciclofaixas tem como 

definição faixa de rolamento de uso exclusivo à circulação de ciclos, com segregação visual 

do tráfego lindeiro, podendo ter piso diferenciado no mesmo plano da pista de rolamento. 

Nesse sentido ao realizar a pesquisa observacional no local de estudo foram relatadas várias 

causalidades que caracterizam às ciclofaixas de estudo como ‘’ciclorrotas’’, por exemplo, 

algumas partes visuais da via estavam obstruídas, o desrespeito da população em relação à 

exclusividade da via estacionando carros na faixa para ciclistas e utilizando a via com outros 

meios de transporte. Segundo Providelo e Sanches (2010), durante a promoção do uso da 

bicicleta, é necessário considerar os fatores que determinam a escolha desse modo de 
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transporte e avaliar a percepção dos indivíduos acerca do ciclismo. Nesse contexto, no local 

de estudo é notória a falta de adequação da estrutura com o modelo de implantação de 

ciclofaixas, acarretando na diminuição do uso da bicicleta, pois para incorporar a bicicleta no 

sistema de mobilidade urbana é indispensável promover a segurança, a microacessibilidade e 

garantir o controle do sistema.   

3.2. Identificação dos trechos da ciclovia/ciclofaixa 

A pesquisa de campo usou como objeto de estudo toda a ciclovia da Rua 10, entre a Praça 

Universitária e Praça Cívica, contemplando 1,8 Km de extensão como mostra o a figura 1. Foi 

delimitada essa área pela grande quantidade de comércios nas laterais da ciclovia e também às 

várias sanduicherias que existem no canteiro central da via junto a ciclovia que servem como 

base para o levantamento de dados da pesquisa. Como área de estudo das ciclofaixas 

interparques foi adotado o Parque Vaca Brava, entre a Avenida T-3 e Avenida T-5, medindo 

1,2 Km de extensão como mostra a figura 2 e a ciclofaixa do Parque Areião com 2,3 km de 

extensão como mostra a figura 3. 

Figura 1: Representação da ciclovia da Rua-10[adaptado do Google Maps]. 
Fonte: Laboratório de Geotecnologias UFG/FCT (2017). 
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Figura 2: Representação da ciclofaixa do Parque Vaca Brava [adaptado do Google Maps]. 

Fonte: Os autores (2017). 

Figura 3: Representação da ciclofaixa do Parque Areião [adaptado do Google Maps]. 

Fonte: Os autores (2017). 

3.3. Processos para realização da pesquisa 

Os processos para realização da pesquisa de campo foi elaboração de um questionário com 

sete perguntas com o intuito de conhecer o perfil dos entrevistados, saber os conhecimentos 

dos mesmos sobre o que é ciclovia/ciclofaixa e obter dados sobre a aceitabilidade dos 

comerciantes em relação à implantação de ciclovias/ciclofaixa no entorno do seu comércio.  

Para isso, o trabalho documental foi feito com visitas de campo nas áreas de estudo escolhidas 

realizando entrevistas com proprietários e funcionários do comércio por meio de questionários 

com a finalidade de buscar o objetivo do trabalho que é estudar a opinião dos comerciantes 

locais em relação a implantação de ciclofaixas/ciclovias no entorno do seu comércio.  

Segundo Kauark, Manhães e Medeiros (2010), para que a entrevista se efetive com sucesso é 

necessário ter um plano para a entrevista, de forma que as informações necessárias não 

deixem de ser colhidas. Visto isso, as perguntas foram devidamente elaboradas pensando 

diretamente no objetivo do trabalho para que ele seja completado de maneira efetiva 

conhecendo diretamente a opinião do usuário para construção da análise. Portanto, o estudo 

obtido pela pesquisa documental, será apresentado de maneira detalhada de acordo com os 

dados coletados.  
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3.4. Caracterização da amostra: 

Para efeitos estatísticos foi utilizado um nível de confiança de 90% e um erro amostral de 5%. 

Visto isso, a equação 1 descreve o cálculo realizado para obter o número correto de 

questionários a serem distribuídos durante a pesquisa: 

     𝑛 =
𝑁.𝑍².𝑝.(1−𝑝)

𝑍2.𝑝.(1−𝑝)+𝑒².(𝑁−1)
 (1) 

Em que: n: amostra calculada; 

N: população; 

Z: variável normal padronizada associada ao nível de confiança; 

p: verdadeira probabilidade do evento; 

e: erro amostral. 

Feito isso, a população (N) adotada na pesquisa foi de 75 comércios. Vale ressaltar, que a 

pesquisa nas ciclofaixas foi realizada durante o domingo apenas com os comerciantes que 

abriam durante esse dia. Além disso, clínicas, hospitais, advocacias, concessionárias e 

mecânicas não foram considerados para efeitos de contagem da população (N). A amostra 

necessária obtida no cálculo foi de 59. Logo, adotou-se a distribuição de 60 questionários para 

realização da pesquisa para que a amostra tenha um nível de confiança de 90%. A amostra foi 

divida em duas, uma relacionando às opiniões dos usuários acerca das ciclofaixas presentes 

nos parques que foi distribuído 30 questionários e outra sobre a ciclovia da Rua-10 que 

também foi distribuído 30 questionários totalizando os 60 necessários da amostra. 

4. Análises e discussões acerca dos resultados obtidos

4.1. Perfil dos entrevistados 

Os entrevistados como mostra a tabela em maioria é do sexo masculino. Visto isso, para 

caracterizar a amostra foi perguntado o sexo dos participantes como mostra a tabela 1 e 

também o nível de escolaridade como mostra a tabela 2. 

Tabela 1: Perfil da amostra. 

Sexo Quantidade % 

Masculino 42 70,0 

Feminino 18 30,0 

Total    60 100 

Tabela 2: Nível de escolaridade. 

Escolaridade 

Ens. 

Sup. 

Comp. 

Ens. 

Sup. 

Incomp. 

Ens. 

Médio 

Comp. 

Ens. 

Fund. 

Comp. 

Analfabeto Total 

Quantidade 8,0 10 22 15 5,0 60 

% 13,3 16,6 36,6 25,0 8,30 100 
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Tabela 3: Divisão modal de transporte dos entrevistados para chegarem a seu local de trabalho. 

Meio utilizado: Quantidade % 

Individual motorizado 35 58,3 

Coletivo 20 33,3 

A pé 4,0 6,60 

Bicicleta 1,0 1,60 

Total 60 100 

Em relação ao grau de escolaridade 36,6% dos entrevistados possuem ensino médio completo, 

em segundo lugar vem o ensino fundamental completo totalizando 25% do total de pessoas. É 

importante pontuar que apenas oito pessoas possuem o ensino superior completo. Além disso, 

é notória a predominância de 70% dos entrevistados serem do sexo masculino. 

Para JONG e ROUWETTE (2012), redesenhar a política do espaço urbano, de modo a 

incorporar a bicicleta como meio de transporte, é um assunto importante no desenvolvimento 

de política de transporte desde que esses planos se esforcem para integrar todos os modos de 

transporte, especialmente onde a melhoria da segurança rodoviária é crucial. Desta forma, é 

notável que apesar da infraestrutura necessária para o uso de bicicletas estarem presentes na 

região os comerciantes ainda não incluíram em sua cultura o uso da mesma para locomoção 

até o serviço como mostra a tabela 3, 58,3%, dos entrevistados utilizam o transporte 

individual motorizado para chegarem até seu comércio.   

4.3. Opiniões dos entrevistados acerca da aceitabilidade da ciclovia/ciclofaixa em relação 

ao comércio local   

Tabela 4: Divisão dos entrevistados entre os que conheciam ou não conheciam o que era ciclovia e ciclofaixa. 

Domínio Quantidade % 

Sabia 28 46,6 

Não sabia 32 53,3 

Total 60 100 

Segundo Alcântara, Eduardo (2000) as várias iniquidades referentes às condições de 

transporte e trânsito em países em desenvolvimento pode ser atribuído a muitos fatores, 

ligados ao processo de desenvolvimento social, político e econômico desses países, bem como 

às políticas urbanas e de transportes adotadas. Assim é notável a importância da disseminação 

da informação e conhecimento, através desta tabela consegue-se notar que as políticas de 

incentivo ao conhecimento das infraestruturas cicloviárias ainda não estão funcionando de 

forma efetiva, receitando cada vez mais investimentos na parte de educação do transporte não 

motorizado. 

Durante a pesquisa de campo foi efetivado um breve esclarecimento aos entrevistados sobre a 

definição geral de ciclovias e ciclofaixas no intuito de educação e transmissão de informação 

sobre um modal tão necessário e efetivo no atual contexto de transporte nas cidades.  

Tabela 5: Aprovação dos entrevistados acerca da implantação de ciclofaixas na cidade de Goiânia. 

Aprovam Quantidade % 

Sim 8,0 26,7 

Não 22 73,3 

Total 30 100 
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A tabela 5 mostra a opinião dos comerciantes estabelecidos próximos às ciclofaixas dos 

parques sobre a implantação de ciclofaixas na cidade de Goiânia. A inclusão de uma 

infraestrutura cicloviária em determinada região causa várias discussões ao redor da aceitação 

da população em relação à mudança na parte física e social do local. Segundo Miranda, 

Antônio (2009) é importante ressaltar que os espaços viários nas grandes cidades brasileiras 

foram construídos nos últimos 90 anos com o objetivo de garantir a mobilidade da população 

por meios motorizados. Neste sentido, reintroduzir a bicicleta como meio de transporte num 

momento em que a questão ambiental e do uso de recursos financeiros são tão sensíveis a toda 

sociedade requer da parte dos agentes públicos mudança na lógica da concessão de espaços 

para a circulação e para o estacionamento. Assim com a tabela 5, é visto que 73,3% dos 

entrevistados não são a favor da implantação de ciclofaixas. Em grande parte dos 

entrevistados ressaltavam que o motivo é em razão da falta de educação dos motoristas em 

relação ao ciclista e principalmente pela diminuição de estacionamentos na região que na 

visão dos comerciantes afeta negativamente o lucro do seu comércio.  

Tabela 6: Aprovação dos entrevistados acerca da implantação de ciclovias na cidade de Goiânia. 

Aprovam Quantidade % 

Sim 24 80 

Não 6,0 20 

Total 30 100 

Uma das principais infraestruturas cicloviárias pode ser considerada como ciclovia. É notável 

na tabela 6 que dentre os entrevistados, 80% apoiam a implantação de ciclovias. Segundo os 

respondentes, tal aprovação se deve pelo fato de demonstrar o progresso da cidade, melhoria 

na locomoção para os ciclistas e pelo fato das ciclovias se localizarem ao canteiro central da 

via, causando pouca influência na diminuição de estacionamentos para o comércio. 

Tabela 7: Opinião dos entrevistados sobre a implantação da ciclovia no canteiro central da via em relação ao seu 

comércio. 

Opinião Quantidade % 

Positiva 5,0 16,6 

Negativa 11 36,6 

Irrelevante 14 46,6 

Total 30 100 

O fato da ciclovia se manter no canteiro central da via, segregada da pista de rolamento leva 

os comerciantes a terem uma opinião irrelevante, por maioria, em relação aos impactos ao seu 

comércio como mostra a tabela 7. Segundo os comerciantes a ciclovia local não afeta de 

forma direta os estacionamentos dos comércios e nem mesmo as vendas. Em razão disso, a 

mesma não pode ser considerada impactante e decisiva no comércio local, até mesmo pelo 

fato de que quase nenhum comerciante a utiliza para chegada e saída de seu trabalho como 

visto na tabela 3.  
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Tabela 8: Opinião dos entrevistados sobre a implantação da ciclofaixa no canteiro lateral da via em relação ao 

seu comércio. 

Opinião Quantidade % 

Positiva 10 33,3 

Negativa 16 53,3 

Irrelevante 4,0 13,3 

Total 30 100 

A negatividade apresentada na opinião dos comerciantes locais como mostra a tabela 8 se dá 

segundo os comerciantes entrevistados principalmente em razão da diminuição de 

estacionamentos para o comércio, estreitamento da pista de rolamento para veículos 

motorizados e pela falta de educação dos motoristas para com os ciclistas usuários de tal 

infraestrutura, gerando assim uma falta de segurança para os mesmos e riscos de acidentes. 

Nesse contexto as opiniões negativas dos respondentes, ressaltam que ciclofaixas na lateral da 

via tem um impacto altamente negativo para o lucro do seu estabelecimento, portanto, é 

notório que ciclofaixas ainda não são aceitas pela população de Goiânia.   

5. Considerações Finais

Apesar dos parâmetros encontrados como obstáculo ao objetivo da pesquisa, como não 

pronunciamento de alguns comerciantes, desconhecimento da infraestrutura cicloviária pelos 

funcionários da região e o não funcionamento efetivo durante o meio de semana das 

ciclofaixas, o problema foi discutido com êxito. Como visto nos resultados mostrados pelas 

tabelas, às estruturas de transportes são capazes de produzir efeitos impactantes sobre a 

economia local tanto de forma positiva como de forma negativa. Segundo Hirschman (1961), 

o processo de desenvolvimento econômico realiza-se por meio de desequilíbrios entre a oferta

e a demanda de produtos e serviços entre os setores da economia entre os quais está o 

transporte. Visto isso, é possível fazer uma comparação com base na teoria de Hirschaman 

com o resultado da pesquisa realizada, em relação às ciclofaixas. Segundo os comerciantes a 

diminuição do número de estacionamentos impactou diretamente na quantidade de pessoas 

que procuravam pelos seus produtos e serviços em seu estabelecimento. Nesse sentido, a 

demanda também diminuiu, logo, os seus lucros diminuíram consequentemente.  No caso das 

ciclovias o impacto sobre o comércio foi em grande maioria irrelevante, o verdadeiro impacto 

foi sobre a mobilidade dos pedestres que segundo os entrevistados o conflito entre ciclista e 

pedestre na ciclovia é constante. Torna-se claro, que mesmo com a implantação da ciclovia 

que de inicio o intuito é melhorar a mobilidade e acessibilidade do local causou uma 

incompatibilidade entre pedestre e ciclista em relação aos seus deslocamentos.   

Além disso, é visto a utilização intensa do transporte motorizado individual sobre o não 

motorizado (TNM) como mostra a tabela 3, o que mostra a necessidade de incentivo ao uso 

do TNM por meio de políticas públicas, disseminação de pesquisas mostrando os benefícios 

do uso do mesmo e também a reeducação da população acerca do transporte na cidade. 

Segundo Philip Kotler (1975) o planejamento Estratégico é uma metodologia gerencial que 

permite estabelecer a direção a ser seguida pela Organização, visando maior grau de interação 

com o ambiente. Nesse contexto, é visto a importância de um planejamento estratégico junto 

ao governo, todos os comerciantes e moradores da região, através de uma pesquisa de pré-

instalação de ciclovias e ciclofaixas com a finalidade de integração entre os meios de 

transportes de modo que possa obter uma medida que possibilite a aceitação de forma positiva 
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dos dois lados envolvidos e que agrupe todas as características necessárias ao bom 

deslocamento do ciclista no local de implantação.  Portanto, é esperado que esse artigo seja 

usado como base para estudos futuros sobre a importância da análise de opiniões da sociedade 

local em relação às estruturas cicloviárias que compõem o meio urbano e seus reflexos no 

comércio e na sociedade. 
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RESUMO 

A pesquisa, ainda em desenvolvimento, pretende estudar qual relação a variação das tarifas dos transportes 

públicos detém sobre o desemprego, quando o trabalhador possui o transporte público como único meio de 

deslocamento casa-trabalho em cenários de cidades predominantemente monocêntricas. A análise abrange a 

região do Distrito Federal como estudo de caso e será feita por aplicação de questionários aos empregadores a 

fim de avaliar até qual nível essas variações tarifárias dos transportes públicos são decisivas ao desemprego, 

justificado, muitas vezes, pelo maior gasto do empregador quanto ao pagamento de vale-transporte de seu (s) 

empregado (s). Dessa forma, será possível identificar em quais setores produtivos esse fenômeno pode ocorrer 

com maior intensidade. Além disso, pretende-se aplicar questionários junto ao empregado como usuário de 

transporte público na intenção de investigar até que ponto o tempo percebido de viagem entre a moradia e o local 

de trabalho afetam em sua decisão de permanência no emprego. 
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é avaliar a influência da caminhabilidade no preço de venda de imóveis residenciais, 

através de um estudo de caso na cidade do Rio de Janeiro. As análises foram conduzidas por uma abordagem 

hedônica, utilizando modelos de equações estruturais para construções das variáveis latentes das características 

não observáveis, como é o caso da caminhabilidade e da segurança pública, inclusas no modelo testado. Essa 

metodologia possibilitou a análise da estrutura das variáveis latentes, suas relações mútuas e com o preço dos 

imóveis. Os resultados obtidos mostram que o preço do metro quadrado de imóveis residenciais à venda na área 

de estudo cresce conforme aumenta a caminhabilidade. A Segurança pública, a declividade viária e a presença de 

construções bonitas foram identificadas como os fatores mais importantes na explicação da caminhabilidade e, 

consequentemente, na valorização do imóvel. 

ABSTRACT 

The aim of this study is to evaluate the influence of walkability on sale price of residential properties, through a 

case study in the city of Rio de Janeiro. The analyzes were conducted with a hedonic approach, using structural 

equation models to construct the latent variables of the unobservable characteristics, such as walkability and 

public safety included in the tasted model. This methodology made it possible to analyze the structure of latent 

variables, their mutual relationships and with the real estate values. The results obtained show that square meter 

price of residential real estate for sale in the study area increases as the walkability increases. Public safety, road 

slope and the presence of beautiful buildings were identified as the key factors in explain walkability and, 

consequently, to aggregate monetary value for realty. 

1. INTRODUÇÃO

A avaliação econômica de projetos de investimentos urbanos e de transportes inclui a 

estimativa dos seus benefícios futuros. Esses benefícios podem estar relacionados com o 

desenvolvimento econômico de uma determinada região, a melhoria da qualidade de vida da 

população local, a redução dos tempos de viagem dos usuários, a redução de acidentes de 

trânsito, mitigação de congestionamentos, minimização da poluição gerada entre outros. A 

quantificação destes benefícios, assim como dos custos associados à implantação dos projetos, 

é fundamental para uma adequada estimação do retorno desses investimentos. Entretanto, os 

valores monetários de alguns dos benefícios citados não são facilmente estimados, pois não 

existe um mercado formal de compra e venda de poluição ou de qualidade de vida, por 

exemplo. Existe, entretanto, uma oferta e demanda por esses elementos e, através dessa 

necessidade implícita, é possível inferir seus respectivos preços de equilíbrio (Hermann e 

Haddad, 2005).  

Da mesma forma, não existe um mercado formal para a caminhabilidade. No entanto, projetos 

urbanos e de transportes que possuam ações que visem melhorar a caminhabilidade de uma 

região podem culminar em retorno econômico para o setor público e privado. Por 

caminhabilidade entende-se a tradução numérica de quão amigável é uma região para atender 

a demandas diárias de deslocamento, como ir ao trabalho, a escola, lazer entre outros, através 

de viagens a pé (Gilderbloom et al., 2015; Rauterkus e Miller, 2011; Pivo e Fisher, 2011; 

Chatman, 2009). O conceito pode ser explicado por 5 dimensões utilizadas para descrever 
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elementos físicos, como calçadas e travessias, e elementos percebidos, como segurança 

pública, conforto e aprazibilidade. São elas: densidade residencial ou populacional, 

diversidade de uso de solo, desenho urbano, acesso ao destino e disponibilidade de sistemas 

de transporte público (Ewing e Cervero, 2010a). Formas de atribuir valor a esses elementos 

podem identificar o valor do conceito global.  

Uma forma de identificar a valoração dos elementos que agregados explicam caminhabilidade 

é na avaliação do seu impacto no preço de imóveis residenciais. A comprovação da 

valorização do imóvel em bairros caminháveis pode guiar investimentos ou planos de ação 

voltados à construção de um ambiente que estimule as viagens a pé (Bliesner et al., 2010; 

Cortright, 2009; Gilderbloom et al., 2015; Greene, 2009; Kim, 2015; Pivo e Fisher, 2011; 

Rauterkus e Miller, 2011; Washington, 2013). Esse enfoque justifica-se, visto que, no 

mercado imobiliário, a precificação do produto ocorre de forma hedônica, ou seja, não se 

refere somente à valoração das suas características físicas, mas, na verdade, à valoração da 

utilidade percebida pela cesta de atributos que o comprador adquire com a aquisição do bem 

(Hermann e Haddad, 2005). Ainda, acessibilidade e características do entorno são alguns dos 

elementos identificados como importantes no processo de escolha da residência (Pivo e 

Fisher, 2011; Rauterkus e Miller, 2011), chegando, em alguns casos, a ser mais significativo 

que o próprio preço (Belden Russonello & Stewart LLC, 2011). 

Por fim, os trabalhos identificados que buscam valorar caminhabilidade através do mercado 

imobiliário, foram desenvolvidos em cidades europeias e americanas, não sendo encontrados 

trabalhos com aplicação nacional. Adicionalmente, os estudos de preços hedônicos 

encontrados na literatura utilizam tipicamente análises de regressões, onde os preços de 

vendas das unidades residenciais são modelados regredindo em função da medição de seus 

atributos (Fávero, 2003). Porém, a maioria dos atributos significativos na aquisição de um 

imóvel é de natureza intangível, tornando necessário utilizar ferramentas que construam 

variáveis não observadas através de variáveis observáveis. Para isso, neste estudo, utilizam-se 

modelos de equações estruturais. Nesse sentido reside a contribuição desse trabalho, cujo 

objetivo é avaliar o impacto da caminhabilidade no preço dos imóveis residenciais e, por 

consequência, valor caminhabilidade e suas variáveis formativas, através um estudo de caso 

de uma região da zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Ressalta-se que os resultados desta 

análise podem auxiliar o governo na avaliação de projetos urbanísticos e de transportes. 

Quantificar os benefícios econômicos da caminhabilidade pode influenciar a elaboração de 

políticas públicas que priorizem a alocação de recursos em infraestruturas que facilitem a 

circulação de pedestres, justificadas e estimuladas por sua rentabilidade. 

2. CAMINHABILIDADE E O MERCADO IMOBILIÁRIO.

Bairros caminháveis, normalmente, são caracterizados por alta concentração de lojas de 

varejo para consumo geral e pessoal e possuem uma série de elementos físicos e percebidos 

que estimulam os deslocamentos a pé. Leinberger e Alfonzo (2007) consideram que o 

desenvolvimento de áreas que estimulam a realização de viagens por caminhada pode gerar 

benefícios para o ambiente (pela redução de emissões através do decréscimo de viagens 

motorizadas), para as pessoas (pelo aumento do nível de atividade física e consequente 

melhoria na saúde) e para o desenvolvimento econômico (entre outros fatores pela 

valorização imobiliária de comunidades caminháveis). A melhoria na caminhabilidade da 

região é, portanto, um importante recurso econômico e social para comunidades (Gilderbloom 

et al., 2015; Pivo e Fisher, 2011). 
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Ewing e Cervero (2010b) propõem que a caminhabilidade pode ser descrita através de 5 

dimensões conhecidas como 5D’s: densidade, diversidade, desenho, acessibilidade ao destino 

e distância ao transporte público. Alguns estudos ainda incluem a administração da demanda 

por viagem como uma sexta dimensão, mas em países em desenvolvimento, a segurança 

pública demonstra ser um importante fator para estímulo à caminhada. Jane Jacobs, no seu 

livro “Morte e vida em grandes cidades” (Jacobs, 2011), originalmente publicado em 1961, já 

alertava sobre a relação da caminhabilidade com a segurança pública. Jacobs dizia que uso 

misto do solo e melhorias nas condições das calçadas ajudam a trazer as pessoas para usar a 

cidade, fora de suas casas. A vivacidade urbana, segundo Jacobs, ajuda a criar o conceito de 

ter “olhos nas ruas”, onde os residentes e transeuntes podem assistir e denunciar atividades 

criminosas ao longo de todas as horas do dia (Andrews et al., 2011). A recíproca também é 

verdadeira. Há indícios de que altas taxas de criminalidade podem inibir atividades físicas 

para transporte ou lazer (Foster et al., 2014; Heart Foundation, 2009; Lorenc et al., 2014). 

Explicar a relação entre segurança pública e caminhabilidade é importante para compreender 

que o incentivo à caminhabilidade não necessariamente precisa estar baseado em medidas 

físicas, como melhoria das condições das calçadas ou implantação de moderadores de tráfego. 

Melhorias na condição de segurança podem também incentivar as viagens a pé e as soluções 

urbanísticas e de mobilidade devem sempre considerar os impactos que sua implementação 

terá na segurança pública (McDonald, 2008). 

Na escolha pela compra de um imóvel, a opção por determinado empreendimento em 

determinada localização pode representar um desejo indireto por segurança pública e pela 

possibilidade de deslocar-se a pé. Um estudo com consumidores realizado pela National 

Association of Realtors and Smart Growth for America em diversos locais dos Estados 

Unidos, verificou que 58% dos possíveis compradores de imóveis residenciais gostariam de 

comprar seus imóveis em bairros com boas condições de caminhabilidade (Bliesner et al., 

2010). Outra pesquisa realizada online com adultos residentes em várias cidades americanas 

revelou a majoritária preferência por comunidades caminháveis. Quase 60% dos entrevistados 

preferem residir em bairros com uso misto e fácil acesso a pé a lojas e outros negócios. A 

pesquisa confirmou que, para 88% das respostas, a localização do imóvel é mais importante 

que o tamanho. Estar a 30 minutos do trabalho e ter calçadas e locais para caminhar estão 

entre as três mais importantes características na escolha da comunidade para residir (Belden 

Russonello & Stewart LLC, 2011). As pesquisas apresentam que acessibilidade, proximidade 

de pontos de interesse e topografia favorável, características dessas regiões, provocam 

aumento na demanda e, consequentemente, no valor dos imóveis (Rauterkus e Miller, 2011). 

A localização faz parte da cesta de atributos que o comprador adquire juntamente com as 

chaves de imóveis. No caso imobiliário, esses atributos referem-se às propriedades do imóvel 

e às amenidades urbanas no contexto local ao qual ele está inserido. A satisfação do 

consumidor com as amenidades urbanas depende se estas geram uma percepção positiva ou 

negativa sobre o ambiente quanto à localização, condição de trânsito e transporte, poluição, 

oferta de entretenimento, segurança, entre outros (Hermann e Haddad, 2005). Cada atributo é 

responsável por adicionar um valor ao preço total do conjunto e esse conjunto pode ser 

composto de características intrínsecas e extrínsecas que podem ser observadas diretamente e 

indiretamente (Fávero, 2003). Esses atributos são decisivos no processo de escolha do item 

que será adquirido e na concretização do negócio, sendo as características do bairro um 

atributo chave para os compradores. 
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A metodologia de preços hedônicos busca identificar a máxima utilidade de cada atributo para 

identificar seu valor em um bem multi-atributos. Em geral, os modelos de preços hedônicos 

visam separar os atributos de um bem para efeitos de estimativa de preços implícitos (Shyr et 

al., 2013). Tipicamente, são utilizadas análises de regressões, onde os preços de vendas das 

unidades residenciais são regredidos em função da medição de seus atributos (Fávero, 2003). 

Porém, a natureza intangível da maioria dos atributos exige a utilização de técnicas que lidem 

com essa particularidade, como os modelos de equações estruturais.  

 

A maioria dos estudos existentes que já estudaram os efeitos da caminhabilidade no preço de 

venda dos imóveis, analisam a o efeito através do indicador de caminhabilidade WalkScore®, 

voltado ao mercado imobiliário (Bliesner et al., 2010; Cortright, 2009; Pivo e Fisher, 2011; 

Washington, 2013). Ele é calculado com base na distância do imóvel a 13 diferentes 

categorias de pontos de interesses, como escolas, parques, lojas, entre outros (Carr et al., 

2010; Duncan et al., 2011). Ainda, há estudos com criação de indicadores próprios de 

caminhabilidade (Leinberger e Alfonzo, 2007; Li et al., 2014; Rauterkus e Miller, 2011) ou 

pela avaliação do chamado ‘Novo Urbanismo’, que também traz conceitos de espaços urbanos 

que favoreçam a caminhabilidade. Em todos os estudos identificados encontrou-se uma 

relação positiva entre o indicador e o preço de venda de imóveis, sejam eles residenciais ou 

comerciais. Os resultados dessas pesquisas sugerem que caminhabilidade adiciona valor 

financeiro aos imóveis, o que pode tornar atrativo a investidores e tomadores de decisão o 

desenvolvimento de bairros caminháveis ou a requalificação do ambiente já construído 

(Rauterkus e Miller, 2011). Não existe, entretanto, uma métrica clara da caminhabilidade para 

a realidade brasileira que norteie essas políticas e investimentos, e facilitem sua 

replicabilidade. 

 

3. DADOS UTILIZADOS 

Para realização do estudo foram combinados dados de uma pesquisa de entrevistas 

domiciliares realizadas sobre nível de atividade física, conduzida e disponibilizada aos autores 

pelo WRI Brasil Cidades Sustentáveis, e informações de preços de imóveis à venda na região, 

obtidas através do mapa de preços do site do ZAP Imóveis. Ainda, foram coletadas e 

informações socioeconômicas das zonas censitárias na área de estudo apresentada na Figura 1.   

 

 
Figura 1: Mapa da área de investigação. 
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O banco de dados proveniente da pesquisa domiciliar disponibilizada é constituído por 

entrevistas pessoais, individuais e domiciliares em uma amostra de 3000 entrevistados, sendo 

que 2044 entrevistas foram consideradas completas e válidas para as análises. Foram 

entrevistados homens ou mulheres, de 18 a 70 anos, alfabetizados, sem limitações cognitivas 

e sem mobilidade limitada, residentes na área de estudo por tempo mínimo de 1 ano. As 

respostas se referiam às percepções dos usuários sobre os itens perguntados e estavam 

divididas em seis grandes grupos, sendo eles: (i) dados do entrevistado, (ii) meios de 

transportes, (iii) atividade física de deslocamento, (iv) atividade física no lazer, (v) percepções 

do ambiente do bairro e (iv) qualidade de vida. As entrevistas foram utilizadas como unidade 

base de análise, sendo as demais fontes de dados relacionadas aos entrevistados. 

Já os dados relativos aos valores dos imóveis na região de estudo foram obtidos através do 

Mapa de Preços divulgado no site do ZAP Imóveis. Os preços divulgados no site são 

baseados na série histórica de preços dos imóveis anunciados por imobiliárias ou pessoas 

físicas no site do ZAP Imóveis, corrigidos pelo índice FipeZap (FIPE, 2011). É premissa deste 

estudo que apesar dos valores utilizados terem sido corrigidos pelo índice e não representarem 

efetivamente o preço da transação, eles são uma boa proxy dos valores de venda praticados na 

região de estudo. Ao total, foram obtidos 572 registros. Como forma de uniformizar a unidade 

de análise, forma utilizados os valores médios dos preços para cada zona censitária dentro da 

área de estudo. O preço médio por zona foi relacionado com cada entrevista individualmente. 

4 METODOLOGIA 

Os dados provenientes da pesquisa domiciliar foram utilizados para construir as variáveis 

latentes Caminhabilidade e Seg_Pública. Para testar a teoria de formação dos conceitos e 

avaliar sua relação com o preço, foram utilizados modelos de equações estruturais (SEM). Os 

modelos SEM são compostos de um modelo de mensuração e um modelo estrutural. O 

objetivo do modelo de mensuração é atestar a validade das relações entre as variáveis não 

observadas (latentes) com os indicadores. Os indicadores geralmente são respostas às 

perguntas da pesquisa, representando a ligação entre os escores de um instrumento de medida 

e o construto teórico em estudo o qual os indicadores foram designados a medir. O modelo 

estrutural é o resultado da conversão do modelo de mensuração proposto em um sistema de 

equações que representam a relação desenhada no modelo de mensuração. O modelo 

estrutural é validado a partir dos coeficientes das equações obtidos pelo diagrama de 

caminhos. 

A equação estrutural (1) e a equação de mensuração (2) no modelo de variável latente podem 

ser expressas como (Hair et al., 2009):  
       𝛈=𝚪𝐗+𝛇,           (1) 

       𝐲=𝚲𝛈+𝛆,          (2) 

onde η é um vetor (M × 1) de variáveis latentes e X é um vetor (K × 1) de valores observados 

para as variáveis exógenas, que constituem as múltiplas causas observáveis. A matriz Γ (M × 

K) contém coeficientes de regressão desconhecidos. Na Equação 2, y é um vetor (P × 1) de

indicadores observáveis de η e Λ é uma matriz (P × M) de cargas fatoriais. Tanto as 

perturbações estruturais ζ (M × 1) como os erros de medição ε (P × 1) são normalmente 

distribuídos, mutuamente independentes e admite-se em todas as variáveis um valor esperado 

zero. Os SEM buscam validar a relação entre construtos de uma forma causal, e não 

simplesmente correlacional. 
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A construção do modelo iniciou com a definição dos construtos individuais (variáveis 

latentes) que expressam a teoria que se deseja confirmar. Na segunda etapa, ocorreu o 

desenvolvimento do modelo de mensuração. Nessa etapa foi realizada a representação gráfica 

do modelo (diagrama de caminhos), definindo-se cargas fatoriais fixas das variáveis e seus 

erros de estimação. Devido ao construto ser uma variável não observada, ele não possui uma 

dimensão associada e torna-se necessário fornecer uma escala para o cálculo dos coeficientes 

(Larrañaga, 2005). Fixa-se, portanto, uma das cargas fatoriais com valor igual a 1. 

A representação gráfica determina as características do modelo, onde as variáveis observáveis 

são representadas em retângulos e as não observáveis em elipses; e as relações causais com 

setas. Setas em uma direção representam as relações causa e efeito e em duas direções 

indicam covariância ou correlação (Hox e Bechger, 1998). Essa relação de causalidade pode 

ser determinada de forma reflexiva ou formativa. Modelos reflexivos representam teorias em 

que a variável latente exerce influência sobre as variáveis observadas. As variáveis precisam 

ser altamente correlacionadas visto que todas são influenciadas por um fator comum. O erro 

de mensuração está associado às variáveis observadas, representando as dimensões nas quais 

a variável latente não consegue explicá-las. Nos modelos formativos, os indicadores são a 

causa da variável latente. As variáveis não precisam ser necessariamente correlacionadas, mas 

todas as variáveis importantes para descrever a variável latente devem estar inclusas no 

modelo. O erro de mensuração, nesse caso, deve estar vinculado à variável latente, explicando 

a imprecisão das variáveis de formar o construto (Hair et al., 2009). O produto da análise é 

uma série de equações representativas das relações desenhadas entre variáveis observadas e 

latentes e entre duas variáveis latentes e seus coeficientes 

Construído o modelo, testa-se a teoria. Para modelos SEM, verifica-se as razões críticas (CR) 

de cada relação entre variável dependente e causa, e os índices GFI (Goodness-of-Fit Index) e 

RMSEA (Root Mean Square Error of Aproximation) para o ajuste do modelo como um todo. 

A razão crítica CR é obtida pela estimativa do parâmetro dividida pelo seu erro padrão 

(Larrañaga, 2005). Assume-se que a estimativa será normalmente distribuída, e, portanto, 

valores de CR acima de 1.96 são considerados significativos a um nível de confiabilidade de 

5% (Schumacker e Lomax, 2010). O parâmetro GFI, referente ao ajuste do modelo total, 

avalia se a matriz estimada reproduz a quantidade de variância e covariância da matriz 

observada (Larrañaga, 2005) sendo valores próximos de 1 os melhores ajustes (Hair et al., 

2009). Complementarmente, foi avaliado o valor do parâmetro RMSEA que busca explicar 

quão bem o modelo se ajusta a uma população e não somente a uma amostra. Hair et al. 

(2009) citam que valores abaixo de 0.10 são considerados aceitáveis. Para Silveira (2006) 

valores menores que 0.06 podem indicar um bom ajuste do modelo. 

5. DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DOS MODELOS

A variável latente Segurança_pública agregou todas as variáveis que avaliavam as percepções 

de segurança na pesquisa domiciliar. Para a variável que foi denominada de Caminhabilidade, 

as variáveis agregadas foram escolhidas com base nas cinco dimensões da caminhabilidade 

(5D´s) propostas por Ewing e Cervero (2010). A Tabela 1 apresenta as variáveis e dimensões 

consideradas.  

Os primeiros modelos testados apresentaram coeficientes negativos para as varáveis 

Muitos_comerc e Caminhos_alterantivos, indicando que estes fatores piorariam a condição de 

caminhabilidade da região. A principal justificativa para o sinal contrário ao esperado da 
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variável Muitos_comerc refere-se à própria questão de pesquisa. Os entrevistados deveriam 

responder se concordavam ou não com a afirmação “Sua residência está localizada em um 

bairro com muitos prédios comerciais, indústrias e escritórios”. A sentença inclusa no 

questionário não prioriza a avaliação da quantidade de comércios existentes. Os entrevistados 

deveriam responder sobre sua concordância em relação a referencias bastante diferentes, tanto 

em relação ao número de comércios e serviços, quanto às condições de caminhabilidade do 

seu bairro. Bairros com muitos prédios comerciais e de escritórios são mais favoráveis 

à realização de  viagens a pé do que bairros essencialmente industriais. As respostas do 

questionário, entretanto, não permitiram identificar com clareza a influência dos comércios na 

caminhabilidade dos bairros. Ressalta-se que a pesquisa foi cedida aos autores quando já 

realizada, não sendo possível a estes alterar a questão para a obtenção de melhores resultados. 

Tabela 1: Variáveis relativas as 5 dimensões da caminhabilidade utilizadas 
Dimensão Variável Observada Afirmativas do Questionário 

Densidade Muitas_residencias Sua residência está localizada em um bairro com 

muitas outras residências.  

Diversidade de uso 

do solo e acesso ao 

destino 

Muitos_comercios 

Construções bonitas 

Sua residência está localizada em um bairro com 

muitos prédios comerciais, indústrias e escritórios. 

Existem muitas construções/casas bonitas no seu 

bairro. 

Desenho urbano Caminhos_alternativos 

Declividade 

Travessia_pedestres 

Existem caminhos alternativos que você possa usar 

para ir de um lugar para outro no seu bairro. 

As ruas do seu bairro têm subidas e descidas que 

dificultam caminhar ou andar de bicicleta 

Existem faixas, sinais ou passarelas que facilitam a 

travessia das ruas movimentadas do seu bairro. 

Disponibilidade do 

Transporte Público 

Satisf_acesso_transp_público Você está satisfeito com o acesso ao transporte 

público no seu bairro? 

Quanto a variável Caminhos_alterantivos, entende-se que apesar de, na média, os 

entrevistados concordarem com a afirmativa de existir diferentes opções de rota para acesso 

ao destino no bairro, a configuração viária da região não possibilita diferentes conexões. Não 

existe um padrão claro da malha e a topografia impossibilitaria pequenos desvios sem grandes 

dispêndios de energia. Sendo assim, apesar de ser possível realizar desvios de rota, esses 

desvios aumentariam as distâncias caminhadas e elas seriam realizadas com mais sacrifício, 

piorando, dessa forma, a condição de caminhabilidade. Entende-se que as duas variáveis 

discutidas (Muitos_comerc e Caminhos_alterantivos) são importantes para representar as 5 

dimensões da caminhabilidade, todavia, não se deseja que um erro de medição ou de 

especificação perturbe os resultados gerais do modelo (Ortúzar e Willumsen, 2011). 

5.1 Construção do modelo SEM 

A Figura 2 apresenta o modelo final construído. As representações gráficas através do 

diagrama de caminhos, assim como a estimação do modelo, foram realizadas no software IBP 

SPSS Amos 24. A variável Caminhabilidade foi construída de forma formativa, pois se 

entende que as variáveis que representam as dimensões da caminhabilidade é que formam o 

conceito. No caso do construto que indica a segurança pública entende-se que as percepções 
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de segurança de dia, à noite, no embarque e quanto ao número de crimes são um reflexo da 

segurança pública como um todo e, portanto, a variável latente Seg_pública, deve ser 

modelada de forma reflexiva. Com a inserção da variável observada e identificando a relação 

causal entre as variáveis latentes, característica da modelagem de equações estruturais, são 

eliminados os problemas de identificação que a configuração poderia ocasionar. 

Figura 2: Represnetação gráfica do modelo de equações estruturais testado 

Neste trabalho, a variável dependente foi considerada na forma logarítmica por, dessa forma, 

resultar em um melhor ajuste no modelo final. Conforme hipóteses de pesquisa a serem 

testadas, foi determinada uma relação direta da Caminhabilidade no log_preço_m2. A relação 

entre Caminhabilidade e Seg_pública foi analisada como uma relação biunívoca, visto que a 

caminhabilidade pode afetar a segurança pública, pois proporciona vivacidade e 

aprazibilidade às ruas do bairro, e a segurança pública também pode afetar a caminhabilidade, 

visto que a sensação de segurança pode incentivar os deslocamentos a pé. 

5.2 Análises estatísticas e resultados do modelo SEM 

Como resultado, o modelo gera o conjunto de equações estruturais descritos entre as equações 

(3) a (10): 

Caminhabilidade = 0.217Muitas_resid + 0.344Constr_bonitas + 0.169Travessia_pedestre 

+0.118Satisf_acesso_transp_publ – 0.365 Declividade + 0.390Seg_Publica + ESeg_publ (3) 

Crimes = -0.449Seg_publica + ESC   (4) 

Seg_dia = 0.771Seg_publica + ESD   (5) 

Seg_noite = 0.441Seg_publica + ESN  (6) 

Seg_embarq = 0.866Seg_publica + ESE  (7) 

Seg_parque = 0.620Seg_publica + ESP   (8) 

Seg_Pública = 0.512Caminhabilidade    (9) 

Log_pm2 = 0.156Caminhabilidade + e  (10) 

O modelo é significativo estatisticamente, como é possível observar na Tabela 2 e, portanto, 

valida a teoria proposta com sinais dos coeficientes de cada indicador condizentes ao previsto. 
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O mesmo ocorre com as variáveis latentes Seg_publica e Caminhabilidade, que apresentaram 

uma forte relação positiva nas duas direções comprovando a teoria de que a segurança pública 

possui uma relação causal mútua com a caminhabilidade. Esse resultado está de acordo com o 

encontrado em outros estudos referenciados neste trabalho (Gilderbloom et al., 2015; Li et al., 

2014; Pivo e Fisher, 2011). 

Tabela 2: Resultados da estimação do modelo de equações estruturais ajustado 

Variável Observada 
Relação 

Causal 

Variável 

Latente 
Pesos 

Pesos 

Estandard. 
E.P C.R. P 

Muitas_resid  Caminhabilidade 0.004 0.217 0.001 3.485 *** 

Constr_bonitas  Caminhabilidade 0.006 0.344 0.001 4.213 *** 

Travessia_pedestre  Caminhabilidade 0.003 0.169 0.001 3.500 *** 

Satisf_acesso_transp_publ  Caminhabilidade 0.003 0.118 0.001 3.027 0.002 

Declividade  Caminhabilidade -0.006 -0.365 0.001 -4.387 *** 

Crimes  Seg_Publica -0.449 -0.305 0.034 -13.35 *** 

Seg_dia  Seg_Publica 1.315 0.771 0.083 15.895 *** 

Seg_noite  Seg_Publica 0.658 0.441 0.033 19.805 *** 

Seg_embarq  Seg_Publica 1.984 0.866 0.083 16.637 *** 

Seg_parque  Seg_Publica 1 0.620 - - - 

log_pm2  Caminhabilidade 1 0.156 - - - 

Variável latente (efeito) 
Relação 

causal 

Variável latente 

(causa) 
Pesos 

Pesos 

Estandard. 
E.P C.R. P 

Seg_Publica  Caminhabilidade 16.024 0.512 2.635 60.81 *** 

Caminhabilidade  Seg_Publica 0.012 0.390 0.005 0.021 

Número de parâmetrôs estimado 37 

Graus de liberdade 29 

GFI 0.965 

RMSEA 0.049 

Analisando as relações de cada variável latente com as variáveis observáveis, nota-se que 

variáveis observadas que sofrem maior influência da Seg_Publica são as variáveis que 

indicam a percepção de segurança ao embarcar e desembarcar do transporte público (0.866) e 

a que representa a segurança em caminhar ou andar de bicicleta de dia no bairro (0.771). Esse 

resultado sofreu influência do perfil de deslocamento dos entrevistados, onde 68% relatam 

realizar algum deslocamento a pé nas suas viagens diárias e 57% relatam utilizar o transporte 

público, sendo esses usuários mais sensíveis à segurança no transporte. Para formação da 

variável latente Caminhabilidade, as variáveis mais influentes foram a variável latente 

Seg_pública (0.39), seguido pelas variáveis observadas Declividade (-0.365) e Constr_bonitas 

(0.344). Ressalta-se, com esse resultado, que a condição de segurança é um importante fator 

na escolha do modo de transporte e está de acordo com o estudo conduzido por Larrañaga et 

al. (2015) na cidade de Porto Alegre. Ainda, segundo a The Social Progress Imperative 

(2016), o Brasil é o 123º país no ranking global de segurança pessoal, sendo um dos piores 

colocados da América do Sul. Esperava-se, portanto, que esta variável apresentasse 

importância significativa na construção do construto latente e resultado positivo na formação 

da Caminhabilidade. 

A influência da caminhabilidade no preço por m² dos imóveis apresentou coeficiente positivo, 

confirmando a hipótese prévia da influência da caminhabilidade na valoração dos imóveis. O 

valor do coeficiente da regressão parametrizado é apresentado na Tabela 2, com valor igual a 
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0.156. A relação positiva indica que quanto mais caminhável é a região, mais valorizados são 

os imóveis residenciais disponíveis para venda. Esse resultado é condizente com os resultados 

encontrados por diversos autores que já estudaram essa relação (Bartholomew e Ewing, 2011; 

Cortright, 2009; Gilderbloom et al., 2015; Kim, 2015; Leinberger e Alfonzo, 2007; Pivo e 

Fisher, 2011; Rauterkus e Miller, 2011; Washington, 2013).  

5.3 Efeito marginal de alternativas de melhoria da caminhabilidade 

Para medir o impacto da caminhabilidade no preço dos imóveis, foram calculados os efeitos 

marginais das variáveis formativas no preço por m² dos imóveis residenciais. Os efeitos foram 

calculados alterando o valor de cada variável no valor correspondente a um incremento em 

uma unidade na sua escala de mensuração. As variáveis utilizadas são variáveis ordinais, com 

quatro categorias, variando da concordância total a discordância total. Assim, um incremento 

em uma categoria representa um incremento de 25% na variável. Os resultados apresentados 

na Tabela 3, representam o impacto no preço por m² no aumento de 25% no valor da variável 

medida. A equação 11 apresenta a formulação para o cálculo do efeito marginal. A 

exponencial é necessária devido à variável dependente ter sido utilizada na forma logarítmica. 

(111) 

Tabela 3: Efeito marginal do preço por m² 

Varíaveis 
1 incremento 

(25%) 

2 incrementos 

(50%) 

3 incrementos 

(75%) 

Seg_Publica 1.53% 3.09% 4.67% 

Declividade 1.48% 2.99% 4.51% 

Constr_bonitas 1.40% 2.82% 4.26% 

Muitas_resid 0.89% 1.79% 2.70% 

Travessia_pedestre 0.68% 1.37% 2.06% 

Satisf_acesso_transp_publ 0.48% 0.96% 1.44% 

Os efeitos calculados para segurança pública são referentes à percepção geral da condição de 

segurança pública no bairro. Ações que aumentem a sensação de segurança como maior 

presença de patrulhamento, melhoria na iluminação pública e o próprio aumento da 

caminhabilidade podem resultar em uma valorização dos imóveis disponíveis para a venda. O 

aumento no número de residências pode ser incentivado com revisões nos planos diretores e 

políticas de zoneamento, através da alteração dos índices construtivos e criação de políticas de 

habitação social. A existência de travessia para pedestres também é dependente de 

investimentos públicos. Além de simples, é uma medida barata para impactar positivamente a 

caminhabilidade. Por fim, o acesso ao transporte público também pode ser melhorado com o 

aumento do número de travessias, melhoria nas condições dos passeios, rampas de 

acessibilidade, aumento no número de paradas, na disponibilidade de sistemas ofertados entre 

outras soluções. O poder público tem mais dificuldade em propor melhorias que incrementem 

a percepção do usuário para as variáveis Declividade e Constr_bonitas. A declividade é 

função da topografia da região e do perfil longitudinal da via, sendo difícil de alterar o seu 

valor. A aparência das construções pode ser melhorada através de incentivos públicos, mas é 

atribuição do dono do imóvel particular melhorar o aspecto estético da construção e investir 

na sua boa aparência e beleza. 

Verificou-se também o impacto da variável latente Caminhabilidade no preço. A avaliação do 
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impacto diretamente na variável auxilia no estudo do efeito combinado dos incrementos das 

variáveis formativas. Os resultados indicam que para obter um percentual de valorização do 

imóvel superior a 5%, as melhorias na caminhabilidade da região deveriam ser superiores a 

30%. Ao aplicar essa valorização no preço do m² médio da amostra (R$4.031,08), foi possível 

comparar monetariamente os ganhos que podem ser obtidos. Para um imóvel de 100 m², 30% 

de aumento na caminhabilidade podem resultar em 19 mil reais a mais no preço final do 

imóvel. Embora, por sua natureza, este incremento percentual nas variáveis latentes seja de 

difícil mensuração, o valor marginal das variáveis deste estudo proporciona bons indicativos 

sobre ações promotoras da valorização urbana. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, tendo em vista as condições localizadas da análise, melhorar as condições de 

caminhabilidade significa melhorar a percepção dos usuários quanto ao número de 

residências, à beleza das construções, ao número de travessias de pedestres, ao acesso ao 

transporte público, à declividade das vias e à segurança púbica da região. Conforme 

comentado, algumas percepções são difíceis de alterar pois elas refletem características do 

ambiente que não são atribuição do poder público ou dos interessados em promover 

melhorias. É interessante observar, entretanto, que a mudança na caminhabilidade pode surgir 

de uma combinação de pequenas alterações em cada uma das variáveis observadas. 

Ressalta-se que os resultados indicam que as características dos bairros, favoráveis a 

caminhada, possuem, efetivamente, influência sobre o preço de venda de imóveis residenciais. 

É possível inferir, por essa constatação, que as razões pelas quais os indivíduos escolhem seu 

local de moradia não são mais baseadas no uso de transporte individual motorizado. As 

externalidades do transporte - como congestionamento, tempo de deslocamento, alto custo de 

combustível – guiaram a procura de imóveis em locais que propiciem fácil acesso aos pontos 

de interesse. Essa constatação ressalta a necessidade de adequação das políticas de 

desenvolvimento em prol da caminhabilidade, pois investimentos que tornam os bairros 

menos caminháveis podem estar na contramão da demanda dos consumidores (Washington, 

2013). Para o mercado imobiliário nacional, apresenta-se a oportunidade de implantar um 

indicador de caminhabilidade, como já acontece em larga escala nos Estados Unidos com o 

WalkScore®. Apesar dos resultados serem válidos para a área de estudo e considerando ainda 

os benefícios econômicos descritos, a caminhabilidade deve estar integrada nos planos 

estratégicos de desenvolvimento das cidades, planejando e projetando para uma forma mais 

sustentável de uso do ambiente urbano. 
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RESUMO 

As novas formas de organização e de aperfeiçoamento das atividades humanas transformaram o espaço de 

vivências cotidianas em um instrumento simbólico de representações sociais, políticas, econômicas e culturais de 

modos de vida. Não obstante, o transporte aparece nesse conjunto de relações e se apresenta enquanto uma forma 

de deslocamento indispensável no cotidiano das cidades. Por outro lado, o que verificamos no Brasil, desde o 

início da década de 1990, é uma grande imobilidade que compromete a dinâmica da vida cotidiana. Avaliar de 

que modo e em que extensão as condições de deslocamento, por transporte público coletivo, interferem nas 

relações familiares de usuários/as do serviço na Região Metropolitana do Recife é o objetivo desta pesquisa de 

abordagem qualitativa e fenomenológica. Consideramos que o tempo gasto com o deslocamento diário implica 

mudanças no cotidiano familiar e quem utiliza o ônibus como principal instrumento de transporte sente as 

marcas desse desencontro. 
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RESUMO 
Este trabalho tem como objetivo realizar uma análise financeira, econômica e dos benefícios das alternativas 
atuais e potenciais de rotas utilizadas para o escoamento da soja do município de Sinop (MT) até os principais 
portos exportadores brasileiros (Santarém, Santana e Vila do Conde) utilizando a Hidrovia Tapajós/Teles 
Pires/Juruena. A pesquisa utiliza estudos de viabilidade técnica, econômica, e ambiental para identificar as rotas 
mais viáveis. A análise de viabilidade foi dividida em uma parte financeira e outra econômica. Em relação a 
análise financeira, o projeto é inviável se não houver subsidio do governo e em relação a análise econômica, o 
projeto é viável.  
 
ABSTRACT 
This work aims to perform a financial, economic and benefits analysis of the current and potential alternatives of 
routes used for the soybean runoff from Sinop (MT) to the main Brazilian export ports (Santarém, Santana and 
Vila do Conde) using To the Tapajós / Teles Pires / Juruena Waterway. The research uses technical, economic, 
and environmental feasibility studies to identify the most viable routes. The feasibility analysis was divided into 
a financial and an economic part. Regarding the financial analysis, the project is unfeasible if there is no subsidy 
from the government and in relation to economic analysis, the project is feasible. 
 
1.  INTRODUÇÃO 
A soja (soja em grão) constitui-se numa das mais importantes commodities nacionais. A soja 
é o produto agrícola que mais gera volume (em toneladas) de exportação para o Brasil, 
exigindo bastante da estrutura logística do país. Segundo dados da Associação Brasileira das 
Indústrias de Óleos Vegetais – ABIOVE (2007), o Brasil é responsável por cerca de 28% da 
produção mundial de soja. O país é o segundo maior produtor e exportador mundial de soja.  
 
No mercado mundial o Brasil apresenta vantagens comparativas na produção de soja em 
relação aos outros produtores mundiais, mas perde em custos logísticos devido as condições 
precárias das rodovias. (FLEURY, 2005). O custo do transporte rodoviário é mais do que o 
dobro do hidroviário e 66% maior do que o ferroviário. Enquanto 1 trem (77 vagões) ou 1 
comboio (6 barcaças) carrega 5.400 toneladas, são necessárias 216 carretas para transportar a 
mesma quantidade (ILOS, 2011a). 
 
Além de aumentar o custo logístico, o desbalanceamento da matriz de transportes afeta o meio 
ambiente. Em 2008, o setor rodoviário de cargas foi responsável pelo consumo de 27 bilhões 
de litros de óleo diesel, enquanto o ferroviário utilizou 1,3 bilhões de litros. No aéreo, o 
consumo foi de 33 milhões de litros de gasolina e de 3 bilhões de litros de querosene (EPE, 
2009). 
 
Nesse contexto, o Brasil dispõe de uma das maiores costas litorâneas do mundo, com mais de 
7 mil km, e uma vasta rede de vias navegáveis, com mais de 27 mil km (GODOY, 2011; 
ANTAQ, 2011). Além disso, o país possui uma quantidade considerável de hidrovias 
interiores, a saber: a hidrovia do rio Madeira, do Tapajós, do Solimões-Amazonas, a hidrovia 
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do Sul, a hidrovia do Paraguai, a Tocantins-Araguaia, Paraná-Tietê (KAISER; BEZERRA; 
CASTRO, 2013). 
 
Essas dimensões territoriais navegáveis são elementos condicionantes de uma potencialidade 
natural para o transporte hidroviário brasileiro (VALOIS, MEDINA; BOTTER, 2012).  
 
Sendo assim, investimentos em sistemas de transporte hidroviários integrados a outros modos 
de transportes devem ajudar a atender a demanda de um mercado competitivo, a fim de 
otimizar os benefícios econômicos, financeiros, ambientais e sociais, uma vez que hidrovias 
interiores apresentam baixo custo de capital, custo de manutenção mais barato e maior 
eficiência de combustível, além de apresentarem maior capacidade de movimentação de carga 
do que os modos de transporte rodoviário e ferroviário (SARKAR et al., 2007). 
 
Para realizar esses investimentos, será necessário realizar estudos de viabilidade técnica, 
econômica, e ambiental para apresentar a alternativa mais viável para a sociedade dentre as 
possíveis soluções para se resolver um determinado problema de infraestrutura de transporte. 
O projeto de viabilidade que será analisado é a Hidrovia do Tapajós/Teles Pires/Juruena. 
 
O artigo visa a análise financeira, econômica e dos benefícios das alternativas atuais e 
potenciais de rotas utilizadas para o escoamento da soja do município de Sinop (MT) até os 
principais portos exportadores brasileiros utilizando a Hidrovia Tapajós/Teles Pires/Juruena . 
 
 Além desta introdução, este artigo está dividido em mais cinco itens. O segundo conceitua os 
estudos de viabilidade, o terceiro é o procedimento metodológico, no quarto descreve a 
contextualização do projeto. No 5 apresenta a análise dos resultados. E, enfim, o  6 trata das 
considerações finais. 
 
2. REFERENCIAL TEÓRICO  
2.1. Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA)  
De acordo com a definição do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT), os EVTEA são um conjunto de estudos essenciais para a constatação de viabilidade 
técnica, econômica e ambiental para a execução de uma determinada obra ou conjunto de 
obras de infraestrutura de transportes (DNIT, 2014).  
 
Quando abordada a avaliação de viabilidade de um determinado projeto, diferentes aspectos 
devem ser levados em consideração, como por exemplo: aspectos técnicos, territoriais, 
ambientais, entre outros. Contudo, seja qual for o projeto, privado ou público, sua 
implantação somente se faz possível mediante viabilidades técnica e financeira. A primeira 
viabilidade, baseado em normas e leis vigentes, busca verificar a existência de capacitação 
técnica para a implantação do projeto em estudo. Já a viabilidade financeira analisa se existe 
disponibilidade de recurso monetário, seja ele próprio ou advindo de financiamento, para a 
execução e operação de um empreendimento (FERRAZ e TORRES, 2004). 
 
Ainda segundo Ferraz e Torres (2004), os autores abordam a viabilidade quanto ao 
patrocinador do projeto. No caso onde o projeto é de ordem privada, a viabilidade puramente 
econômica, valorizando os custos e benefícios monetários, se faz primordial nesses projetos. 
Já no caso de projeto de ordem pública, é importante que se analise as viabilidades social e 
política, devendo ser, obrigatoriamente, avaliados os custos e benefícios não precificados 
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dessas dimensões. Além desses custos e benefícios, se faz se suma importância a inclusão no 
processo de avaliação os impactos diretos e indiretos sobre a população e o meio ambiente. 
 
2.2. Transporte e Meio Ambiente  
Nos últimos anos, cada ponto percentual de crescimento do PIB aumentou, em média, 2% o 
TKU (toneladas transportadas por quilômetro útil) movimentado nas estradas, ferrovias, 
portos, dutos e aeroportos do Brasil. O baixo investimento do governo em modais menos 
poluentes no passado (ferroviário e aquaviário) em prol do rodoviário, levou a uma matriz de 
transportes desbalanceada e ao aumento no nível de emissões de Gases de Efeito Estufa no 
setor brasileiro de transportes. Em 2008, o setor rodoviário de cargas foi responsável pelo 
consumo de 27 bilhões de litros de óleo diesel, enquanto o ferroviário utilizou 1,3 bilhões de 
litros. No aéreo, o consumo foi de 33 milhões de litros de gasolina e de 3 bilhões de litros de 
querosene (EPE, 2009).  
 
O somatório desses fatores vem trazendo impactos reais nas emissões de GEE do Brasil, nos 
últimos anos. De 1990 até 2005, o país registrou um aumento de 70% no volume de gases 
lançados na atmosfera e originados da atividade de transporte. Esse número foi muito acima 
do crescimento médio mundial, de 35% (WRI, 2011). Segundo análise do ILOS, os 
caminhões são responsáveis por 86% das emissões do setor de carga nacional, com o aéreo 
respondendo por 8,5%, o ferroviário por 3,8% e os aquaviário, hidroviário e dutoviário com o 
restante das emissões (ILOS, 2011a). 
 
Nos termos de eficiência energética, conforme Correa e Ramos (2010), os modais hidroviário 
e ferroviário são mais adequados para o transporte de cargas de baixo valor agregado a longas 
distâncias (soja, milho, farelo de soja, etc), devido à capacidade de maximizar a eficiência de 
consumo de combustível por tonelada transportada. De acordo com Coeli (2004) o modal 
rodoviário consome quatro vezes mais combustível que o modal ferroviário para o transporte 
de mesma carga, o que evidencia o ganho econômico do uso desse modal para transporte de 
cargas a longas distâncias. E segundo Caixeta et al. (1998) o modal ferroviário consome mais 
de duas vezes o que um conjunto de barcaças consome, considerando mesma distância e 
quantidade transportada. 
 
3. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  
Foi realizado um levantamento dos custos logísticos, custos de acidentes, emissão de CO2, 
investimento na hidrovia e custos operacionais e administrativos da hidrovia para realizar os 
estudos de viabilidade técnica, econômica, e ambiental e identificar as rotas mais viáveis que 
utilizam a Hidrovia Tapajós-Teles Pires. 
 

i. Custos logísticos para cada rota avaliada  

O custo logístico foi composto pelo valor do frete, pelo custo de transbordo nos terminais e 
pelo custo com a passagem em eclusas por tonelada transportada. Na composição do valor do 
frete, os principais insumos formadores de seu preço são, consumo de combustíveis, salário 
médio e despesas com prêmios de seguro medidos por tonelada. 
 
Os fretes (Tabela 1) rodoviário ferroviário e hidroviário foram obtidos de dados internos 
fornecidos pelo APROSOJA (Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato 
Grosso) em 2014, e referem-se a movimentação de grãos do Estado do Mato Grosso para os 
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portos Nacionais que tiveram movimentação de soja. 
 

Tabela 1: Frete do modo de transporte rodoviário no trecho Nacional 
Distâncias 

(km) 
Rodoviário 
(R$/t.km) 

Ferroviário 
(R$/t.km) 

Hidroviário 
(R$/t.km) 

<500 0,16 0,09 0,05 
501 -1000 0,13 0,04 

1001 -1500 0,12 
>1500 0,11 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da APROSOJA (2014) 
 
Os valores referentes ao transbordo estão apresentados na Tabela 2. Esses valores foram 
somados ao valor do frete com a finalidade de se obter o custo logístico. 
 

Tabela 2: Custo do transbordo nos terminais 
Terminal Custo com Transbordo (R$/t) 

Ferroviário 4,80 
Hidroviário 2,80 

Fonte: ANTAQ (2013) 
 

Outro componente do custo logístico seria o custo de armazenagem, porém os terminais 
disponibilizarão, em média, um período de 30 dias de armazenagem no qual o custo de 
armazenagem estaria inserido no custo com transbordo. Com isso, tem-se que os valores da 
Tabela 2 já consideram este item do custo logístico. 
 
Para os custos com as eclusas foi considerado um valor de R$3,00/t para cada passagem 
realizada por eclusas. 
 
O cálculo dos custos logísticos totais das alternativas propostas pelo projeto e estimados a 
partir dos parâmetros adotados acima, estão apresentados na Tabela 3.  

 
Tabela 3: Custos logísticos 

Custo total = Frete total + Custo passagem em eclusas + Custo com transbordos 

 
ii. Custo de Acidente 

Segundo Nellthorp e outros (1998, apud World Bank, 2005g), os custos dos acidentes podem 
ser divididos em duas categorias. Custos relacionados ao acidente em si: danos materiais aos 
veículos, mão de obra para reparos, serviços de emergência, seguro, congestionamentos e 
Custos relacionados aos acidentados: menor geração de riqueza, custos médicos, custos 
relacionados à dor. 

Para realizar uma estimativa do custo com acidentes, foi utilizado o estudo da Ahrana (2012), 
que estima o custo com acidentes de cada modo de transportes, conforme apresentado na 
Tabela 4. 
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 Tabela 4: Custos de Acidentes  
Modo Índice de acidentes Unidade 

Rodovia 0,071 10-6 x (Acidentes/TKU) 
Ferrovia 0,0137 10-6 x (Acidentes/TKU) 
Hidrovia 0,00443 10-6 x (Acidentes/TKU) 

Fonte: Ahrana, (2012) 
iii. Emissão de CO2 

Na emissão de CO2, o setor de transporte é o responsável por grande parte da queima de 
combustíveis fósseis, principal causa da emissão de dióxido de carbono (CO2) que, por sua 
vez, integra o grupo dos Gases de Efeito Estufa (GEE). Além disto, o setor de transportes é 
um dos maiores emissores de Poluição Atmosférica (PA) de gases como monóxido de 
carbono CO, óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, aldeídos e o material particulado 
(Mattos, 2001 e Andrade e Mattei, 2011). 

A emissão de CO2 foi calculada considerando o consumo de combustível do ciclo diesel, dos 
fatores de ajuste e dos fatores de consumo de combustíveis para cada modo de transporte 
apresentados na Tabela 5. 

Tabela 5: Fatores de emissão de CO2 para veículos do ciclo Diesel e fatores de consumo de 
combustíveis 

Tipo de Combustível Fator 

ÓLEO DIESEL 
Consumo de Combustível (1/1000 t.Km) 

Rodoviário Ferroviário Hidroviário 
15,4 5,7 4,1 

Emissão de CO2 (Kg/l) 2,671 
Fonte: MMA – Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas (2011) e CNT (2013) 

Assim, a partir dos parâmetros supracitados, obtêm-se a Equação 1. 

 
Equação 1 

Em que, 
ECO2 = Emissão de CO2 (kg/t); 
CCi = Consumo de combustível para o modo de transporte i (l/1000t.km); 
i = 1, 2, 3, sendo 1 o modo rodoviário, 2 ferroviário e 3 hidroviário; 
Dia = Distância em cada alternativa analisada segundo o modo de transporte (km); 
 
Entre os gases NOx e Hidrocarbonetos, foi considerado nesse trabalho apenas à emissão do 
NOx, pois, por exemplo, seu valor equivale a mais de 10 vezes que a emissão causada pelo 
CH4 (Hidrocarboneto) considerado de baixo valor de influência. A emissão de NOx 
produzida para cada modo de transporte apresenta-se na Tabela 6. 

Tabela 6: Emissão de poluentes atmosféricos por modo de transporte (Kg poluente / 1.000 
t.Km) 

I Modo NOx 
1 Rodoviário 0,112 
2 Ferroviário 0,042 
3 Hidroviário 0,03 

Fonte: Elaborado pelo autor través da ANP e MMA (2011). 
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Na Equação 2 apresenta-se de que forma se sucedeu o cálculo da emissão de poluentes 
atmosféricos (CO2) para as alternativas, em que,  

EPA = Emissão de poluentes atmosféricos (kg poluente/ t); 
ENOx = Emissão de NOx (kg poluente/1000 t. km); 
i = 1, 2, 3, sendo 1 o modo rodoviário, 2 ferroviário e 3 hidroviário; 
Dia = Distância em cada alternativa analisada segundo o modo de transporte (km); 
 
Segundo o Protocolo de Kyoto (2005), existem diferentes tipos de gases além do dióxido de 
carbono CO2, que provocam o efeito estufa. Logo, é necessário transformar o potencial de 
aquecimento global de cada um desses gases de efeito estufa em proporções de carbono 
equivalente, o que significa que a medida de uma tonelada de carbono equivalente equivale ao 
efeito causado por uma tonelada de CO2 na atmosfera em que podem ser observados na 
Tabela 7. 

Tabela 7: Potencial de aquecimento global dos gases estudados 
Item CO2 NOx 

Potencial de aquecimento global 1 310 

Fonte: Protocolo de Kyoto (2005) 
 

iv.  Investimentos na hidrovia 

De acordo com os projetos elaborados no relatório de EVTEA da hidrovia do tapajós/teles 
pires/juruena (2014), foram extraídos os custos apresentados a seguir. A Tabela 8 apresenta 
os custos de construção das eclusas, a Tabela 9 apresenta os custos com balizamento e 
sinalização e a Tabela 10 apresenta os custos com dragagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Equação 2 
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Tabela 8: Custos com eclusas 
Eclusa Valor 

São Luiz do Tapajós R$ 1.009.637.182,65 
 Jatobá R$ 646.809.547,18 

Chacorã R$ 669.410.869,29 
Teles Pires R$ 602.056.571,94 

UHE de SINOP R$ 613.692.430,13 
UHE de São Manoel R$ 593.722.719,66 
UHE de Teles-Pires R$ 1.453.644.675,56 
Fonte: Relatório de EVTEA da hidrovia do tapajós/teles           Fonte: Relatório de EVTEA da hidrovia do tapajós/teles 
 pires/juruena (2014)               pires/juruena (2014 
 
 

Tabela 10: Custos com dragagem 
Trechos Valor 

Trecho I 

R$ 1.546.998.802,28 
Trecho II 

Trecho III 

Trecho IV 

Trecho V R$ 175.824.324,42 
Fonte: Relatório de EVTEA da hidrovia do tapajós/teles 

pires/juruena (2014) 
 

Para este estudo preliminar, foi considerado um investimento necessário de R$ 72.000.000,00 
para construção de cada terminal. Na hidrovia está prevista a construção de seis terminais. 
Existe a necessidade de construção de cerca de 100 km de rodovia e este item foi estimado em 
R$ 1.380.227.508,22.  Para as alternativas que consideram estação de transbordo de carga, foi 
estimado um custo de R$ 216.000.000,00 com base nos relatórios de custos deste projeto. 
Para a alternativa que necessita de um armazém antes de chegar na estação de transbordo de 
carga em Cacheira Rasteira, este custo foi estimado em R$ 40.000.000,00 com base nos 
relatórios de custos deste projeto. 
 

v. Custos operacionais e administrativos de hidrovia 
 
Para realizar as estimativas dos custos operacionais e administrativos foram utilizados os 
indicadores disponibilizados pela AHRANA (Administração da Hidrovia do Paraná). Os 
custos com manutenção serão determinados e estimados em R$/km e os custos 
administrativos serão estimados em R$/t. A média do custo administrativo é de R$ 
369,97/mês/km e a média do custo operacional é de R$ 1,96/t 
 
4. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
A seguir serão apresentados os principais dados e informações da área de estudo e os cenários 
das rotas que utilizam a hidrovia estudada. 
 
Com objetivo de verificar as principais cargas candidatas a utilizarem a Hidrovia do presente 
estudo, foi realizado um levantamento do volume das cargas destinadas à exportação. A 
Figura 1 mostra os volumes de exportação por produto e o percentual de cada um. Observa-se 
que a soja e o milho representam em conjunto 72,28 % da exportação, justificando o estudo 
voltado para esses dois produtos devido a sua importância no mercado internacional. 

Tabela 9: Custos com balizamento e 
sinalização 
Trechos Valor 
Trecho I 

R$ 27.925.139,16 
Trecho II 
Trecho III 
Trecho IV 
Trecho V R$ 3.018.466,24 
Trecho VI R$ 6.816.848,16 
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Figura 1: Exportação do Centro-Oeste em mil ton. e em percentual acumulado de cada produto. 

A soja e o milho representam cerca de 73% de toda a exportação do estado do Mato Grosso. 
A partir deste aspecto, adota-se o milho e a soja para análise de viabilidade da hidrovia e, 
devido às possíveis restrições de transporte, um percentual de 80% em relação ao total de 
produtos que usarão a hidrovia. 
 
Para o crescimento da exportação de soja e milho foi adotado um crescimento médio de 3% 
ao ano. Este valor foi retirado das estimativas de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) 
brasileiro em boas condições na economia. 
 
A Tabela 11 apresenta a divisão em percentual das quantidades exportadas de soja e de milho 
por cada rota utilizada do ano de 2010 até 2013. Os dados de movimentação foram fornecidos 
pelo IMEA. Em coloração de destaque encontram-se as rotas mais utilizadas em cada ano. 
 

Tabela 11: Divisão em percentual para a exportação de soja. 

Origem Destino Modais 
Soja Milho 

2013 2012 2011 2010 2013 2012 2011 2010 

MT (Sapezal) 
Porto Velho – 

Itacoatiara 
Rodo-hidro 7,18% 10,49% 10,19% 13,31% 5,55% 5,25% 9,10% 5,46% 

MT 
(Rondonópolis) 

Paranaguá Rodo 7,99% 9,32% 6,94% 5,67% 8,64% 10,09% 14,29% 11,19% 

MT 
(Rondonópolis) 

Maringá – Paranaguá Rodo-Ferro 2,00% 2,33% 1,73% 1,42% - - - - 

MT (Canarana) Araguari – Vitória Rodo-Ferro 9,62% 7,30% 8,88% 10,02% 13,06% 7,22% 5,19% 8,40% 

MT 
(Rondonópolis) 

São Francisco do Sul Rodo 4,58% 3,86% 2,37% 3,64% 8,91% 3,52% 0,40% 0,37% 

MT (Sorriso) Santarém Rodo 5,48% 4,92% 5,31% 5,83% - - - - 

MT 
(Rondonópolis) 

Santos Rodo 18,20% 18,34% 19,38% 18,28% 25,51% 29,55% 28,39% 29,80% 

MT 
(Rondonópolis) 

Alto Araguaia – 
Santos 

Rodo-Ferro 37,57% 37,86% 40,02% 37,73% 38,26% 44,33% 42,59% 44,70% 

MT 
(Rondonópolis) 

São Simão – 
Pederneiras -Santos 

Rodo-hidro-
ferro 

2,94% 2,96% 3,13% 2,95% - - - - 

MT (Canarana) 
Canarana - Água Boa 

- Porto de Itaqui 
Rodo-Ferro 4,45% 2,63% 2,05% 1,16% - - - - 

 
4.1. Apresentação dos Cenários 
Da análise da divisão percentual por rota do milho e da soja, verifica-se que a rota mais 
utilizada apresenta um percentual de 44,7% para o milho. Dito isto, um percentual de 45% foi 
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adotado para a rota que utiliza a hidrovia em estudo, definindo-se esse cenário como otimista. 
Para o cenário moderado, definiu-se um percentual de 35%. Para o cenário pessimista, 
definiu-se um percentual de 25%. 
 
Para cada cenário, será avaliada a viabilidade econômica e financeira do empreendimento. A 
Tabela 12 apresenta as divisões em percentuais para a soja, considerando as diversas rotas. Os 
valores de 0%, 5% e 10% para a rota que usa a hidrovia em estudo (Rota-R) representa a 
transição da situação atual de 0% até os percentuais de cada cenário. 
 

Tabela 12: Percentuais para cada rota em função de cada cenário. 
Rota Divisão 

Rota-R 0,0% 5,0% 10,0% 25,0% 35,0% 45,0% 
Cenário Atual Transição Transição Pessimista Moderado Otimista 
Soma 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
As alternativas propostas pelo EVTEA foram delimitadas na região da área de influência da 
Hidrovia Tapajós – Teles Pires e são descritas por meio das alternativas P1 a P9. Os cenários 
propostos foram subdivididos em 3 alternativas de rotas incluindo a Hidrovia Tapajós-Teles 
Pires, as quais tem como origem um único centroide (Sinop) e como destino, respectivamente, 
os portos de Santarém (PA), Santana (AP) e Vila do Conde (PA) detalhado na Tabela abaixo.  
 

Tabela 13: Alternativas em relação a hidrovia 
ALTERNATIVA ORIGEM PONTOS DE TRANSBORDO MODO ALTERNATIVA VARIAÇÃO 

P1 Sinop (MT) 

Paranaíta (MT) Hidroviário 

1 1 
Apicás (MT) Rodoviário 

Cachoeira Rasteira (MT) Rodoviário 

Porto de Santarém (PA) Hidroviário 

P2 Sinop (MT) 

Paranaíta (MT) Hidroviário 

1 2 
Apicás (MT) Rodoviário 

Cachoeira Rasteira (MT) Rodoviário 

Porto de Santana (AP) Hidroviário 

P3 Sinop (MT) 

Paranaíta (MT) Hidroviário 

1 3 
Apicás (MT) Rodoviário 

Cachoeira Rasteira (MT) Rodoviário 

Porto de Vila do Conde(PA) Hidroviário 

P4 Sinop (MT) Porto de Santarém (PA) Hidroviário 2 1 

P5 Sinop (MT) Porto de Santana (AM) Hidroviário 2 2 

P6 Sinop (MT) Porto de Vila do Conde (PA) Hidroviário 2 3 

P7 Sinop (MT) 
Cachoeira Rasteira (MT) Rodoviário 

3 1 
Porto de Santarém (PA) Hidroviário 

P8 Sinop (MT) 
Cachoeira Rasteira (MT) Rodoviário 

3 2 
Porto de Santana (AP) Hidroviário 

P9 Sinop (MT) 

Cachoeira Rasteira (MT) Rodoviário 

3 3 Porto de Vila do Conde (PA) Hidroviário 

Porto de Vila do Conde (PA) Hidroviário 
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5.  ANÁLISE DOS RESULTADOS 
5.1. Benefícios com as novas alternativas 
Para cada alternativa foi levantado o benefício em relação a: a) redução do custo logístico; b) 
redução da emissão de CO2; c) redução da emissão de NOx; d) redução do custo com 
acidentes. As Tabelas a seguir apresentam os benefícios para cada alternativa em relação ao 
seu percentual de uso. 

Tabela 14: Benefícios com as novas alternativas 
Redução do custo logístico Redução da Emissão de CO2 

Alternativas 5% * 10% * 25% * 35% * 45% * 5% * 10% * 25% 35% * 45% * 
P1 5,87 4 11,74 4 29,34 4 41,08 4 52,82 4 2,31 3 4,62 3 11,55 3 16,17 3 20,79 3 
P2 5,24 5 10,48 5 26,21 5 36,69 5 47,17 5 2,01 5 4,02 5 10,06 5 14,08 5 18,1 5 
P3 4,99 6 9,99 6 24,97 6 34,96 6 44,95 6 1,92 6 3,83 6 9,58 6 13,41 6 17,24 6 
P4 7,51 1 15,03 1 37,57 1 52,59 1 67,62 1 2,64 1 5,29 1 13,21 1 18,5 1 23,78 1 
P5 6,51 2 13,01 2 32,53 2 45,54 2 58,55 2 2,34 2 4,69 2 11,72 2 16,41 2 21,1 2 
P6 6,08 3 12,16 3 30,39 3 42,54 3 54,7 3 2,22 4 4,44 4 11,09 4 15,52 4 19,96 4 

P7 4,65 7 9,3 7 23,26 7 32,56 7 41,86 7 1,61 7 3,22 7 8,04 7 11,26 7 14,47 7 
P8 3,9 4 7,81 4 19,52 4 27,33 4 35,13 4 1,31 3 2,62 3 6,55 3 9,17 3 11,79 3 
P9 3,58 9 7,16 9 17,91 9 25,07 9 32,24 9 1,21 9 2,43 9 6,07 9 8,5 9 10,93 9 

Redução da Emissão de Nox Redução do Custo de Acidente 
Alternativas 5% * 10% * 25% * 35% 45% * 5% * 10% * 25% * 35% * 45% * 

P1 0,0062 5 0,0124 5 0,0311 5 0,0435 5 0,056 5 0,23 4 0,46 4 1,16 4 1,62 4 2,08 4 
P2 0,0054 7 0,0108 7 0,027 7 0,0378 7 0,0486 7 0,23 4 0,45 5 1,13 5 1,58 5 2,04 5 
P3 0,0078 2 0,0156 2 0,0389 2 0,0544 2 0,07 2 0,22 6 0,45 5 1,12 6 1,57 6 2,02 6 
P4 0,0071 3 0,0143 3 0,0356 3 0,0499 3 0,0641 3 0,27 1 0,54 1 1,34 1 1,88 1 2,42 1 
P5 0,0063 4 0,0126 4 0,0316 4 0,0442 4 0,0568 4 0,26 2 0,53 2 1,32 2 1,85 2 2,38 2 
P6 0,006 6 0,0119 6 0,0298 6 0,0418 6 0,0537 6 0,26 2 0,52 3 1,31 3 1,83 3 2,36 3 
P7 0,0043 8 0,0086 8 0,0215 8 0,0301 8 0,0387 8 0,16 7 0,32 7 0,8 7 1,12 7 1,43 7 
P8 0,0035 5 0,007 5 0,0174 5 0,0244 5 0,0313 5 0,15 4 0,31 4 0,77 4 1,08 4 1,39 4 
P9 0,15 1 0,31 1 0,76 1 1,07 1 1,38 1 0,15 8 0,31 8 0,76 9 1,07 9 1,38 9 

* - Ranking dos valores das variáveis. O maior valor resulta na melhor classificação. 

Como resultado, observa-se que dentre as alternativas analisadas acima destaca-se por apresentar 
melhores resultados na redução do custo logístico e redução do custo de acidente, as alternativas P4, 
P5 e P6; na redução da emissão de CO2, as alternativas P4, P5 e P1, e na redução da emissão de Nox, 
as alternativas P9, P3 e P4. .As alternativas P4, P5 e P6 têm como destino porto de Santarém, porto de 
Santana e porto Vila do Conde e ambas as alternativas utilizam o transporte hidroviário. As 
alternativas P1, P3 e P9 utilizam o transporte intermodal. 

5.2. Análise financeira 
Para realizar a análise financeira, além dos cenários otimista, moderado e pessimista foram 
criadas duas opções de financiamento do empreendimento como mostrado na Tabela 15. 

Tabela 15: Combinações analisadas 
Opções P – Pessimista M – Moderado O – Otimista 

A – sem subsídio do governo A – P – alternativa* A – M – alternativa* A – O – 
alternativa* 

B –com subsídio do governo B – P – alternativa* B – M – alternativa* B – O – alternativa* 

 
5.2.1. Análise financeira da opção sem subsídio do governo (A) 
Para a opção A foi considerado que o governo não pagaria a obra para viabilidade de uso da 
hidrovia. Com isso, foi considerado um período de construção de 3 anos e o recurso foi 
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distribuído ao longo deste tempo. O período de operação da hidrovia foi adotado até o ano de 
2050 (30 anos). 

Para cada combinação foi determinado o Break-even Point com a finalidade de avaliar o valor 
da tarifa que viabilizaria o projeto. 

Tabela 16: Valores do Break-even Point para cada combinação 
Opções A – P (R$/t) A – M (R$/t) A – O (R$/t) Custo logístico (R$/t) 

Alternativa P1 R$ 64,12 R$ 46,86 R$ 37,10 R$ 112,20 
Alternativa P2 R$ 64,34 R$ 47,02 R$ 37,23 R$ 124,75 
Alternativa P3 R$ 64,41 R$ 47,07 R$ 37,27 R$ 129,69 
Alternativa P4 R$ 81,89 R$ 59,70 R$ 47,15 R$ 79,31 
Alternativa P5 R$ 82,12 R$ 59,86 R$ 47,28 R$ 99,48 
Alternativa P3a R$ 108,55 R$ 78,95 R$ 62,22 R$ 79,31 
Alternativa P4a R$ 108,78 R$ 79,12 R$ 62,35 R$ 99,48 
Alternativa P5a R$ 108,87 R$ 79,18 R$ 62,40 R$ 108,02 
Alternativa P6 R$ 82,21 R$ 59,93 R$ 47,33 R$ 108,02 
Alternativa P7 R$ 64,39 R$ 47,06 R$ 37,26 R$ 136,55 
Alternativa P8 R$ 64,62 R$ 47,22 R$ 37,38 R$ 151,50 
Alternativa P9 R$ 64,69 R$ 47,27 R$ 37,42 R$ 157,94 

 

As alternativas P4a, P5a e P6a referem-se ao mesmo cenário que P4, P5 e P6. Porém, para 
esta alternativa não será construída a eclusa de Cachoeira Rasteira e será feita a derrocagem e 
dragagem do Rio nesta área. 

Da análise dos valores apresentados na Tabela 16, observa-se que a tarifa é alta em 
comparação ao valor do custo logístico de cada alternativa. Os valores dos Break-even Point 
representam o valor mínimo da tarifa que zera o Valor Presente Líquido, ou seja, para o 
projeto ser viável a tarifa tem que ser maior do que esses valores apresentados. Os valores da 
tarifa são apresentados na Tabela 16 e pode-se comparar com os custos logísticos de cada 
alternativa. Tarifa com esse valor, além do frete, inviabilizam a operação da hidrovia, por esse 
motivo decidiu-se avaliar a opção com subsidio do governo (avaliando apenas a parte 
financeira sem os benefícios sociais). 

5.2.2. Análise financeira da opção com subsídio do governo (B) 
Para a opção B foi considerado que o governo pagaria a obra para viabilidade de uso da 
hidrovia. Sendo assim, os terminais seriam financiados para a operação da hidrovia. 

A redução da tarifa em relação a opção A mostra o quanto o potencial de viabilidade 
financeira da hidrovia aumenta com o subsídio do governo. Com a finalidade de realizar uma 
análise de sensibilidade dos valores encontrados, foram construídas novas combinações com 
tarifas de R$ 5,00, R$ 7,00 e R$ 10,00 reais que serão detalhadas a seguir. 

5.2.2.1 Análise financeira da opção com subsídio do governo (B) com tarifa de R$ 5,00 
A Tabela 17 apresenta um resumo das análises financeiras. Poucas combinações apresentaram 
uma avaliação Viável. Com isso, o parecer para este valor de tarifa (R$ 5,00) foi inviável 
como pode ser visto na Tabela 17. Porém, como indicou viabilidade para algumas 
combinações, espera-se que com o aumento da tarifa a hidrovia fique viável financeiramente. 
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Tabela 17: Resumo das análises financeiras para tarifa de R$5,00 
Opções Otimista Moderado Pessimista PARECER 

P1  Inviável   Inviável   Inviável   Inviável  
P2  Inviável   Inviável   Inviável   Inviável  
P3  Inviável   Inviável   Inviável   Inviável  
P4  Viável   Inviável   Inviável   Inviável  
P5  Viável   Inviável   Inviável   Inviável  
P6  Viável   Inviável   Inviável   Inviável  
P4a  Viável   Inviável   Inviável   Inviável  
P5a  Viável   Inviável   Inviável   Inviável  
P6a  Viável   Inviável   Inviável   Inviável  
P7  Inviável   Inviável   Inviável   Inviável  
P8  Inviável   Inviável   Inviável   Inviável  
P9  Inviável   Inviável   Inviável   Inviável  

 
5.2.2.2. Análise financeira da opção com subsídio do governo (B) com tarifa de R$ 7,00 
A Tabela 18 apresenta um resumo da viabilidade do projeto com a tarifa de R$ 7,00. 

 
Tabela 18: Resumo das análises financeiras para tarifa de R$7,00 

Opções Otimista Moderado Pessimista PARECER 
P1  Viável   Inviável   Inviável   Inviável  
P2  Viável   Inviável   Inviável   Inviável  
P3  Viável   Inviável   Inviável   Inviável  
P4  Viável   Viável   Viável   Viável  
P5  Viável   Viável   Inviável   Inviável  
P6  Viável   Viável   Inviável   Inviável  
P4a  Viável   Viável   Viável   Viável  
P5a  Viável   Viável   Inviável   Inviável  
P6a  Viável   Viável   Inviável   Inviável  
P7  Viável   Inviável   Inviável   Inviável  
P8  Viável   Inviável   Inviável   Inviável  
P9  Viável   Inviável   Inviável   Inviável  

 

As alternativas que consideram todo o trecho hidroviário apresentaram viabilidade do destino 
em Santarém. Porém, verifica-se que não tem capacidade de manter as despesas com a 
navegabilidade se considerar o destino o Porto de Santana ou Vila do Conde representados 
por P5 (ou P5a) e P6 (ou P6a) respectivamente.  

5.2.2.3. Análise financeira da opção com subsídio do governo (B) com tarifa de R$ 10,00 
As tabelas a seguir apresentam os indicadores financeiros para as alternativas estudadas. A 
Tabela 19 apresenta um resumo da viabilidade do projeto com a tarifa de R$ 10,00. Verifica-
se que todas as alternativas são viáveis.  A Tabela 20 apresenta também a hierarquização em 
função do Valor Presente Líquido para as alternativas avaliadas no presente trabalho. 

Tabela 19: Resumo das análises financeiras para tarifa de R$10,00 e Hierarquização das 
alternativas financeiras 

Opções Otimista Moderado Pessimista PARECER Otimista Moderado Pessimista PARECER 
P1  Viável  Viável  Viável  Viável 7 7 7 7 
P2  Viável  Viável  Viável  Viável 8 8 8 8 
P3  Viável  Viável  Viável  Viável 10 10 10 10 
P4  Viável  Viável  Viável  Viável 1 1 1 1 
P5  Viável  Viável  Viável  Viável 3 3 3 3 
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P6  Viável  Viável  Viável  Viável 5 5 5 5 
P4a  Viável  Viável  Viável  Viável 1 1 1 1 
P5a  Viável  Viável  Viável  Viável 3 3 3 3 
P6a  Viável  Viável  Viável  Viável 5 5 5 5 
P7  Viável  Viável  Viável  Viável 9 9 9 9 
P8  Viável  Viável  Viável  Viável 11 11 11 11 
P9  Viável  Viável  Viável  Viável 12 12 12 12 

 
As alternativas que usam apenas o modo hidroviário que são as P4 a P6a são as que 
apresentaram melhor desempenho conforme apresentado na tabela 19. 

5.3.  Análise Econômica 
Para a análise econômica, foram considerados os seguintes benefícios com a implantação da 
operação da hidrovia: redução dos custos logísticos, redução da emissão de CO2 e NOx e 
redução do custo total de acidentes. 

Para a análise econômica foi considerada inicialmente uma tarifa de R$ 0,00 para avaliar o 
potencial de viabilidade com os benefícios. A Tabela 20 apresenta um resumo da análise de 
viabilidade, mostrando que todas as alternativas são viáveis socioeconomicamente. 

Tabela 20: Resumo das análises econômicas e hierarquização das análises econômicas 
Opções Otimista Moderado Pessimista PARECER  Otimista Moderado Pessimista 

P1  Viável  Viável  Viável  Viável  1 2 9 
P2  Viável  Viável  Viável  Viável  6 6 5 
P3  Viável  Viável  Viável  Viável  7 7 6 
P4  Viável  Viável  Viável  Viável  2 1 1 
P5  Viável  Viável  Viável  Viável  3 3 2 
P6  Viável  Viável  Viável  Viável  5 5 4 
P4a  Viável  Viável  Viável  Viável  4 4 3 
P5a  Viável  Viável  Viável  Viável  8 8 7 
P6a  Viável  Viável  Viável  Viável  10 10 10 
P7  Viável  Viável  Viável  Viável  9 9 8 
P8  Viável  Viável  Viável  Viável  11 11 11 
P9  Viável  Viável  Viável  Viável  12 12 12 

 

A Tabela 20 apresenta a hierarquização para cada cenário analisado no trabalho. As 
alternativas que usam hidrovia com a construção de uma eclusa em Cachoeira Rasteira 
apresentaram um melhor desempenho na comparação dos indicadores conforme consta na 
tabela. A alternativa P1 apresentou um bom desempenho no cenário otimista e moderado, mas 
o seu desempenho caiu muito para o cenário pessimista. Dito isto, o desempenho das 
alternativas P4 a P6 apresentaram uma melhor regularidade e maior segurança no 
investimento. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A análise de viabilidade foi dividida em uma parte financeira e outra econômica. Com isso, 
foi possível avaliar a capacidade do projeto em se pagar e a sua contribuição social. 

Em relação a análise financeira, o projeto é inviável se não houver subsidio do governo, pois a 
tarifa por tonelada de produto ficou muito alta em relação aos custos de frete e custo logístico 
da região. Com a opção de subsídio do governo, foi possível viabilizar o projeto. Com valores 
baixos de tarifa é possível pagar os investimentos nos terminais, custos administrativos e 
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operacionais da hidrovia com a finalidade de manter a navegabilidade. Para os valores de 
tarifa de R$ 10,00 todas as alternativas são viáveis. 

Em relação a análise econômica, o projeto é viável pois as análises foram feitas para um valor 
zero de tarifa e mesmo assim observou-se a viabilidade no projeto e o grande benefício no 
custo logístico para as alternativas estudadas. 

As alternativas P4 a P5 apresentaram melhor desempenho econômico, porém apresentam 
maior investimento por usar uma maior extensão hidroviária. A hidrovia apresentou 
viabilidade socioeconômica mesmo considerando uma tarifa R$0,00. Dito isto, verifica-se que 
a hidrovia é viável e merece apenas uma definição de como será a administração da mesma no 
futuro, levando em conta as análises realizadas neste estudo. 

Como sugestão de trabalhos futuros, propõe-se analisar múltiplos centroides para analisar a 
viabilidade das alternativas de transportes.  
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RESUMO 

A preocupação com mobilidade vem apresentando um aumento expressivo diante do comprometimento da 

qualidade de vida que é visível com o uso inadequado de calçadas, praças, e com a ocupação e uso desordenado 

das vias. Diante disso, buscou-se avaliar os diferentes indicadores de mobilidade urbana na cidade de Juazeiro do 

Norte-CE utilizando o IMUS e testar a relação do índice com estratégias de planejamento para melhoria da 

mobilidade urbana sustentável, a partir do enfoque da avaliação de custo, prazo e risco político, utilizando o cubo 

de referência. O IMUS Global apresentou um valor de 0,467, sendo que as dimensões Social, Econômica e 

Ambiental apresentaram valores praticamente iguais. A maior porcentagem de indicadores encontrou-se na 

classificação de viável em dois quesitos e pouco viável em um, mostrando que muitas ações podem ser 

implementadas para a melhoria da mobilidade urbana sem que se tenha grandes esforços ou riscos para os gestores. 
A eficácia das simulações de viabilidade utilizando o cubo de referência pode ser obtida ao se observar os 

resultados que mostraram bastantes condizentes com os problemas e soluções que se esperam aos desafios 

correntes para os gestores.  

ABSTRACT 

The concern with mobility has been presenting a significant increase in the quality of life impairment that is visible 

with the inappropriate use of sidewalks, squares, and the occupation and disordered use of the roads. The objective 

was to evaluate the different indicators of urban mobility in the city of Juazeiro do Norte-CE using IMUS and to 

test the index relationship with planning strategies to improve sustainable urban mobility, based on the cost 

evaluation approach, Term and political risk using the reference cube. IMUS Global presented a value of 0.467, 

with the Social, Economic and Environmental dimensions practically equal. The highest percentage of indicators 

was found to be viable in two questions and not feasible in one, showing that many actions can be implemented to 

improve urban mobility without major efforts or risks for managers. The effectiveness of the feasibility simulations 

using the reference cube can be obtained by observing the results that showed enough that are compatible with the 

problems and solutions that are expected to the current challenges for the managers. 

1. INTRODUÇÃO

O crescimento da população tem como consequência a necessidade de implantação de políticas 

e medidas de forma sustentável para o sistema de mobilidade em áreas urbanas. A dispersão 

das atividades nas cidades, os deslocamentos da população, o aumento do poder aquisitivo para 

a compra do automóvel podem comprometer a oferta e deteriorar a operação do transporte 

coletivo. 

Para Gilbert e Wielderkehr (2002), a provisão de infraestrutura privilegiando o transporte 

individual motorizado pode atenuar os problemas de mobilidade à longo prazo, porém o 

crescimento no número de usuários supera inclusive os melhoramentos decorrentes de avanços 

na tecnologia e de aumento de capacidade na infraestrutura, tendendo a agravar o quadro inicial 

do problema. Como consequência, outros aspectos da cidade acabam sendo afetados, o que 

pode tornar qualquer ação bastante limitada em termos de desenvolvimento sustentável. 

O conceito de mobilidade urbana sustentável, a despeito de alguns autores, é apresentado como 

a satisfação das necessidades básicas dos indivíduos e da liberdade de movimento e de 

circulação da sociedade, incluindo a livre escolha dos modos de transporte, de maneira segura, 
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sem comprometimento da saúde humana e dos ecossistemas. Inclui, ainda, o uso de fontes 

renováveis de energia e a definição de limites de emissões e de resíduos. 

O Euroforum (2007) relata que as cidades necessitam dar suporte à mobilidade, cumprindo sua 

função social e proporcionando crescimento econômico, de maneira que devem tentar limitar o 

crescimento do tráfego motorizado para diminuir os impactos negativos sobre as pessoas e 

sobre o meio ambiente. 

O atendimento das necessidades da população requer o seu deslocamento no espaço que pode 

ser realizado por meio de veículo motorizado, não motorizado ou a pé. Diante da importância 

do tema, procura-se desenvolver um estudo com a finalidade de retratar os principais problemas 

que afetam direta e indiretamente a mobilidade em municípios de médio porte. 

É necessário fazer um levantamento real de dados que mostrem através de inventário com 

clareza a situação das cidades com relação à mobilidade urbana e que pode ser feita através do 

IMUS (Índice de Mobilidade Urbana Sustentável), que é uma importante ferramenta de cálculo 

desenvolvida por COSTA (2008), com a finalidade de revelar a situação de mobilidade 

sustentável de um centro urbano. De modo que envolve aspectos como política, sociedade, 

economia e meio ambiente auxilia no diagnóstico nas cidades em que é aplicado. Seu método 

se baseia em oitenta e sete indicadores compreendidos em trinta e sete temas, que por sua vez 

se agrupam em nove domínios. Estes grupos temáticos abrangem aspectos tradicionais do 

planejamento de transportes e aspectos relativos à novos paradigmas de planejamento urbano 

integrado. 

O planejamento urbano ineficaz gera problemas graves, principalmente quando assunto é a 

sustentabilidade urbana. O monitoramento dos elementos que caracterizam o ambiente urbano 

e a implantação de princípios de sustentabilidade são de fundamental importância à medida que 

se ampliam os problemas ambientais, econômicos e sociais responsáveis pelo declínio da 

qualidade de vida nas cidades. 

A cidade de Juazeiro do Norte possui uma população de 249.936 habitantes segundo o 

IBGE(2010) sendo a maior cidade do interior do estado do Ceará e centésima cidade do país. 

Apresenta uma população residente na zona urbana equivalendo a 96%, compondo a Região 

Metropolitana do Cariri. Quanto ao sistema de transporte público urbano, têm-se duas empresas 

de ônibus que fazem a ligação de diversas áreas da cidade, além de contar com transporte 

complementar, moto-taxi e transporte por taxi, bem como o VLT (veículo leve sobre trilho) 

conhecido como “Metrô do Cariri” que liga a cidade de Juazeiro do Norte ao Crato, passando 

por diversos bairros da cidade de Juazeiro, pouco assistidos pelo transporte público.  

Como a maioria das cidades de médio porte do Brasil, apresenta uma evolução em que 

predominam um único núcleo que ocupa uma pequena área do município, cerca de 5%, e que 

apresentam cerca de 50% dos empregos urbanos, sendo assim o polo gerador principal de 

demanda por transporte (SILVA, 2002). 

Diante disso buscou-se avaliar os diferentes indicadores de mobilidade urbana na cidade de 

Juazeiro do Norte-CE utilizando o IMUS, bem como testar a relação do índice com estratégias 

de planejamento para melhoria da mobilidade urbana sustentável, a partir do enfoque da 

avaliação de custo, prazo e risco político. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

O processo de urbanização brasileira triplicou a quantidade de habitantes nos espaços das 

cidades nos últimos 40 anos. Segundo o IBGE (2010), 84% da população do país é urbana, 

causando grande disparidade de oportunidades, conflitos pela apropriação e uso de espaços 

públicos, viagens mais demoradas, perda de mobilidade, congestionamentos, aumento de 

poluição, desperdício de energia, de acidentes, mortes e frota de veículos particulares 

(BOARETO, 2008). 

As condições atuais de transporte urbano no Brasil são resultados de decisões históricas sobre 

a política de mobilidade, iniciadas a partir da década de 1930, com a priorização da matriz 

rodoviária, já que as políticas de industrialização provocaram uma reconfiguração nos espaços 

urbanos das grandes cidades. (VASCONCELLOS, 2013). 

O termo mobilidade urbana refere-se aos deslocamentos por pessoas e mercadorias ocorridos 

na cidade, fator que influencia a qualidade de vida, pois facilita o acesso aos serviços essenciais 

e de direito dos cidadãos (SILVEIRA, 2010). Muitos acreditam que esse termo envolve apenas 

a prestação de serviços de transportes, principalmente dos modos motorizados (AZEVEDO 

FILHO, 2012). 

Contudo, para Miranda (2010), um novo paradigma vem sendo desenvolvido nas últimas duas 

décadas em relação a mobilidade urbana e traz a visão de que o transporte público, a circulação 

e o planejamento das atividades urbanas estão associados, sendo hoje o que se conhece como 

planejamento da mobilidade. Para isso, é necessário entender que o transporte público é uma 

função que depende não apenas de infraestrutura e serviços oferecidos aos modos motorizados, 

mas também dos aspectos de uso e ocupação do solo, acessibilidade, segurança, conforto e 

salubridade do ambiente urbano, eficiência energética e demanda de viagens. 

De acordo com Oliveira (2014), as políticas públicas adequadas devem, portanto, estar 

orientadas pela eficiência na gestão das cidades, contemplando estratégias para abordagem das 

questões sociais, econômicas e ambientais e não no fato de as políticas públicas considerem 

que o conceito de mobilidade está apenas associado à circulação de veículos motorizados, em 

que a preferência é dada aos meios particulares. A fase de execução do planejamento de projetos 

reúne diversos personagens com interesses distintos e, na maioria das vezes, a consolidação de 

um bom planejamento da mobilidade torna-se irrealizável.  

As mudanças de planejamento devem partir, a princípio, dos gestores urbanos, afinal a decisão 

política tornou-se uma peça fundamental na construção da mobilidade sustentável. Os governos 

precisam dar maior ênfase tanto na identificação dos problemas atuais e futuros quanto em suas 

causas subjacentes, e também garantir que a população compreenda a natureza dos problemas 

a serem superados, bem como a necessidade de fazê-lo (MAY; CRASS, 2007). 

Para um novo modelo de desenvolvimento, Boareto (2008) acredita que o governo deve pensar 

na mobilidade urbana como sendo o resultado de uma política pública orientada pela eficiência 

na gestão das cidades, abordando as questões sociais, econômicas e ambientais. Garantida a 

racionalidade no uso e alocação de recursos disponíveis, pode-se então chamar de sustentável. 

Os projetos e decisões implantadas devem ser integrados entre si e os gestores de cada região 
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devem exigir a colaboração de todos os setores da administração pública que interferem na 

mobilidade urbana.  

Dada à necessidade de se conhecer as limitações e potencialidades do sistema urbano através 

de indicadores e com a proposta de um método capaz de avaliar a mobilidade, além de buscar 

um instrumento capaz de ajudar na prática de ações sobre a mobilidade, foi desenvolvido por 

Costa (2008) o IMUS, que tem o objetivo ser uma ferramenta concreta para o planejamento da 

mobilidade urbana.  

Segundo Assunção (2012), quando adotados diferentes temas para se chegar a um resultado que 

relate a mobilidade urbana sustentável da cidade em questão, o índice calculado poderá servir 

para adoção de medidas que visam a melhoria da condição do indicador cujo escore foi mal 

avaliado. Diante deste fato, as políticas públicas podem trabalhar de forma focada no problema, 

sendo sua melhoria uma medida de curto, médio e longo prazos.  

O IMUS inclui tanto questões tradicionais de infraestrutura de transportes motorizados, quanto 

as relacionadas ao novo paradigma da mobilidade sustentável, por ser ampla e diversificada, 

adapta-se a qualquer realidade urbana. O índice é composto por 9 domínios, 37 temas e 87 

indicadores bem selecionados e combinados com o propósito de retratar e facilitar o 

monitoramento da mobilidade urbana. 

A aplicação destas avaliações nas cidades possibilita a identificação de fatores críticos e de 

maior impacto para a melhoria de aspectos globais e setoriais da mobilidade urbana, fornecendo 

subsídios para a proposição de políticas e estratégias visando à mobilidade sustentável 

(COSTA, 2008). 

No estudo realizado por Mancini (2011) para a cidade de São Carlos, foi proposto a partir da 

aplicação do IMUS, o desenvolvimento de um método para identificar e escolher as ações de 

acordo com a viabilidade de implantação e também verificar o potencial de melhoria das 

condições de mobilidade sustentável de um município. 

Barrela e Amekudzi (2010) citam que o “planejamento de cenários” (scenario planning), 

abordado em alguns países europeus há duas décadas aproximadamente, através dos conceitos 

de backcasting e forecasting, exemplifica maneiras eficazes de planejamento. 

As políticas indicam de forma temporal a maneira que cada decisão específica precisa ser 

tomada. Elas são úteis, por exemplo, quando longos períodos de tempo são necessários para 

implementação de políticas inovadoras. É o caso da introdução de mudanças nas legislações, 

de incentivos para mudanças de atitude e comportamento individual (TAEIHAGH et al., 2009, 

apud Zito e Salvo, 2011). 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS

A aplicação do IMUS em Juazeiro do Norte foi realizada primeiramente com a coleta de 

informações necessárias para o cálculo dos indicadores. O processo de levantamento de dados 

foi feito a partir de pesquisas de opinião pública, consulta a banco de dados disponíveis em sites 

da prefeitura, IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e entrevistas direcionadas 

a técnicos, gestores de órgãos vinculados à prefeitura e especialistas, pessoalmente ou através 
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de formulários eletrônicos. 

3.1. Diagnóstico da mobilidade urbana pelo cálculo do IMUS 

O IMUS global foi calculado da seguinte forma: de posse dos dados, foi realizado o cálculo dos 

índices dos indicadores através dos escores normalizados multiplicados pelos pesos de cada 

domínio, tema e indicador, e posteriormente calculado o índice global, que é o somatório de 

todos os índices dos indicadores.  

Para aplicação dos pesos referentes a cada domínio, tema e indicador do IMUS utilizam-se 

softwares de planilhas eletrônicas do Microsoft Office Excel. Na falta de dados para o cálculo 

de algum indicador, deve-se adaptar a distribuição dos pesos dos dados não disponíveis entre 

aqueles disponíveis. A estrutura do IMUS apresenta esta característica, podendo adaptar-se à 

ausência de algum indicador entre aqueles ainda disponíveis. Para isso, deve-se recalcular a 

proporção entre os indicadores remanescentes no Tema. Caso algum tema não possa ser 

calculado devido à ausência de informação para o cálculo do/dos indicador(es), deve-se 

recalcular a proporção dos demais temas que compõem o domínio. 

3.2. Avaliação e seleção de alternativas para a promoção da mobilidade sustentável 

Uma vez concluído o cálculo do IMUS, quatro especialistas foram questionados por meio de 

um questionário que utiliza uma escala predefinida a responder qual a viabilidade através do 

custo, o prazo (em intervalos de quatro anos, coincidentes com os mandatos municipais) e o 

risco político (risco de implantação para os gestores) para que cada um dos escores dos 87 

indicadores chegasse ao valor máximo (um, em uma escala de 0,00 a 1,00). Esta avaliação pode 

ser estendida também a gestores e à população em geral e baseia-se na situação atual de cada 

indicador e nas ações necessárias para atingir a pontuação máxima ou a implantação imediata 

de melhoria de indicadores, independentes do aumento do valor do índice. 

Mancini (2011) propõe a utilização do cubo de referência, exemplificado na Figura 1, para 

permitir uma avaliação simultânea das três dimensões ou quesitos (custo, prazo e risco político). 

A interpretação dos resultados pode ser realizada a partir de combinações de viabilidade (Tabela 

5) para todos os questionários. Estas combinações foram agrupadas em dez blocos formados

pelos pequenos cubos internos e variam de “VIÁVEL em todos os quesitos” (obtenção do nível 

“bom” de avaliação nas dimensões custo, risco político e prazo) até “MUITO POUCO VIÁVEL 

em todos os quesitos” (ou seja, nível “ruim” em todas as três dimensões). 

Figura 1: Cubo de referência - Benchmarking 
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Com o auxílio da Tabela 1 gerada pelo cubo de referência, obtêm-se a classificação M, R, B. 

Tabela 1: Blocos de combinações de custo, prazo e risco político no cubo de referência, 

obtidos conforme a grau de viabilidade 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O cálculo do IMUS em Juazeiro do Norte foi realizado para 62 do total de 87 indicadores que 

compõem o índice e está apresentado na Tabela 2. A falta de dados necessários inviabilizou o 

uso de sua estrutura original de maneira integral. Entretanto, ainda que a cidade tenha se tornado 

de grande importância para a região, o poder público é deficitário no monitoramento de muitos 

quesitos importantes para a mobilidade urbana.  

Tabela 2: Resultados do IMUS Global e Setorial 

DIMENSÃO DO IMUS VALOR NORMALIZADO 

IMUS GLOBAL 0,463 

IMUS SOCIAL 0,148 

IMUS ECONÔMICA 0,149 

IMUS AMBIENTAL 0,152 

O IMUS Global apresentou um resultado abaixo do valor intermediário no intervalo entre 0,00 

e 1,00, e os valores de IMUS para as dimensões Social e Econômica apresentaram valores 

semelhantes. A dimensão Ambiental apresentou o valor minimamente mais elevado em relação 

a outras dimensões. É importante salientar a necessidade de melhoria em vários parâmetros de 

planejamento para Juazeiro do Norte se encaixar melhor nos aspectos importantes de 

mobilidade urbana sustentável. 

A tabela 3 apresenta os valores encontrados para cada indicador calculado bem como os que 

não puderam ser calculados.  
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Tabela 3: Desempenho dos indicadores no cálculo do IMUS. 

DOMÍNIO TEMA INDICADOR PESO SCORE

Acessiblidade aos 

sistemas de transportes
1.1.1 Acessibilidade ao transporte público 0,5 0,35

1.1.2 Transporte público para pessoas com necessidades especiais 0,5 1

1.1.3 Despesas com transporte - vazio

Acessibilidade universal 1.2.1 Travessias adaptadas a pessoas com necessidades especiais 0,25 vazio

1.2.2 Acessibilidade a espaços abertos 0,25 0,63

1.2.3 Vagas de estacionamento para pessoas com necessidades especiais 0,25 0,4

1.2.4 Acessibilidade a edifícios públicos - vazio

1.2.5 Acessibilidade aos serviços essenciais 0,25 0,87

Barreiras físicas 1.3.1 Fragmentação urbana 1 0,7

Legislação para pessoas 

com necessidades 

especiais

1.4.1 Ações para acessibilidade universal 1 0,5

Controle dos impactos no 

meio ambiente
2.1.1 Emissões de CO - vazio

2.1.2 Emissões de CO2 - vazio

2.1.3 População exposta ao ruído de tráfego - vazio

2.1.4 Estudos de Impacto Ambiental 1 0,75

Recursos naturais 2.2.1 Consumo de combustível 0,5 0,99

2.2.2 Uso de energia limpa e combustíveis alternativos 0,5 0

Apoio ao cidadão 3.1.1 Informação disponível ao cidadão 1 0,25

Inclusão social 3.2.1 Eqüidade vertical (renda) - vazio

Educação e cidadania 3.3.1 Educação para o desenvolvimento sustentável 1 1

Participação popular 3.4.1 Participação na tomada de decisão 1 0

Qualidade de vida 3.5.1 Qualidade de Vida - vazio

Integração de ações 

políticas
4.1.1 Integração entre níveis de governo 0,5 0,75

4.1.2 Parcerias público/privadas 0,5 0

Captação e 

gerenciamento de 

recursos

4.2.1 Captação de recursos 0,25 0,25

4.2.2 Investimentos em sistemas de transportes 0,25 0,75

4.2.3 Distribuição dos recursos (público x privado) 0,25 0,25

4.2.4 Distribuição dos recursos (motorizados x não-motorizados) 0,25 0,25

Política de mobilidade 

urbana
4.3.1 Política de mobilidade urbana 1 0,25

Provisão e manutenção da 

infra-estrutura de 

transportes

5.1.1 Densidade e conectividade da rede viária 0,33 0,66

5.1.2 Vias pavimentadas 0,33 0,84

5.1.3 Despesas com manutenção da infra-estrutura de transportes 0,33 0,75

5.1.4 Sinalização viária - vazio

Distribuição da infra-

estrutura de transportes
5.2.1 Vias para transporte coletivo 1 0

Transporte cicloviário 6.1.1 Extensão e conectividade de ciclovias 0,5 0,25

6.1.2 Frota de bicicletas 0 vazio

6.1.3 Estacionamento para bicicletas 0,5 0

Modos não-motorizados 6.2.1 Vias para pedestres 1 0,25

6.2.2 Vias com calçadas - vazio

Redução de viagens 6.3.1 Distância de viagem - vazio

6.3.2 Tempo de viagem 0,5 1

6.3.3 Número de viagens - vazio

6.3.4 Ações para redução do tráfego motorizado 0,5 0,25

Capacitação de gestores 7.1.1 Nível de formação de técnicos e gestores 1 1

7.1.2 Capacitação de técnicos e gestores - vazio

Áreas centrais e de 

interesse histórico
7.2.1 Vitalidade do centro 1 0,25

Integração regional 7.3.1 Consórcios intermunicipais - vazio

Transparência do 

processo de planejamento
7.4.1 Transparência e responsabilidade 1 0,25

Planejamento e controle 

do uso e ocupação do 

solo

7.5.1 Vazios urbanos - vazio

7.5.2 Crescimento urbano - vazio

7.5.3 Densidade populacional urbana 0,33 0

7.5.4 Índice de uso misto 0,33 0,25

7.5.5 Ocupações irregulares 0,33 1

Planejamento estratégico 

e integrado
7.6.1 Planejamento urbano, ambiental e de transportes integrado 0,5 0,25

7.6.2 Efetivação e continuidade das ações 0,5 0,75

Planejamento da infra-

estrutura urbana e 

equipamentos urbanos

7.7.1 Parques e áreas verdes - vazio

7.7.2 Equipamentos urbanos (escolas) 0,5 0,76

7.7.3 Equipamentos urbanos (postos de saúde) 0,5 0,24

Plano Diretor e legislação 

urbanística
7.8.1 Plano Diretor 0,33 0,5

7.8.2 Legislação urbanística 0,33 0,7

7.8.3 Cumprimento da legislação urbanística 0,33 0,75

Acidentes de trânsito 8.1.1 Acidentes de trânsito - vazio

8.1.2 Acidentes com pedestres e ciclistas - vazio

8.1.3 Prevenção de acidentes - vazio

Educação para o trânsito 8.2.1 Educação para o trânsito 1 0

Fluidez e circulação 8.3.1 Congestionamento 0,5 1

8.3.2 Velocidade média de tráfego 0,5 0,68

Operação e fiscalização 

de trânsito
8.4.1 Violação das leis de trânsito - vazio

Transporte individual 8.5.1 Índice de motorização 0,5 1

8.5.2 Taxa de ocupação dos veículos 0,5 0,18

Disponibilidade e 

qualidade do transporte 

público

9.1.1 Extensão da rede de transporte público 0,17 0

9.1.2 Freqüência de atendimento do transporte público 0,17 0,5

9.1.3 Pontualidade 0,17 0,5

9.1.4 Velocidade média do transporte público 0,17 0,65

9.1.5 Idade média da frota de transporte público 0,17 0,55

9.1.6 Índice de passageiros por quilômetro 0 vazio

9.1.7 Passageiros transportados anualmente 0,17 0,75

9.1.8 Satisfação do usuário com o serviço de transporte público 0 vazio

Diversificação modal 9.2.1 Diversidade de modos de transporte 0,5 1

9.2.2 Transporte coletivo x transporte individual 0,5 0,02

9.2.3 Modos não-motorizados x modos motorizados 0 vazio

Regulação e fiscalização 

do transporte público
9.3.1 Contratos e licitações 0,5 1

9.3.2 Transporte clandestino 0,5 0,5

Integração do transporte 

público
9.4.1 Terminais intermodais 0,5 0,5

9.4.2 Integração do transporte público 0,5 0,5

Política tarifária 9.5.1 Descontos e gratuidades 0,5 0,25

9.5.2 Tarifas de transportes 0,5 0

9.5.3 Subsídios públicos 0 vazio

Sistemas de 

Transporte Urbano

Aspectos Sociais

Aspectos Políticos

Infra-estrututra

Modos Não-

motorizados

Planejamento 

Integrado

Tráfego e Circulação 

Urbana

Acessibilidade

Aspectos Ambientais
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De modo relativo o domínio que com maior índice de indicadores de escores acima de 0,60 foi 

INFRA ESTRUTURA, porém, os demais indicadores mostraram-se como vazio e com escore 

zero.  

No domínio ASPECTOS POLÍTICOS, um grande número de indicadores está com scores 

abaixo da média, um indicador com score zero, e apenas dois indicadores com score acima da 

média (valores acima de 0,60). É um domínio que merece atenção especial na implementação 

de políticas. 

O domínio SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO, quatro dos indicadores foram 

considerados vazios; outros quatro abaixo da média (destes, dois possuem score igual a 0,00); 

ainda destes, seis obtiveram valor intermediário, enquanto apenas possui scores acima de 0,60. 

Aspectos gerais indicam um índice elevado de indicadores que não puderam ser calculados, 

considerados como vazio, aproximadamente 30% (26 indicadores). Demonstrando que há falha 

de monitoramento por parte do poder público em muitos aspectos relacionados a mobilidade 

urbana no município. 

Quatro especialistas analisaram todos os indicadores tomando como critério as melhorias, de 

forma que as respostas deveriam ter como parâmetro os escores dos indicadores calculados para 

Juazeiro do Norte referente ao ano de 2016. Foram analisadas as melhorias, levando em 

consideração o prazo, os especialistas tinham como alternativas “4 anos”, “8 anos” ou “Mais 

que 8 anos”. Em relação ao custo, os especialistas tinham como alternativas “Baixo”, “Médio” 

ou “Alto” e, por fim, em consideração ao Risco Político, os especialistas tinham como 

alternativas “Baixo”, “Médio” ou “Alto”. As opiniões dos especialistas foram somadas em 

seguida para cada indicador e, assim, classificadas em “Ruim, Médio ou Bom”. 

Após a análise dos dados e uma avaliação simultânea das três dimensões (custo, prazo e risco 

político) foi realizada uma modelagem utilizando o cubo de referência. Com essa ferramenta 

foi possível analisar todas as possibilidades, de acordo com o resultado das combinações para 

cada indicador e posteriormente agrupar em dez blocos que expressam a viabilidade de 

execução das ações, conforme mostrado na Tabela 4. 
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Tabela 4: Classificação da viabilidade de execução das ações 

Legenda: B = Bom; M = Médio; R = Ruim. 

A tabela 5 mostra as porcentagens dos 87 indicadores distribuídos em seus respectivos blocos. 

Tabela 5: Resultado da análise de viabilidade de melhoria dos indicadores do IMUS 

VIÁVEL em TODOS os quesitos 
16% 

VIÁVEL em dois quesitos e POUCO VIÁVEL em um. 
20,70% 

VIÁVEL em dois quesitos e MUITO POUCO VIÁVEL em um. 
1,10% 

 VIÁVEL em um quesito e POUCO VIÁVEL em outros dois. 
16,10% 

VIÁVEL em um quesito, POUCO e MUITO POUCO VIÁVEL em outros dois. 19,50% 

VIÁVEL em um quesito e MUITO POUCO VIÁVEL em outros dois. 
3,40% 

POUCO VIÁVEL em TODOS os quesitos. 
12,60% 

POUCO VIÁVEL em dois quesitos e MUITO POUCO VIÁVEL em um. 1,10% 

POUCO VIÁVEL em um quesito e MUITO POUCO VIÁVEL em dois. 

Por meio da análise dos resultados obtidos pelo cubo de referência conclui-se que 16% dos 87 

indicadores foram considerados como viável em todos os quesitos, pelos especialistas. Essa 

classificação representa o melhor resultado a ser alcançado, e que deverá ser usado como meta 

para os governantes. 

BLOCOS - CLASSIFICAÇÃO DA 

VIABILIDADE 
Combinações 

Indicadores 

(Domínio.Tema.Indicador) 

1 VIÁVEL em TODOS os quesitos B  B B

(1.1.3), (3.1.1), (3.4.1), (4.1.2),  (7.4.1), 

(8.2.1), (8.4.1) , (9.1.3) , (9.1.6), (9.1.7), 

(9.2.2), (9.2.3),  (9.3.1), (9.5.1)  

2 
VIÁVEL em dois quesitos e POUCO VIÁVEL 

em um. 
 B  B M

(1.2.3), (5.1.4), (6.1.2),  (6.3.3), (7.1.2), 

(7.3.1), (7.5.1), (7.6.1), (7.7.1), (7.7.2), 

(7.7.3), (8.1.3), (8.3.2), (9.1.2), (9.1.4), 

(9.1.5), (9.1.8), (9.3.2)  

3 
VIÁVEL em dois quesitos e MUITO POUCO

VIÁVEL em um.  
B  B R 

(9.5.2) 

4 
 VIÁVEL em um quesito e POUCO VIÁVEL em 

outros dois. 
 B  M M

(2.2.1), (4.2.1), (4.2.4),(5.1.1), (5.1.3), 

(6.1.3), (7.2.1), (7.5.4), (7.6.2), (7.8.1), 

(7.8.2), (8.5.2), (9.4.1), (9.4.2) 

5 
VIÁVEL em um quesito, POUCO e MUITO

POUCO VIÁVEL em outros dois.  
B  M R 

(1.1.1), (1.2.1), (1.2.2), (1.2.4), (1.2.5), 

(1.3.1), (1.4.1),  (2.1.4),  (3.2.1), (3.3.1), 

(3.5.1),  (4.2.2),  (5.1.2),  (5.2.1),  

(6.3.1), (7.5.2),  (9.1.1) 

6 
VIÁVEL em um quesito e MUITO POUCO

VIÁVEL em outros dois.  
B  R R (2.2.2),  (6.2.1), (6.2.2) 

7 POUCO VIÁVEL em TODOS os quesitos. M M M

(2.1.1), (2.1.2), (2.1.3), (4.1.1), (4.2.3), 

(4.3.1), (6.1.1), (6.3.4), (7.8.3), (8.1.1), 

(8.1.2), 

8 
POUCO VIÁVEL em dois quesitos e MUITO 

POUCO VIÁVEL em um.  
M M R (7.5.3) 

9 
POUCO VIÁVEL em um quesito e MUITO

POUCO VIÁVEL em dois.  
M R R 

10 
MUITO POUCO VIÁVEL em TODOS os 

quesitos. 
R R R 
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Indicadores como Informação disponível ao cidadão, Participação na tomada de decisão, 

Violação das leis de trânsito e Frequência de atendimento do transporte público, foram alguns 

dos indicadores citados nessa classificação. É importante ressaltar que a maioria dos 

indicadores inseridos nessa classificação dizem respeito a aspectos políticos, de participação da 

população. 

Conclui-se, também, que 1,10%, ou seja, 1 dos 87 indicadores obteve umas das piores 

classificações possíveis, que foi muito pouco viável em dois os quesitos e muito pouco viável 

em um. É nessa classificação que os governantes devem focar os esforços para que os dois 

indicadores possam ser melhorados. As ações para melhorar esses dois indicadores podem ser 

de médio ou longo prazos. O indicador que obteve a pior avaliação foi o 7.5.3 (Densidade 

populacional urbana). A maior porcentagem de indicadores encontrou-se na classificação de 

viável em dois quesitos e pouco viável em um, mostrando que muitas ações podem ser 

implementadas para a melhoria da mobilidade urbana sem que se tenha grandes esforços ou 

riscos para os gestores.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O valor do IMUS Global para a cidade de Juazeiro do Norte apresentou resultado igual a 0,463, 

valor este abaixo do intermediário no intervalo entre 0,00 e 1,00, sendo que as dimensões Social 

e Econômica apresentaram valores praticamente iguais. A dimensão Ambiental apresentou o 

valor minimamente mais elevado em relação a outras dimensões do índice. 

Fatores preponderantes que podem ser enfatizados positivamente apontados no IMUS para a 

cidade de Juazeiro do Norte, como o Transporte Público para pessoas com necessidades 

especiais, constatando-se a presença de elevadores para portadores de necessidade especial em 

todos os ônibus, além da educação para o desenvolvimento sustentável, podendo-se considerar 

um fator relevante, de modo que os indicadores correspondentes a esses fatores apresentaram 

escore máximo.  

A eficácia das simulações de viabilidade utilizando o cubo de referência pode ser obtida ao se 

observar os resultados que mostraram bastante condizentes com os problemas e soluções que 

se esperam aos desafios correntes para os gestores.  

Por meio da análise dos resultados obtidos pelo cubo de referência conclui-se que 16% dos 87 

indicadores foram considerados como viável em todos os quesitos, pelos especialistas. Essa 

classificação representa o melhor resultado a ser alcançado, e que deverá ser usado como meta 

para os governantes. É o caso dos indicadores como Informação disponível ao cidadão, 

Participação na tomada de decisão, Violação das leis de trânsito e Frequência de atendimento 

do transporte público, foram alguns dos indicadores citados nessa classificação, em que a 

maioria dos inseridos nessa classificação dizem respeito a aspectos políticos, de participação 

da população. 

Com os resultados apresentados quanto à melhoria dos indicadores de mobilidade urbana, 

levando em consideração a opinião dos quatro especialistas em relação ao prazo, custo e risco 

político percebe-se que os governantes podem concentrar a atenção nos setores que não tiveram 

uma boa avaliação de indicadores, como, também, nos que não foram tão negativos. Uma 

análise criteriosa pode ser usada para ações pontuais, visando à melhoria do indicador e, 

consequentemente, um modelo sustentável de mobilidade urbana ficará mais evidente. 
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RESUMO 

A literatura acadêmica sustenta que o planejamento de transportes corrobora para a produção de desigualdades e 

um dos motivos é que planejadores não estão preocupados com equidade. Essa postura é refletida em práticas 

viesadas de planejamento, que contribuem para alimentar e perpetuar desigualdades sócio-espaciais e 

relacionadas aos sistemas de transporte. Este artigo investiga em que medida profissionais brasileiros são cientes 

de desigualdades relacionadas ao transporte coletivo urbano e a forma como compreendem o papel do 

planejamento em relação a objetivos de equidade social. As evidências obtidas por meio de uma survey online 

com profissionais de transporte no Brasil sustentam que os profissionais geralmente reconhecem a coexistência 

de certas formas de privação social e privações relacionadas ao transporte público. No entanto, os participantes 

se dividem quanto ao reconhecimento do papel que eles próprios desempenham na produção e reprodução de 

desigualdades. Tampouco associam “mobilidade urbana sustentável” ao potencial de superar tais desigualdades. 

ABSTRACT 

Transport planning has been blamed to produce inequalities. The academic literature suggests that a possible 

explanation for this fact is that transport planners are not concerned with equity, and this attitude reflects on 

biased planning practices, contributing to feed and perpetuate the combination of social and transport 

inequalities. This paper examines to what extent Brazilian practitioners are aware of inequalities related to urban 

public transport and how they understand the role of transport planning under a shifting paradigm with regard to 

social equity goals. It presents empirical evidence gathered through a web-based survey with transport 

professionals in that country. Results show that practitioners typically acknowledge the coexistence of some 

forms of social disadvantage and disadvantages related to public transport. However, participants are split with 

regard to their own role in the production and reproduction of inequalities, and do not associate “sustainable 

urban mobility” with the potential to overcome these inequalities. 

1. INTRODUÇÃO

Apesar de controverso, o conceito de equidade é fundamental para a estruturação da política 

de transportes e para o planejamento de transportes. A equidade sustenta vários dos objetivos 

declarados ou implícitos, como a promoção de um equilibrado desenvolvimento do meio 

ambiente urbano, a promoção da igualdade de oportunidades em vários grupos populacionais 

e a capacidade de atender uma variedade de necessidades em particular de grupos 

desfavorecidos (Wilson e Neff, 1983). No paradigma da mobilidade sustentável, a equidade 

geralmente é mencionada como um princípio-chave (Gudmundsson, 2016) embora seja algo 

muito menos tangível na avaliação de impactos dos transportes do que os convencionais 

fatores como congestionamento e níveis de emissão (Manaugh et al., 2015). 

No entanto, o planejamento tem sido acusado de não promover resultados equitativos e não 

contribuir para reduzir as disparidades relativas à acessibilidade aos sistemas de transportes e 

às oportunidades. É fartamente documentado como intervenções planejadas não conseguiram 

atender às necessidades de segmentos sociais desfavorecidos, gerando e reproduzindo 

desigualdades. Por exemplo, ao moldar os ambientes urbanos de forma seletiva, em benefício 

de grupos sociais com acesso a automóveis, e negligenciar os investimentos nos transportes 

públicos, indivíduos de baixa renda são forçados a gastar uma grande parcela de seus 

orçamentos com mobilidade, sofrem as consequências de estarem expostos a altos níveis de 

ruído e poluição, são desproporcionalmente expostos ao risco de ferimentos e fatalidades 
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relacionados ao tráfego e sofrem com o efeito-barreira criado pela abertura de grandes vias 

em seus bairros (Bullard e Johnson, 1997; Sanchez et al., 2003). 

 

A maioria das cidades brasileiras é caracterizada por segregação espacial, acessibilidade 

desigual às atividades e oportunidades no espaço e graves deficiências na provisão de infra-

estrutura, inclusive em transportes (Portugal, 2017). Em geral, as redes estratégicas de 

transporte público não cobrem importante parcela dos territórios urbanos, e não satisfazem as 

necessidades de mobilidade e acessibilidade de grupos sociais desfavorecidos. Com relação à 

capacidade de pagamento (affordability) por serviços de transporte, as desiguais cidades 

brasileiras têm sido apontadas como aquelas onde o transporte coletivo é essencialmente 

inacessível para a parcela mais pobre da população (Carruthers et al., 2005). 

 

Alguns autores afirmam que importantes investimentos de transporte no Brasil tem 

privilegiado classes de alta renda. Este é o caso do desenvolvimento da rede de metrô (Villaça 

e Zioni, 2010) e da organização de linhas de ônibus na cidade de São Paulo (Campos, 2014). 

A política de transportes neste país é considerada altamente seletiva e socialmente excludente 

(Vasconcellos, 2014). Afirma-se que o planejamento do transporte praticado nos países em 

desenvolvimento é tipicamente cego para questões sociais, tendendo a favorecer 

sistematicamente grupos com status social mais elevado (Dimitriou, 1992; Vasconcellos, 

2001a). 

 

Neste contexto, este artigo tem como objetivo esclarecer como os profissionais do transporte 

no Brasil compreendem e valoram questões relacionadas à equidade. Este trabalho procura 

avaliar o papel da equidade no planejamento do transporte por meio de opiniões e os pontos 

de vista de profissionais. Para avaliar as atitudes em relação à equidade do transporte de 

forma mais realista, o estudo foca o planejamento de sistemas de transporte público e, em 

particular, dos ônibus, que são o modo coletivo mais comum nas cidades brasileiras, 

utilizados por diversos grupos e cuja rede geralmente abrange bairros com diversas condições 

socioeconômicas. 

 

O estudo é orientado pelas seguintes questões: 

1. De quais formas de desigualdades relacionadas ao transporte urbano planejadores 

brasileiros têm ciência? 

2. Quais são os pontos de vista dos profissionais sobre o papel do planejamento dos 

transportes em relação à equidade social? 

3. Entre as estratégias voltadas ao transporte público, qual prioridade planejadores dão a 

iniciativas que tendem a promover a equidade? 

4. Os planejadores associam equidade a projetos de “mobilidade sustentável”? 

 

O artigo é estruturado em cinco seções, incluindo esta introdução. A seção 2 fornece uma 

breve revisão da literatura sobre equidade no transporte e lista possíveis fatores que podem 

explicar por que os planejadores podem não estar preocupados com a equidade nos 

transportes. A seção 3 fornece detalhes sobre o método primário de coleta de dados 

empregado para avaliar os pontos de vista e as experiências dos profissionais em particular no 

que se refere a intervenções estratégicas no sistema de transporte coletivo. A seção 4 

apresenta os resultados obtidos. A seção 5 sintetiza os principais resultados desse trabalho. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

A lógica do planejamento do transporte como profissão reflete preocupações quanto à 

equidade tanto em termos processuais como substantivos. Conforme Banister (2002, p. 258), 

“um dos principais papeis do planejamento é garantir uma distribuição justa dos recursos de 

acordo com prioridades políticas claramente estabelecidas e que esta distribuição permite que 

todas as pessoas tenham acesso aos equipamentos de que precisam”. 

 

A equidade do transporte engloba um amplo e complexo conjunto de relações entre 

desigualdades nos transportes e no domínio social, sublinhadas por uma posição normativa 

sobre a equidade nessas relações. Equidade normalmente se refere à distribuição justa dos 

resultados do transporte em grupos espaciais ou demográficos. Junto com a acessibilidade a 

oportunidades consideradas cruciais para a promoção da qualidade de vida (como trabalho, 

educação e saúde), espera-se que uma série de outros impactos relacionados ao transporte, 

como o nível de poluentes atmosféricos e ruído e os desdobramentos de investimentos em 

transporte para o desenvolvimento econômico seja razoavelmente bem distribuída 

espacialmente e entre grupos sociais (Jones e Lucas, 2012). 

 

A noção de equidade também está relacionada à igualdade de oportunidades de viajar. As 

desigualdades sociais levam a diferentes níveis de acesso à mobilidade (Ohnmacht et al., 

2009), e pessoas podem não ter acesso a algumas oportunidades e serviços como resultado da 

exclusão social (Social Exclusion Unit, 2003). Por outro lado, a falta absoluta ou o mau 

acesso ao transporte pode aprofundar a privação social vivida por certos segmentos 

populacionais (Church et al., 2000; Delbosc e Currie, 2011; Hine, 2003; Lucas, 2012; Social 

Exclusion Unit, 2003; Stanley e Lucas, 2008). A ausência de transporte adequado pode fazer 

com que pessoas percam entrevistas de emprego, consultas médicas, entre outras atividades 

que possam ser cruciais para participar de atividades e para romper com dinâmicas que as 

mantêm à margem da sociedade (Mackett e Thoreau, 2015; Social Exclusion Unit, 2003). 

Mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiências físicas e grupos de baixa renda enfrentam 

diferentes tipos de restrições que limitam sua mobilidade e seu espaço de oportunidades na 

sociedade. 

 

Finalmente, a equidade nos procedimentos de tomada de decisão às vezes é destacada por 

estudiosos (Trinder et al., 1991). Este aspecto destaca a importância das instituições que 

criam e aplicam regras de forma não arbitrária, tratando todos os cidadãos sem discriminação. 

 

A falta ou inadequação do transporte pode restringir as escolhas de viagem e o conjunto de 

oportunidades que algumas pessoas podem alcançar, participar e se envolver. A abordagem de 

exclusão social relacionada com a mobilidade destaca que a disponibilidade e a organização 

dos transportes podem afetar a equidade através de disparidades no nível de acessibilidade 

para atividades essenciais para diferentes grupos sociais (Kenyon et al., 2002; Lucas, 2011). 

 

Apesar das evidências sobre como as decisões de transporte podem ativar mecanismos 

relacionados a desigualdades, planejadores de transporte podem ignorar as relações entre 

transporte e equidade social mesmo no contexto das cidades de países em desenvolvimento 

(Sanchez et al., 2003; Vasconcellos, 2011). Embora não formulados de forma estruturada, a 

literatura sugere quatro fatores que podem explicar por que as preocupações de equidade 

podem estar ausentes das práticas de planejamento. 
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De acordo com uma explicação baseada em teorias sociológicas, o perfil sociodemográfico 

dominante dos profissionais de planejamento de transportes os torna propensos a promover 

interesses típicos da classe média. Seguindo esse entendimento, os planejadores agravaram as 

desigualdades promovendo, por exemplo, intervenções que tornam as cidades mais amigáveis 

ao carro, já que eles mesmos receberiam os principais benefícios decorrentes de tais 

intervenções (Vasconcellos, 2001b). 

 

Outro fator está relacionado à formação dos planejadores. Dimitriou and Banjo (1990) 

argumentam que engenheiros civis, profissionais que se destacaram particularmente entre os 

profissionais do planejamento de transportes em países em desenvolvimento, recebem um 

treinamento focado principalmente nos aspectos operacionais dos sistemas de transporte. Este 

campo científico está fundamentado em uma filosofia positivista da ciência e técnicas 

padronizadas, principalmente focadas no uso eficiente de sistemas e infra-estruturas de 

transporte, em especial com vistas à otimização do fluxo de tráfego motorizado. As 

preocupações com a equidade estão praticamente ausentes da educação e das práticas 

aprendidas por engenheiros. 

 

Um terceiro fator explicativo possível está relacionado à aplicação de procedimentos e 

técnicas que não necessariamente respondem adequadamente aos problemas das cidades em 

desenvolvimento. Os métodos visavam satisfazer a demanda de transporte em geral sem ter 

em conta as necessidades sociais e os aspectos relacionados à equidade (Jaramillo et al., 

2012). Em particular, os autores criticam diretamente os modelos de demanda de transporte 

amplamente utilizados (Dimitriou, 1992; Vasconcellos, 2000). Baseado em princípios de 

maximização de utilidade, esta ferramenta básica de planejamento é responsabilizada por 

gerar resultados viesados, por exemplo, favorecendo segmentos sociais com acesso ao carro, 

em geral com uma posição socioeconômica mais alta e com mais elevadas taxas de 

mobilidade (Martens, 2006). No entanto, planejadores geralmente veem essas ferramentas 

como “neutras” e podem fazer um uso acrítico delas (Banjo e Dimitriou, 1983; Dimitriou e 

Banjo, 1990; Vasconcellos, 2011). 

 

Um quarto aspecto diz respeito à influência do paradigma de planejamento geral e o papel 

subjacente da equidade neste paradigma sobre os métodos e práticas profissionais. O principal 

objetivo do paradigma tradicional, onipresente até o final da década de 1970 mas ainda 

extremamente influente até os dias atuais, era reduzir os tempos de viagem e aumentar a 

conveniência de realizar viagens motorizadas (Litman, 2013). Sob este paradigma focado na 

promoção da mobilidade, prioridade é dada para otimizar os fluxos de transporte rodoviário. 

Como os problemas de transporte são definidos em termos de baixas velocidades e níveis de 

serviço, soluções consistem basicamente em facilitar a circulação apenas daqueles que podem 

usar um automóvel. Assim, as soluções geralmente foram fornecidas fornecendo a infra-

estrutura adicional necessária para acomodar o aumento previsto da demanda por viagens 

motorizadas sob a abordagem conhecida como predict and provide. 

 

Como a implementação deste paradigma de transporte tem gerado uma série de problemas 

locais e globais, este paradigma começou a ser desafiado por uma alternativa, fundamentada 

na idéia de “mobilidade sustentável”. Este paradigma está mais preocupado com o movimento 

das pessoas, a acessibilidade, a criação de espaços urbanos atrativos e a habitabilidade 

(Banister, 2008; Bertolini et al., 2008; Hull, 2008; Jones, 2014; Litman, 2013), enfatizando a 

necessidade de implementação de estratégias setoriais coordenadas (Hull, 2005) e um 

161



  

entendimento sobre as relações com o uso da terra e os processos socioeconômicos (Bertolini, 

2012). Sob este novo paradigma, as estratégias tendem a ser avaliadas levando em 

consideração, entre outros critérios, seus impactos em termos de equidade social (Litman, 

2013), um problema que desempenhou um papel secundário anteriormente. O transporte 

público é considerado um elemento essencial das estratégias que promovem a mobilidade e a 

equidade sustentáveis, porque pode apoiar um acesso mais equitativo às oportunidades e tem 

um papel crucial na estruturação do desenvolvimento urbano (Portugal, 2017). No Brasil, o 

novo paradigma ganhou força por meio de programas de treinamento voltados para 

planejadores e técnicos por iniciativa do governo federal, que, no entanto, entende que o 

conceito de mobilidade urbana sustentável precisa ser adaptável a diferentes contextos 

regionais (da Silva et al., 2008). 

 

Alguns autores afirmam, de fato, que a emergência do paradigma da mobilidade sustentável 

nos transportes está interligada com preocupações com a equidade (Gudmundsson, 2016). Os 

princípios da equidade são considerados especialmente importantes no contexto do 

desenvolvimento, como destacado por Banister (2005, p. 193): “…o desenvolvimento urbano 

sustentável é visto principalmente como um conceito social nos países em desenvolvimento, 

em oposição a um conceito ambiental nos países desenvolvidos”. Nesses países, muitos 

planos de mobilidade reconhecem o papel que o transporte deve desempenhar potencialmente 

no alívio da pobreza e inclui a equidade social como um problema a ser abordado (Bocarejo 

S. e Oviedo H., 2012). No Brasil, a equidade social está ligada à maioria dos princípios que 

orientam a lei federal de mobilidade urbana, promulgada em 2012, incluindo a justa 

distribuição de benefícios e ônus resultantes de diferentes modos e serviços de transporte, 

equidade no acesso dos cidadãos aos transportes públicos, acessibilidade universal, e equidade 

no consumo do espaço (Portugal, 2017). No entanto, a tradução dessas posições normativas 

em efetivas intervenções que ampliam a equidade continua sendo desafiadora, e algumas 

razões para isso podem ser encontradas nas atitudes na comunidade profissional em relação a 

essas questões. 

 

3. MÉTODO 

Uma pesquisa do tipo survey online e de corte transversal foi o principal método de coleta de 

dados utilizado para avaliar como os profissionais brasileiros de planejamento de transportes 

percebem e justificam a existência de desigualdades no transporte, o papel da equidade em 

suas práticas e como eles relacionam equidade com o conceito de transporte sustentável. 

Outros estudos empregaram técnicas qualitativas para avaliar a forma como os planejadores 

enquadram o problema do transporte (Tennøy, 2010; Tennøy et al., 2016), mas nenhum deles 

focou na relação entre transporte e equidade. As pesquisas survey têm a vantagem de atingir 

participantes espacialmente dispersos a custos relativamente baixos. O público-alvo pode ser 

alcançado sem nenhum viés inerente, uma vez que o uso de computadores com acesso à 

Internet é uma prática comum entre profissionais de planejamento de transporte. 

 

O questionário eletrônico consistiu em 37 questões padronizadas - uma combinação de 

questões fechadas (escalas ordenadas numericamente, escolha múltipla e escolha ordenada) e 

perguntas abertas. Solicitou-se aos participantes expressar o nível de concordância sobre uma 

série de declarações sobre a existência de desigualdades no transporte, suas opiniões sobre a 

função social que o transporte público urbano desempenha com relação a desigualdades e 

mencionar projetos de transporte que consistem em boas práticas com respeito a seus 

impactos sociais. Os entrevistados também definiram, entre um conjunto de estratégias 
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diferentes, as prioridades entre um conjunto de para o planejamento de transporte coletivo. 

 

Os níveis de concordância foram expressos em uma escala Likert de seis pontos, de 1 

(completa discordância) a 6 (completa concordância). O design com um número par de 

alternativas excluiu intencionalmente o ponto médio para evitar a conhecida tendência para a 

neutralidade, exibida quando os participantes deparam-se com questões complexas. Esta 

decisão também se baseou no argumento normativo de que é altamente improvável que 

pessoas consigam manter-se absolutamente neutros em relação à maioria das declarações. A 

opção “Eu não sei” estava disponível em todas as questões. 

 

Para melhor atingir o grupo-alvo, a pesquisa foi anunciada entre os participantes de um curso 

à distância sobre gestão da mobilidade urbana coordenado pela Associação Nacional de 

Transportes Públicos (ANTP) e patrocinado pelo Banco Mundial, bem como em fóruns 

temáticos especializados em redes sociais. Supondo que os participantes inscritos no curso 

sejam mais propensos a compartilhar informações sobre suas práticas (esta era uma condição 

para participar do curso), a estratégia de recrutamento pode ter ampliado o acesso a 

entrevistados com maior potencial de envolvimento, reduzindo o baixo nível de 

comprometimento que tipicamente representa problemas de validação em pesquisas desse 

tipo. Além disso, para incentivar a participação, para cada grupo de 50 participantes foi 

anunciado o sorteio de um vale-presente que poderia ser utilizado em uma famosa rede de 

comércio eletrônico. 

 

A pesquisa foi implementada com a ferramenta SosciSurvey (http://www.soscisurvey.de) e a 

coleta de dados ocorreu entre 15 e 29 de outubro de 2015. No total, 94 profissionais de 

mobilidade urbana de 16 unidades federativas concluíram a pesquisa. Nove respondentes 

abandonaram a pesquisa sem finalizá-la, e os dados correspondentes foram desconsiderados. 

 

4. RESULTADOS 

Dado o pequeno tamanho de sua amostra em relação ao universo de profissionais de 

mobilidade urbana no Brasil e seu desenho metodológico (amostragem não aleatória, sem 

estratificação), a pesquisa não pode ser considerada estatisticamente representativa. No 

entanto, acredita-se que as informações coletadas na pesquisa são válidas e podem refletir 

fielmente as posições dos entrevistados, já que 77,7% afirmam ter entendido todas as 

perguntas e outras 20,2% entenderam facilmente a maioria das questões da pesquisa. Além 

disso, o tempo necessário para participar da pesquisa (aproximadamente 20 minutos, em 

média) foi considerado razoável pela maioria (83,0%). Isso indica que a qualidade das 

respostas não deve ter sido afetada pela fadiga dos entrevistados. 

 

4.1. Caracterização dos respondentes 

Os resultados mostram que a maioria dos participantes são do sexo masculino (62,8%), 

brancos (71,3%), vivendo e trabalhando em áreas urbanas populosas. 51% dos entrevistados 

têm entre 25 e 40 anos. O salário mensal estimado no trabalho mensal é de R$ 5,7 mil. Os 

entrevistados geralmente completaram o ensino superior: 68,3% possuem graduação, 18,1% 

mestrado e 6,4% título de doutorado. As carreiras universitárias mais frequentes são 

engenharia, arquitetura e administração. Três entre quatro respondentes trabalham para o setor 

público (como governos locais, autoridades públicas e universidades). O perfil 

sociodemográfico dos profissionais de planejamento de transporte na amostra é, portanto, 

consistente com o sugerido pela literatura, com dominância numérica de profissionais 
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masculinos, brancos e com elevado grau de instrução. 

 

A grande maioria dos entrevistados considera ter um bom conhecimento do sistema de 

transporte público nas cidades onde trabalham. Esta informação é importante para a validade 

da pesquisa, já que várias questões focam em meios de transporte coletivo, mais 

especificamente nos ônibus. No entanto, as principais informações apuradas na survey e as 

conclusões nelas baseadas não se modificam significativamente segmentando a amostragem 

pelo autodeclarado nível de conhecimento sobre o sistema local de transporte público. Assim, 

os resultados relatados neste estudo referem-se à amostragem completa. 

 

4.2. Reconhecimento de desigualdades em transporte 

Primeiro, os participantes da pesquisa foram convidados a expressar o nível de concordância 

nas declarações sobre a existência de desigualdades relacionadas ao transporte nas cidades 

onde trabalham. As declarações foram: 

• Todos os bairros são bem servidos por ônibus. 

• Regiões mais pobres da cidade têm serviços de transporte coletivo de menor qualidade do 

que regiões mais ricas. 

• As pessoas pobres demoram mais tempo para chegar ao local de trabalho do que as ricas. 

• A tarifa de ônibus pode ser paga por todos aqueles que precisam usar o serviço. 

 

Conforme exibido na Figura 1, a maioria dos entrevistados demonstra consciência sobre a 

existência de desigualdades espaciais e sociais relacionadas ao transporte público. Dois terços 

dos participantes percebem que o transporte coletivo não funciona adequadamente pelo menos 

em alguns bairros. Em particular, percebe-se que as áreas de baixa renda estão conectadas por 

serviços de transporte de menor qualidade em comparação com áreas mais ricas (71,7% dos 

entrevistados expressam concordância com esta declaração e, entre elas, 31,5% concordam 

fortemente). Além disso, os participantes entendem que os custos e o tempo de viagem podem 

ser barreiras significativas para alcançar o local de trabalho e para usar os serviços de 

transporte. 93,5% reconhecem que os trabalhadores de baixa renda realizam viagens mais 

longas do que as ricas. 73,3% da amostra percebeu que o custo da tarifa pode impedir que 

alguns usuários utilizem o transporte público mesmo dependendo dele. 

 

Figura 1: Atitudes dos participantes com relação à existência de desigualdades 

relacionadas ao transporte 
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4.3. Equidade em práticas de planejamento de transportes 

As literaturas sobre pobreza e exclusão social relacionada ao transporte, equidade e 

transportes em países em desenvolvimento formulam várias hipóteses para a existência de 

desigualdades como as exploradas na seção 4.2. Solicitou-se aos entrevistados se 

posicionarem em relação às seguintes teses formuladas com base na revisão da literatura: 

• Mobilidade é uma condição indispensável para a participação na sociedade. 

• As técnicas de planejamento de transporte beneficiam os segmentos mais favorecidos da 

população. 

• As necessidades de deslocamento dos segmentos mais pobres da população são bem 

conhecidas pelos planejadores de transporte. 

• Intervenções do sistema de transporte beneficiam todos os grupos sociais da mesma 

maneira. 

• As políticas de mobilidade podem produzir desigualdades sociais. 

 

A afirmação de que a mobilidade é condição indispensável para a participação na sociedade 

atingiu o mais alto nível de concordância entre os participantes na pesquisa: 70% 

concordaram completamente e apenas 1% discordou totalmente desta afirmação. No entanto, 

os entrevistados polarizam opiniões com relação a outras afirmações. Por exemplo, enquanto 

29% dos inquiridos estão plenamente de acordo que as políticas de mobilidade urbana podem 

produzir desigualdades sociais, 18% discordaram fortemente disso. De modo semelhante, 

14% dos entrevistados estão convencidos de que as intervenções de transporte são 

socialmente neutras, beneficiando igualmente todos os segmentos sociais, enquanto 20% 

rejeitam essa ideia. Além disso, enquanto 11% acreditam fortemente que técnicas de 

planejamento de transporte são viesadas, beneficiando grupos em melhor condição na 

sociedade, 13% discordaram fortemente dessa afirmação. Por fim, o grau de conscientização 

da comunidade de planejamento sobre as necessidades de transporte dos grupos sociais mais 

pobres foi uma questão contestada. 12% acreditam que planejadores conhecem bem tais 

necessidades, enquanto 11% mantêm a opinião contrária. A Figura 2 mostra claramente que 

apenas uma declaração é quase consensual entre os participantes. 

Figura 2: Atitudes dos respondentes com relação a afirmações princípios do planejamento 
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4.4 Estratégias prioritárias para o transporte coletivo 

Em seguida, os participantes foram solicitados a selecionar as estratégias mais importantes 

para melhorar a qualidade do transporte público urbano. Novamente, a questão foi relacionada 

aos serviços de ônibus especificamente fornecidos no contexto geográfico conhecido pelos 

participantes, a fim de tornar o contexto de suas escolhas mais realista. O foco se baseou nos 

modos de transporte público, pois eles são de importância crucial para viagens para serviços 

essenciais. Uma lista de 12 estratégias geralmente consideradas por planejadores de transporte 

público foi apresentada em ordem aleatória, bem como uma alternativa aberta e a opção “Eu 

não sei”. Cada entrevistado foi convidado a selecionar as quatro estratégias que mais 

contribuem para melhorar os serviços de ônibus. 

 

Uma vez que a equidade no transporte é um conceito relativamente amplo e contestado, não 

seria apropriado classificar cada uma das declarações apresentadas de forma binária (ou seja, 

como favorável ou não à equidade). Em vez disso, cada estratégia pode estar relacionada a um 

aspecto diferente da equidade, dependendo das circunstâncias concretas em que essas 

estratégias possam serem aplicadas. Espera-se que melhorias de meios de transporte público 

os tornem mais atraentes em relação a outros (por exemplo, automóveis), favorecendo a 

mobilidade e a acessibilidade de pessoas de baixa renda sem acesso a meios motorizados 

privados. Portanto, todas as estratégias podem levar a uma redução das desigualdades entre os 

usuários de diferentes modos. Por sua vez, a redução das desigualdades relacionadas ao modo 

pode aumentar a equidade espacial e social, já que, no Brasil, os níveis de propriedade de 

automóveis tendem a ser mais elevados entre os grupos mais ricos e aqueles que vivem em 

áreas urbanas centrais com maior acessibilidade. No entanto, acredita-se que três das 

estratégias sugeridas (números 3, 5 e 11) têm uma relação mais explícita com a equidade 

social e espacial, em função da frequência com que esses temas são discutidos na literatura. 

 

Tabela 1: Estratégias prioritárias para o serviço de ônibus urbano 
 Estratégia Menções 

(%) 

3 Criar ou reorganizar linhas para conectar bairros mal servidos por transporte coletivo 52.1 

6 Aumentar a velocidade média (p. ex. faixas exclusivas ou corredores) 50.0 

8 Construir paradas mais informativas e mais confortáveis  50.0 

10 Aprimorar a integração com outros modos (p. ex. estacionamentos em terminais) 46.8 

9 Aprimorar a integração tarifária com outros serviços de transporte coletivo (p. ex. 

convênios com municípios vizinhos) 

37.2 

1 Aumentar a frequência do serviço (p. ex. mais veículos nas linhas existentes) 37.2 

4 Renovar a frota de veículos com foco em questões ambientais (p. ex. veículos menos 

poluentes) 

34.0 

11 Reduzir o preço da tarifa paga 30.9 

5 Renovar a frota de veículos com foco nas necessidades de pessoas com mobilidade 

reduzida (p. ex. veículos com piso rebaixado) 

20.2 

2 Estender o horário em que o serviço é oferecido (p. ex. noite e madrugada) 16.0 

12 Treinar melhor os motoristas para atender melhor os usuários  11.7 

7 Combater a informalidade no setor (p. ex. regularizar operadores informais) 4.3 

 Outras respostas 11.7 

 

A tabela 1 mostra a porcentagem de entrevistados que selecionou cada estratégia como 

prioritária. A estratégia mais citada para melhorar o transporte público nas cidades brasileiras 

é considerada diretamente relacionada à diminuição das desigualdades espaciais. Mais de 

metade dos entrevistados (52,1%) apontou que intensificar a provisão de transporte em 

porções mal conectadas do território urbano como sua estratégia preferível para melhorar os 

166



  

serviços coletivos. Isso está de acordo com a percepção de que alguns bairros não são bem 

atendidos pelos serviços de transporte público como já foi descrito (ver seção 4.2). Outras 

duas estratégias frequentemente mencionadas são aumentar a velocidade dos ônibus (por 

exemplo, através de faixas exclusivas) e construir paradas mais informativas e confortáveis. 

As outras duas estratégias claramente ligadas a princípios de equidade, relacionadas com o 

preço da tarifa e a prestação de serviços acessíveis a todos os cidadãos, foram citadas com 

frequência menor (mencionadas por 30,8% e 20,2% dos entrevistados, respectivamente). 

 

4.5. Equidade na mobilidade sustentável 

Finalmente, a pesquisa inquere se a expressão “mobilidade urbana sustentável” é conhecida 

pelos profissionais e o tipo de projetos a que o conceito está associado. O conceito é bem 

conhecido entre os profissionais de planejamento do transporte no Brasil. 84,0% dos 

entrevistados disseram que lidaram com mobilidade sustentável e 56,4% conhecem na região 

onde trabalham ao menos uma intervenção de mobilidade urbana que consideram sustentável. 

 

Quando solicitados a citar um projeto conhecido de mobilidade urbana sustentável, os 

entrevistados mencionaram (em respostas espontâneas) intervenções de diversos tipos, 

escopos, escalas geográficas e em diferentes estágios de implantação. Após uma análise de 

conteúdo, suas respostas puderam ser agrupadas em torno de cinco objetivos gerais, como 

mostra a tabela 2. 

 

Tabela 2: Objetivos de projetos de mobilidade urbana sustentável  
 Objetivos gerais Objetivos específicos de projetos citados 

1 reduzir a emissão de poluentes 

atmosféricos por meio da adoção de 

novas tecnologias veiculares  

• introduzir veículos elétricos ou híbridos na frota de 

transporte coletivo 

2 melhorar a infraestrutura para 

modalidades “sustentáveis” 

• readequar passeios e calçadas 

• ampliar a infraestrutura cicloviária 

• expandir faixas exclusivas de ônibus 

• implementar o Bus Rapid Transit 

3 promover a integração intermodal 

 

• equipar terminais de transporte com paraciclos 

• oferecer bicicletas públicas a usuários de transporte 

coletivo 

4 elaborar e aprovar planos e marcos 

legais para a mobilidade sustentável 

• desenvolver ou revisar planos cicloviários 

• aperfeiçoar instrução normativa federal 

5 implementar projetos com foco na 

mudança de comportamento 

• adotar programas de gestão da mobilidade 

• realizar campanhas de educação de trânsito com foco na 

segurança de pedestres 

• incentivar o compartilhamento de viagens de automóvel 

por meio de aplicativo 

 

Em seguida, os participantes foram questionados especificamente sobre seu conhecimento 

sobre projetos de mobilidade urbana com foco na dimensão social da sustentabilidade. A 

questão foi formulada de modo a incluir na dimensão social da sustentabilidade preocupações 

sobre equidade e justiça social. 54,3% dos entrevistados disseram que conhecem um projeto 

com essa ênfase (40,4% podem mencionar um projeto na cidade ou região onde eles 

trabalham) e novamente as respostas abordaram um amplo espectro de ações e estratégias. No 

entanto, uma parcela significativa citou o mesmo projeto mencionado na questão anterior, 

enfatizando aspectos que não necessariamente se relacionam com equidade ou em que esta 

relação não está explícita. As respostas destacaram os aspectos expostos na tabela 3 que, 

novamente, puderam ser sintetizados em cinco objetivos gerais. 
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Tabela 3: Objetivos de projetos de mobilidade urbana socialmente sustentável  
 Objetivos gerais Objetivos específicos de projetos citados 

1 aumentar a conveniência do uso de 

meios de transporte não motorizado 

• implementar planos cicloviários 

• proibir o trânsito de veículos motorizados em certas vias 

2 fortalecer mecanismos de controle e 

participação social das intervenções na 

mobilidade urbana 

• fomentar abordagens participativas no planejamento do 

transporte 

3 expandir a oferta de serviços de 

transporte coletivo em áreas 

socioeconomicamente desfavorecidas 

• introduzir linhas de ônibus e teleféricos em bairros pobres 

4 garantir a acessibilidade financeira dos 

serviços de transporte a diversos 

grupos sociais 

• revisar a política tarifária dos meios coletivos 

• aprimorar a integração tarifária 

• conceder gratuidade tarifária para certos segmentos ou 

para toda população 

5 atender as necessidades especiais de 

pessoas com deficiência 

• desenvolver aplicativos de smartphones acessíveis para 

pessoas com deficiência visual 

• adaptar a frota de ônibus (piso baixo) 

 

5. CONCLUSÕES 

Este estudo buscou explorar o significado e o peso da equidade na prática de planejamento de 

transporte no Brasil com base em evidências empíricas obtidas por meio de uma survey 

online. As conclusões deste artigo devem ser interpretadas à luz dos limites inerentes ao 

método de coleta de dados empregado. Em primeiro lugar, mesmo que os entrevistados 

tenham afirmado compreender bem o que lhes foi solicitado, as perguntas e as opções de 

resposta podem ter sido interpretadas de forma diferente da pretendida pelos pesquisadores. 

Em segundo lugar, sabe-se que, em pesquisas, os entrevistados podem se sentir 

desconfortáveis ao fornecer respostas em que se apresentam de modo desfavorável. Esses dois 

problemas inerentes a essa técnica de pesquisa podem afetar a validade de alguns resultados, 

por exemplo com relação ao modo como os respondentes compreendem a noção abstrata de 

“mobilidade urbana sustentável” em relação à equidade social e espacial. Ademais, a amostra 

desta pesquisa não pode ser considerada representativa. Portanto, conclusões extraídas não 

podem ser generalizadas para toda a comunidade de planejadores de transportes no Brasil. 

 

Diferentemente do que a literatura sugere, o presente estudo indica que, no Brasil, os 

profissionais de transportes reconhecem a coexistência de algumas formas de desvantagem 

social (por exemplo, viver em condição de pobreza ou residir em áreas pobres) e desvantagens 

relacionadas ao transporte (por exemplo, viver em áreas com baixa densidade de serviços de 

transporte ou ter acesso direto a serviços de menor qualidade). Os profissionais não são 

desatentos para questões sociais. Ao contrário, eles percebem que populações de baixa renda 

enfrentam em média tempos de viagem significativamente maiores para realizar atividades 

diárias como ir ao trabalho. Também veem o custo tarifário como uma severa barreira no 

acesso aos serviços de transporte e às oportunidades distribuídas nas áreas urbanas. Os 

profissionais entrevistados entendem ainda que os grupos de baixa renda podem ter suas 

possibilidades de participação social restritas em função da falta de acesso a serviços de 

transporte, aumentando o risco de exclusão social. 

 

Talvez porque percebe essas desigualdades como injustas, a maioria dos participantes 

considera que a melhoria dos serviços em áreas socialmente desfavorecidas e periféricas deve 

ser a prioridade estratégica no domínio dos transportes públicos. Entretanto, outros aspectos 

relacionados à equidade (por exemplo, preocupações com as necessidades de idosos e de 

pessoas com mobilidade reduzida) não receberam o mesmo grau de prioridade. 
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Ademais, os participantes possuem opiniões divergentes sobre seu próprio papel profissional 

como atores na produção, consolidação ou ampliação das desigualdades relacionadas ao 

transporte. Uma parte significativa acredita na neutralidade das técnicas de planejamento de 

transporte empregadas, rejeitando a possibilidade de que certos procedimentos possam 

produzir resultados viesados ou socialmente injustos. Mais da metade dos entrevistados 

discorda que as políticas de transporte podem produzir resultados diferentes para grupos 

sociais distintos ou estar ligadas a desigualdades sociais. Portanto, embora a maioria dos 

participantes reconheça o papel crucial do transporte para melhores chances de participação 

na sociedade e perceba a sobreposição entre as formas de desvantagem social e a 

desvantagem do transporte, eles não entendem essas desigualdades como resultantes do 

planejamento de transportes. Esta posição sugere que fatores externos ao processo de 

planejamento (por exemplo, a influência de grupos de pressão) podem distorcer as 

intervenções de transporte planejadas. 

 

A pesquisa também revela que, embora o conceito de mobilidade urbana sustentável tenha 

sido amplamente difundido no discurso profissional do planejamento urbano no Brasil, esse 

conceito não compreende nem imediata nem necessariamente a noção de equidade. 

 

Ao contestar parcialmente alguns pressupostos estabelecidos na literatura acadêmica 

especializada, os resultados dessa pesquisa são intrigantes e sugerem que o presente trabalho 

pode ser complementado de diversas maneiras. Claramente, este trabalho se beneficiaria de 

um maior número de participantes através da execução de novas ondas de pesquisa, o que 

poderia permitir analisar percepções e atitudes estratificadas por meio de formação e regiões, 

por exemplo. Ainda mais importante seja talvez interpretar os resultados empíricos aqui 

apresentados à luz de técnicas qualitativas, como entrevistas em profundidade ou grupos 

focais. Como muitos participantes negam que as desigualdades são produzidas pelo 

planejamento, uma tarefa interessante seria obter explicações alternativas sobre como e por 

que surgem essas desigualdades e refinar a maneira como os planejadores poderiam lidar com 

essas questões no paradigma da “mobilidade sustentável”. Na busca por essas explicações, 

parece fundamental entender como os profissionais entendem e delimitam o processo de 

planejamento de transportes. Também seria certamente frutífero comparar os resultados dessa 

pesquisa com estudos internacionais similares a fim de compreender as particularidades da 

natureza e dos padrões das desigualdades relacionadas a transportes no Brasil. 
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RESUMO 

Vagão rosa, termo usado para designar vagões de uso exclusivo feminino em composições de 

metrô, é uma medida que visa diminuir o número de assédios a mulheres no transporte 

público. Embora polêmica, a medida existe em algumas cidades brasileiras. Esse trabalho se 

propõe a analisar o caso do metrô do Recife, onde a medida foi adotada em 2017. Foram 

aplicados 393 questionários buscando uma melhor compreensão da eficácia e aceitação da 

medida. Resultados mostram que a medida é aprovada pelos usuários, mas não é vista como 

suficiente no combate ao assédio. As mulheres tem uma maior propensão a não usar o metrô 

por medo e sentem-se mais incomodadas com a sua lotação. O maior índice de assédio se 

encontra entre as mulheres mais jovens. A análise dos dados também aponta para problemas 

em relação à informação, à quantidade de carros exclusivos e em assegurar o uso exclusivo 

para as mulheres.  

 
ABSTRACT 

Women-only passenger car, term used to design women's wagons in subway compositions, is 

a measure designed to reduce the number of harassment to women on public transport. 

Although controversial, the measure is adopted in some Brazilian cities. This paper proposes 

to analyze the case of Recife’s subway, where the measure has been adopted in 2017. 393 

questionnaires were applied seeking to better understand the measure’s effectiveness and 

acceptance. Results show that the measure is approved by users, but is not seen as sufficient 

in the fight against harassment. Women are more likely not to use the subway out of fear and 

feel more uncomfortable when it is crowded. The highest rate of harassment is among the 

youngest women. Data analysis shows there is a problem regarding information, the number 

of exclusive cars, and exclusively by women. 

 

1.  INTRODUÇÃO 

Este artigo aborda o tema da mobilidade e gênero, buscando especificamente analisar a 

eficácia e a aprovação do uso do vagão rosa por parte de suas usuárias. O vagão rosa é uma 

medida adotada no transporte sobre trilho, que visa o transporte em vagões exclusivamente 

destinados para mulheres.  

 

O recorte de gênero na mobilidade tem despertado interesse da literatura em transportes. 

Entende-se que mulheres têm padrões de mobilidade diferentes dos padrões dos homens, em 

parte associados às atividades e atribuições socialmente construídas em relação ao papel na 

mulher na sociedade. Há ainda questões que atuam como barreiras e que são específicas às 

mulheres. Em geral, recai sobre elas uma maior carga de afazeres domésticos (Turner and 

Niemeier, 1997; Turner and Grieco, 2000; Kwan, 2000, Hanson e Pratt, 1990), gerando uma 

maior quantidade de encadeamento de viagens (Hanson e Pratt, 1990; Kim, 2007), uma maior 

frequência de uso dos serviços de saúde, por necessidade própria ou da família (Salganicoff et 

al, 2002; Ortoleva e Brenman, 2004), uma maior dependência do transporte público (Kwan e 

Kotsev, 2015; Turner e Grieco, 2000) e, uma menor possibilidades de escolha modal, pois 
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mulheres estão em uma situação de vulnerabilidade maior do ponto de vista econômico. No 

Brasil, por exemplo, as mulheres recebem cerca de 70% do salário dos homens (Schwab, 

2016) e mães sem cônjuge são maioria absoluta em famílias em situação de pobreza (IBGE, 

2010). 

  

Com relação à segurança no transporte público, as mulheres são mais vulneráveis. Tanto com 

relação ao risco de assalto quanto com relação ao assédio sexual e moral. Isso faz com que 

mais mulheres do que homens percebam o transporte público como perigoso e desistam usá-lo 

por medo (Trench 1991; Loukaitou-Sideris 1999; Loukaitou-Sideris, 2006). O medo de 

sofrerem algum tipo de agressão leva as mulheres a permanecerem no espaço do privado que 

lhes foi socialmente atribuído historicamente contribuindo para a sua imobilidade social 

(Ferreira e Silva, 2017). 

 

O vagão rosa surge como uma medida institucional que visa diminuir o assédio moral e sexual 

sofrido por mulheres no metrô. A medida é polêmica e muito criticada por coletivos 

feministas em geral, que julgam a medida como ineficaz e com potencial de segregar ainda 

mais as mulheres (Santos, 2017). A medida, além ter problemas estruturantes de questões 

relacionadas a gênero e sexo – em outras palavras, quem pode ser considerada mulher – ainda 

pode contribuir para a culpabilização de mulheres que ao usar o vagão misto venham a sofrer 

assédio, medo presente em quase todos os países onde a medida está em vigor (Joyce, 2005; 

Mccarthy, 2013). 

 

Com a recente aprovação da medida no metrô de Recife – METROREC – a discussão foi  

acirrada nos meios de comunicação, gerando 517 reportagens entre janeiro de 2015 e maio 

2017 citando “vagão rosa” e “Recife”. Entretanto, são escassos os trabalhos acadêmicos que 

abordam e se propõem a estudar o tema. No Brasil, Teixeira et al. (2007) e Albuquerque 

(2016), aplicaram pesquisas empíricas com, respectivamente, 200 e 81 usuárias do “vagão 

rosa” do Rio de Janeiro. Rodrigues (2014), por sua vez, analisa o tema de forma teórica, sem 

aplicação em uma cidade específica; e Xavier (2015) aborda o tema, dentre outros, numa 

pesquisa qualitativa na capital Federal. 

 

Assim, esse trabalho visa entender a percepção das usuárias e usuários (como grupo de 

controle) do METROREC sobre o vagão rosa e avaliar se as usuárias acreditam que a sua 

existência melhorou as suas condições de viagem. Para tal, uma pesquisa baseada em 

entrevistas foi elaborada com um total de 393 questionários aplicados em campo com homens 

e mulheres na Estação Recife do METROREC cuja análise compõe este artigo. 

 

Esse trabalho está dividido em seis seções. A seção seguinte analisa a mobilidade e o papel 

atribuído à mulher na sociedade. A seção 3 trata de segurança e medo no transporte. A seção 4 

introduz o vagão rosa no Brasil e no mundo. A seção 5 trata da metodologia. A seção 6 avalia 

os resultados e, por fim, a conclusão sumariza as principais descobertas e recomendações.  

 

2.  MOBILIDADE E GÊNERO  

Gilberto Freyre (1936) retrata o papel da mulher em uma sociedade marcada pelo 

patriarcalismo colonial. Às mulheres não escravas, lhes era proibido trabalhar e lhes era 

cobrado o confinamento em casa, longe do espaço público, considerado profano, e que apenas 

os homens podiam frequentar.  
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As conquistas femininas transformaram a realidade das mulheres nos últimos anos. Em 

especial, a conquista de espaço no mercado de trabalho e a busca pela igualdade salarial. 

Embora inegáveis, as conquistas obtidas não foram suficientes para sanar séculos de exclusão 

social feminina (Ferreira e Silva, 2017). A mulher ainda possui um papel frente ao espaço 

público distinto do papel atribuído aos homens. A mulher sempre possuiu um papel privado 

frente à sociedade ocidental, que se traduz na responsabilidade em cuidar do ambiente 

privado, em questões como organização da casa, educação dos filhos, provisão das 

necessidades do marido, entre outros (Silva, 2015). Esses papéis distintos fazem homens e 

mulheres viverem e experimentarem a cidade de formas diferentes, a partir dos seus 

interesses, desejos e necessidades (Ramon et al., 2014). A rotina da mulher, trabalhando fora 

ou não, é essencialmente distinta da rotina do homem – e isso afeta diretamente a relação 

delas com a cidade (Ferreira e Silva, 2017). 

 

Segundo Turner e Grieco (2000) as viagens das mulheres, em geral, são complexas, com 

propósitos múltiplos e feitas com poucos recursos, enquanto as viagens dos homens são feitas 

com um propósito único, a um custo maior e usando um meio de transporte superior. Os 

homens tendem a ter uma centralidade maior no trabalho e realizarem essencialmente 

deslocamentos pendulares, as mulheres tendem a encadear suas viagens, incluindo, por 

exemplo, em suas rotinas, levar e buscar os filhos, se encarregar dos cuidados médicos, fazer 

compras (Bello, 2014). As mulheres também têm restrições maiores e escolhem 

deslocamentos pendulares mais curtos que os homens (Turner and Niemeier, 1997) e tendem 

a usar mais o transporte público e caminhada que os homens (Bello, 2014). Por estarem mais 

sujeitas ao trabalho de meio expediente e por realizarem mais visitas sociais a familiares e 

amigos, elas viajam mais frequentemente fora do horário de pico que os homens (DfT, 2004).  

 

3. SEGURANÇA E MEDO NO TRANSPORTE  

O medo do crime é entendido como uma das razões mais importantes pelas quais as mulheres 

escolhem não usar o transporte público (Lynch e Atkins, 1988, Loukaitou Sideris e Fink, 

2008; Osmond e Woodcock, 2015). Segundo Yavuz and Welch (2010) e Loukaitou-Sideris 

(2014), as mulheres têm mais medo do crime e são mais propensas a modificar o seu 

comportamento em virtude disso. 

 

O medo do crime pelas mulheres é diferente de acordo com a etnia, raça e estrato 

socioeconômico e é particularmente elevado em mulheres que residem em áreas de baixa 

renda (Johnson 2005, Yavuz e Welch 2010; Loukaitou-Sideris 2014). Isso se deve tanto a 

uma maior criminalidade nessas áreas, quanto ao fato que mulheres de baixa renda são mais 

susceptíveis a trabalharem até tarde e dependerem do transporte público (Loukaitou-Sideris, 

2014). 

 

O medo do assédio sexual influencia fortemente o medo do crime nas mulheres (Henson and 

Reyns, 2015). Especificamente, muitas mulheres têm medo dos espaços públicos, incluindo os 

transportes públicos, principalmente à noite e sozinhas, e, portanto, restringem o uso desses 

espaços (Fenster 2005). De acordo com Hsu (2011), o medo faz as mulheres modificarem o 

seu comportamento de forma secundária, incluindo sair do transporte e esperar pelo próximo, 

ir a um espaço mais seguro no vagão ou na estação, sentar-se ou ficar perto de outras 

mulheres, usar uma sacola ou mochila para evitar toques indesejados e andar sempre com 

amigos.  
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Dados em grande escala sobre assédio sexual não estão disponíveis pois são sub-relatados 

(Neupane e Chesney-Lind2014, Gekoski et al 2015, Osmond e Woodcock, 2015) e muitas 

vezes não incluídos nas estatísticas do crime (Hsu 2011; Gekoski et al., 2015). Segundo Hsu 

(2011), muitas mulheres não tem certeza do que conta como assédio sexual e tem medo das 

respostas das autoridades.  

 

Para Hsu (2011) e Gekoski et al.(2015), o assédio sexual no transporte público parece ser 

principalmente não-conflituoso como encarar, ofensas verbais sexualizadas e perguntar o 

nome, embora muitas vezes possa incluir formas de assédio conflituosa sob a forma de sutil 

tatear, tocar ou inclinar-se. Geralmente ocorre em espaços fechados, onde os estranhos se 

aproveitam das condições ambientais para assediar (Hsu, 2011, Horii e Burgess 2012, Madan 

e Nalla, 2016) e quando o transporte está lotado (Gekoski et al. 2015). 

  

Assim, o direito das mulheres à cidade em termos de acesso a espaços públicos, recursos e 

participação política é diminuído (Fenster 2005, Davidson et al., 2016). Uma das medidas 

adotadas em muitas cidades do mundo para tentar diminuir a quantidade de assédio e 

aumentar a segurança das mulheres no transporte público foi a segregação de mulheres em 

vagões exclusivos.  

 

4. VAGÃO ROSA 

Como já mencionado, o vagão rosa é o termo usado para designar vagões de uso exclusivo 

feminino em composições de metrô, e é uma medida que visa diminuir o número de assédios 

a mulheres no transporte público. Vagões rosa não são novidade, eles surgiram ainda no 

século XIX (Sanghani, 2015) e desde então a medida vem sendo tanto adotada quanto abolida 

em diversos países com características bastante distintas como Japão, Índia, Egito, Irã, Brasil, 

México, Indonésia, Filipinas, Malásia, China e Emirados Árabes Unidos (Graham-Harrison, 

2015). Para Gekoski et al (2015) o conceito do vagão rosa é considerado problemático, pois 

ele pode reforçar a ideia de que mulheres precisam ser contidas e segregadas para serem 

protegidas.  

 

No Japão, o primeiro vagão para mulheres surgiu ainda em 1912 (Kittaka, 2015). Os números 

de assédio são elevadíssimos, dois terços das passageiras entre 20 e 30 anos já foram 

apalpadas pelo menos uma vez no transporte público e a maioria afirmou que isso acontece 

com frequência. Como ressalta Johnston (2015), os casos de assédio no Japão não se resumem 

a apalpamentos: a prática do Upskirting, ou seja, ato de fotografar as calcinhas das mulheres 

por debaixo das saias, precisou ser proibido por lei.  Os trens são apertados demais o que 

dificulta o trabalho da polícia em monitorar e diminuir os casos de assédio. A justiça é falha e 

as mulheres tendem a não reportar por vergonha (ABC, 2005). No geral a medida é bem vista 

e aprovada pela sociedade (Kittaka, 2015). Alguns homens reportam terem medo de falsas 

acusações e passaram a adotar medidas como carregar livros em ambas as mãos como álibi, 

outros apontam que se homens e mulheres são iguais, porque dar prioridade as mulheres? 

Entre as mulheres persiste o medo de serem culpabilizadas pelo assédio caso usem o vagão 

misto (Joyce, 2005). A realidade de assédio é tão forte que existe um movimento em prol de 

espaços segregados que se estendem para andares em hotéis, cafés, prédios e academias 

exclusivas para mulheres (Joyce, 2005).  

 

Na capital egípcia, os vagões foram introduzidos em 2007. Mais de 99% das mulheres 

egípcias afirmaram já ter sofrido algum tipo de assédio sexual (Dermdash, 2015). Existe um 
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debate estruturante sobre o islamismo e o papel da mulher como submissa ao homem. Quem 

se opõe afirma que se as mulheres desejam igualdade deveriam lutar igualmente por um lugar 

sentada. Enquanto que os defensores colocam que os níveis de assédio são tão altos que as 

mulheres precisam de lugares específicos e seguros. Alguns homens reclamam que as 

mulheres podem escolher usar um vagão comum ou rosa enquanto eles precisam usar vagões 

cheios (Cowell, 1990). Já as mulheres gostariam de ter mais espaço reservado à elas, 

afirmando que é difícil até respirar dentro do carro (Dermdash, 2015). 

 

A Índia é um dos países com maiores taxas de estupro do mundo, com 93 casos por dia 

(NCRB, 2014). Assim, o vagão rosa está presente em cidades como Mumbai, Nova Deli, 

Calcutá e Chennai e é popular entre usuárias (Sanghani, 2015). As mulheres reportaram se 

sentirem muito mais seguras e a proporção de mulheres nos vagões mistos caiu para uma 

mulher para cinco homens. O vagão é visto como um espaço onde se pode viajar sem a 

preocupação de ser molestada ao dormir, um lugar onde se permite falar de moda e fofocar. 

Na Índia, a percepção de que a mulher é culpabilizada caso seja violada e esteja no vagão 

misto também está presente (Mccarthy, 2013). 

 

Experiências em outros países também são reportadas como em Jacarta, na Indonésia, que 

embora fossem vistos como positivos os vagões destinados a mulheres foram descontinuados, 

pois, nos horários de pico, os vagões femininos estavam vazios e os demais repletos de 

passageiros. No Irã, por sua vez, mulheres e homens são obrigados a usarem ônibus 

diferentes, mesmo se forem casados, e o metrô possui vagão exclusivo para mulheres. O 

México chegou a implementar até áreas de espera nas plataformas reservadas para mulheres, 

mas não existem dados sobre a sua eficácia. Além dos vagões exclusivos de uso feminino, é 

importante citar que algumas cidades possuem ainda serviços de táxi (Emirados Árabes, 

Índia) e de ônibus (Emirados Árabes, Irã, Malásia, Nepal) exclusivos para mulheres (Graham-

Harrison, 2015). 

 

No Brasil, além da recente implantação no metrô do Recife, ele também está presente nas 

cidades do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte e de Brasília (Ferreira e Silva, 2017). 

 

No único estudo específico sobre vagão rosa no Brasil, Teixeira et al. (2007) estudaram a 

percepção das usuárias no Rio de Janeiro sobre o vagão feminino com as seguintes 

conclusões: a) a maioria usa o vagão aleatoriamente (27%); b) algumas não sabiam que 

estavam no vagão exclusivo; c) 16% usavam por que ele é mais vazio; d) 21% se sentem mais 

a vontade sem homens. Encontraram ainda que a maioria se diz satisfeita com a medida e com 

o horário de serviço e que seria importante que os homens respeitassem o vagão como 

exclusivo feminino. 

 

Se por um lado grande parte das usuárias das cidades onde a medida foi adotada aprovam, por 

outro, os movimentos feministas veem a medida com ressalva, uma vez que ela pode 

promover uma maior segregação social, uma maior naturalização da violência e 

culpabilização das mulheres que não estivessem no vagão rosa e por ventura fossem violadas. 

Há ainda a questão da marginalização das pessoas trans, que são uma minoria vulnerável, e 

muitas vezes, permanecem proibidas de usar os vagões. Além disso, a medida é vista como 

paliativa e incapaz de atuar no longo prazo, gerando mudanças efetivas na cultura (Arraes, 

2016).  
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5. METODOLOGIA 

Segundo dados do METROREC (CBTU, 2017a) a maioria de usuários do metrô de Recife é 

do sexo feminino, 56%. A medida foi adotada em razão da grande quantidade de pedidos 

realizados na ouvidoria da CBTU (CBTU, 2017b). O primeiro vagão entrou em operação dia 

16/01/2017 e o segundo dia 08/03/2017. A CBTU afirmou que todas as composições teriam 

vagão rosa até o final de abril, mas isso não se concretizou e existem, ainda em julho, apenas 

dois carros operando no horário das 6h às 8h30 e das 16h30 às 19h30 (CBTU, 2017b). O local 

onde eles estarão na composição não é fixo e não existe sinalização horizontal ou vertical 

indicando o local onde as mulheres deveriam esperar para entrar no carro exclusivo.  

 

A fim de tentar compreender a aceitação da medida e as percepções das mulheres com relação 

a diversos componentes do sistema, uma pesquisa de opinião foi realizada no mês de maio de 

2017, nas linhas Centro e Sul, na estação Recife que além de localizada no centro da cidade e 

é a estação que conecta as duas linhas metrô da RMR (centro e sul). A quantidade da amostra 

foi calculada para um nível de confiança de 96%, com um erro admissível de 5%. Assim, 

deveriam ser realizados no mínimo 352 questionários, no total foram entrevistados 393 

usuários sendo 121 homens (grupo de controle) e 272 mulheres. As entrevistas foram 

realizadas por 7 pesquisadoras mulheres e 3 pesquisadores homens treinados e que possuíam 

autonomia para acrescentar dados relevantes à pesquisa. Só era permitido entrevistar pessoas 

com o mesmo sexo, ou seja, entrevistador mulher com entrevistado mulher e entrevistador 

homem com entrevistado homem,  para diminuir a probabilidade de sub-reportar os assédios.  

 

A primeira parte do formulário abrangeu perguntas sobre o perfil do usuário: sexo, idade, 

escolaridade, n
o
 de pessoas no domicílio, renda mensal familiar, posse e uso de carro ou moto. 

A segunda parte abordou questões referentes à mobilidade como município, bairro e estação 

de embarque e destino, tempo de viagem e modo como chegou a estação. A terceira parte 

tratou questões sobre a qualidade do metrô, usando uma escala Likert sobre informação, 

lotação, segurança, conforto na estação e conforto no veículo. A quarta parte abordou 

questões sobre assédio como por exemplo: se o entrevistado já andou de metrô sozinho à noite 

e em caso de resposta negativa o porquê, se já viu alguma mulher sofrer assédio físico ou 

verbal; e se já foi vítima de assédio físico ou verbal. Por fim, perguntou-se apenas para as 

mulheres questões específicas ao vagão rosa: se conheciam, se já usaram, se não, o porquê de 

usarem, se sim, a frequência de uso e o motivo, se aprova a medida, e o motivo. A última 

pergunta pedia para o entrevistado responder se concordava ou discordava da afirmação “me 

sinto seguro no transporte público”.  

 

 

6. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Com relação ao perfil do usuário, 37,15% usa o metrô cinco dias na semana, 36% possuía 

entre 20 e 30 anos de idade, 69,2% eram mulheres e 30,8% homens (isso se deve à amostra 

estratificada). Com relação à escolaridade em geral as mulheres apresentaram mais anos de 

estudo que os homens, com 18% mulheres contra 10% dos homens tendo completado no 

mínimo o ensino superior. Mesmo com maior nível de ensino, as mulheres recebem uma 

renda menor em média, corroborando com o que consta em Schwab (2016) e como pode ser 

observado nas Figuras 1 e 2. 
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Figuras 1 e 2: Distribuição de renda e grau de escolaridade da amostra por sexo  

Fonte: Autoras (2017) 

 

Quanto à posse de um modo motorizado particular (carro ou moto), 45% dos homens, em 

média, vivem em domicílios com acesso a eles, contra 36% das mulheres. Como apontado por 

Kwan e Kotsev (2015) e Turner e Grieco (2000), as mulheres demonstraram uma menor 

disponibilidade de uso a meios individuais motorizados. Quando indagados quanto ao uso, se 

outra pessoa estava usando, se estava parado ou quebrado, 66% das mulheres afirmaram estar 

com outra pessoa, contra 54% dos homens. Portanto, as mulheres são mais propensas a serem 

usuárias cativas do transporte público. 

 

Com relação à qualidade percebida sobre informação, segurança e conforto (iluminação, 

limpeza e climatização) do veículo e da estação não houve grandes diferenças entre opiniões 

de homens e mulheres. Entretanto com relação à lotação, as mulheres se sentem muito mais 

incomodadas, com 75% afirmando que é péssima, enquanto apenas 33% dos homens afirmam 

o mesmo, como pode ser observado na Figura 3. A maior insatisfação feminina com a lotação 

dos carros parece está de acordo com a literatura que relata que os assédios geralmente 

ocorrem em espaços fechados e lotados, onde os estranhos se aproveitam para assediar (Hsu, 

2011, Horii e Burgess 2012, Madan e Nalla, 2016; Gekoski et al. 2015). 

 

 
Figura 3: Percepção de homens e mulheres sobre a lotação dos carros do metrô. 

Fonte: Autoras 2017 

 

Ao serem perguntados se usavam metrô à noite, 30% dos homens e 37% das mulheres 

responderam que não, apresentando pouca variação. Porém ao serem indagados sobre o 

motivo de não usarem o metrô à noite 75% dos homens responderam que nunca precisaram ao 

passo que 67% das mulheres responderam que não usaram por medo, concordando com a 
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literatura (Lynch e Atkins, 1988, Loukaitou Sideris e Fink, 2008; Osmond e Woodcock, 

2015). Depoimentos espontâneos relatados por algumas mulheres enfatizam a questão da 

segurança; quatro mulheres afirmaram que apesar de terem medo, usam o metrô mesmo assim 

pois “não têm outra opção”; duas afirmaram que evitam porque o metrô e as ruas para chegar 

e sair da estação ficam esquisitos e escuros.  

 

Com relação ao assédio, 91% dos homens afirmaram nunca terem sofrido assédio físico ou 

verbal, 6% afirmaram ter sofrido assédio físico e 3% verbal. Já entre as mulheres 33% 

afirmou ter sofrido algum tipo de assédio, sendo: 13% físico, 9% verbal e 11% ambos. 49,4% 

dos entrevistados (39% dos homens, 54% das mulheres) afirmam já terem presenciado um 

assédio sofrido por uma mulher. O percentual é mais elevado para mulheres abaixo de 20 

anos e vai diminuindo com a idade, assim como ocorre no Japão (ABC, 2005) o gráfico das 

ocorrências pode ser observado na Figura 4. 

 

Algumas mulheres que sofreram assédio contaram seus relatos:  

“Era 5:40 (da manhã) e o vagão já estava muito lotado. Eu não tinha como sair dali. 

Eu tentava me mexer, fazer cara feia. Tive que ir o resto da viagem segurando a  bolsa 

pra traz, pra ele não encostar em mim”; 

“Fiquei sem reação. E nem estava cheio. Ele só desencostou por que uma senhora 

reclamou em voz alta com ele. Passei meses sem usar o metrô, tinha que andar uma 

distância enorme pra pegar o BRT”;  

“Eu não acreditei que aquilo tava acontecendo. E também não quis fazer escândalo 

com medo de filmarem. Tive que colocar minha bolsa pra trás pra ele sair de junto. 

Mas percebi que ele foi para outra menina”.  

Outras quatro entrevistadas relataram que foram tocadas sem consentimento e saíram com 

medo tentando se misturar entre outros passageiros e uma afirmou que homem se masturbou 

perto dela.  

 

 
Figura 4: Assédio sexual feminino por faixa etária 

Fonte: Autoras (2017) 

 

Com relação ao vagão rosa, 87% dos entrevistados estão cientes da sua existência. 87% dos 

homens e 78% das mulheres aprovam a medida. 23% acreditam que a medida é importante e 

suficiente e 67% que a medida é importante mas não é suficiente para conter o assédio contra 

as mulheres, 9% acha que a medida não é importante (não houveram grandes variações entre 

as opiniões dos homens e mulheres nessa questão). Essa sessão permitia comentários e os 

principais pontos apontados pelas entrevistadas estão sumarizados no Quadro 1: 
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Quadro 1: Percepção das usuárias com relação ao vagão rosa 

Quantidade e Frequência Vagões exclusivos são poucos e estão muito lotados 

  Deveriam ter serviços exclusivos todo dia e com uma frequência maior 

  O tempo de espera pelo vagão exclusivo é muito elevado 

  Deveria existir em todos os modos de transporte 

  O número de carros femininos deveria ser proporcional ao número de usuárias 

    

Respeito ao uso exclusivo Homens desrespeitam a medida 

  Deveriam ter seguranças do lado de fora para controlar a entrada dos homens 

  Deveriam ter seguranças dentro dos vagões  

  Mulheres entram com marido 

  Não existe diferença entre o vagão feminino e os demais  

  Não existe separação física, tendo contato direto com os demais.  

    
Segurança Existe a percepção que o vagão feminino é mais suscetível a assaltos 
  Importante para o assédio mas não para a segurança pública 

    
Ineficácia A medida é paliativa 

  Precisa mudar a educação  

  Não adianta um vagão pra mulher, se fora ela tá desprotegida.  

    

Segregação As mulheres dentro do vagão estão protegidas e as outras não 

  Exclui as mulheres por algo causado pelos homens 

    

Informação Falta sinalização 

Fonte: Autoras (2017) 

 

As principais reclamações ressaltam o desrespeito por parte dos homens ao vagão exclusivo, à 

falta de fiscalização e ao pequeno número de carros disponíveis. Ressalta-se ainda que não 

existe nenhuma sinalização de em que parte da composição os carros exclusivos estarão, não 

existindo marcações no chão ou informações na estação de que seriam sempre o primeiro ou 

último vagão, por exemplo.  

 

Do total de mulheres, apenas 25% já haviam usado o vagão. Das que nunca usaram, a maioria 

(83,9%) afirmou que nunca usou por que nunca o viu. De fato, existem apenas dois carros 

exclusivos para mulheres de um total de 160 e ainda pode acontecer de ambos estarem em 

manutenção (CBTU, 2017). Outros motivos apontados foram: “nunca viram na sua linha”, 

“estava cheio”, “estavam acompanhadas de um homem”, “não usa o metrô no horário de 

pico”, “não havia apenas mulheres no vagão, estava igual aos outros”, “não escolhe o vagão 

entra no primeiro que aparece”. 

  

Das que já usaram o vagão, 72% afirmaram que escolheram por razões de segurança, 22% se 

mostraram indiferentes e 5% utilizaram pelo conforto. Os motivos que levaram as mulheres a 

não optarem sempre pelo vagão rosa foram: “só uso quando vejo segurança dentro”, “só vi 

uma vez”, “usei por acaso e não vi diferença”, “sempre que o vejo opto por ele, mas não é 

sempre que o vejo.”. Ao contrário do expressado por Joyce (2005) e MacCarthy (2013), 

nenhuma das entrevistadas expressou ser contra o vagão por medo de ser culpabilizada caso 

usasse outro vagão e fosse assediada.  

 

Sobre se sentir seguro no transporte público 96% do total de entrevistados afirmou discordar 
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da frase “me sinto seguro(a) no transporte público”. Não houve diferenças percentuais entre 

homens e mulheres nesse aspecto.  

 

CONCLUSÕES  
Os argumentos contra o uso de vagões exclusivos ressaltam a medida como segregacionista, 

incapaz de mudar o comportamento machista e que poderia culpabilizar a mulher pelo assédio 

sofrido fora do ambiente protegido. Por outro lado, a pesquisa mostra que a maioria das 

mulheres que usa o sistema aprova a medida, embora concorde que ela sozinha não seja 

suficiente para resolver o problema do assédio. 

 

Percebe-se ainda que as mulheres se sentem muito mais incomodadas com a lotação dos 

carros que os homens, que o medo é um fator muito mais importante para elas deixarem de 

realizar viagens, que as mulheres mais jovens são as mais vulneráveis e que as mulheres têm 

menos oportunidades de optar pelo uso de um transporte individual privado.  

 

Com relação ao sistema implantado em Recife, frisa-se que o número de carros destinados ao 

uso exclusivo das mulheres é incipiente, correspondendo a apenas dois carros de um total de 

160, nem sempre estando disponíveis. Além disso, não existe nenhum tipo de marcação ou 

indicação de em que parte da composição ele estará localizado, tornando impossível para as 

mulheres se programarem para usá-lo. Por fim, é preciso que a exclusividade do vagão para 

mulheres unicamente se faça respeitada.  

 

Acredita-se que os planejadores devem se preocupar com o medo do crime e do assédio no 

transporte público se existe a preocupação de assegurar às mulheres um acesso completo e 

equitativo à cidade e à vida pública. Entende-se, no entanto, que, no longo prazo, a medida 

não é eficiente e que por isso são necessárias políticas públicas que transcendam o transporte 

público como: a) acolher as mulheres agredidas e facilitar as denúncias, proporcionando 

atendimento especializado voltado para mulheres que sofrem violência dentro do sistema. No 

modelo atual, a falta de capacitação da polícia para tratar o tema faz com que muitas mulheres 

não denunciem por terem medo de sofrer mais um assédio; b) reforçar a fiscalização, com 

câmeras em locais estratégicos e conscientizar os responsáveis dessas gravações sobre a 

importância da apuração dessas gravações; c) realizar campanhas educativas sobre a violência 

sexual, mostrando que a violência sexual é gerada pelo machismo; d) falar do tema, muitos 

presenciam esses abusos e se mantêm calados, por medo ou por não se sentirem capacitados a 

tomar alguma atitude. Existem ainda aqueles que sequer são capazes de perceber que 

sofreram abuso.  

É preciso pensar políticas públicas que busquem promover igualdade de gênero, para que as 

mulheres deixem de ser vistas como inferiores ou alguém que se deve respeitar porque 

poderia ser “sua mãe” ou “sua irmã”. Mulheres devem ter sua integridade física garantida por 

serem humanas para gerar uma mudança social duradoura e não emergencial como a paliativa 

medida do vagão rosa. 
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ESTUDO DAS NECESSIDADES NA ACESSIBILIDADE DE CADEIRANTES E 

SOLUÇÕES CAPAZES DE AUXILIAR À AUTONOMIA E A QUALIDADE DE 

VIDA 
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RESUMO  
O acesso às atividades e serviços é um direito básico assegurado a todos os cidadãos. Mas, no entanto, não 

garantido para determinados grupos. Ao pensar nas Pessoas com Deficiência Física (PcDF), em especial 

aquelas que utilizam cadeira de rodas, torna-se notória a influência das barreiras infraestruturais na 

autonomia e na qualidade de vida. Desta forma, a presente tese almeja aprofundar os estudos sobre a 

circulação de cadeirantes, compreendendo seus limites de caminhada e suas necessidades principais a fim 

de subsidiar o desenvolvimento de soluções inclusivas (tais como índices de Caminhabilidade, políticas 

públicas e aplicativos). 
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ABSTRACT 

The appraisal of large-scale urban transport schemes (such as new rail-based links) is usually 

grounded on an economic rationale, failing to address adequately social impacts. Adopting 

from a needs-based approach this PhD aims to assess the effectiveness of a planned rail-based 

transport link (the monorail line 15) with respect to the accessibility to primary healthcare 

facilities in São Paulo. For this purpose we employ a mixed-method approach. First, we 

undertake focus groups to investigate accessibility needs, transport-related barriers and 

strategies adopted by low-income communities to gain access to opportunities related to a 

fundamental human need. Based on this understanding, we develop an appraisal framework 

for assessing the value of that transport intervention. The framework has in its core an 

accessibility indicator which encompasses multiple attraction and impedance factors that are 

meaningful for the communities. 
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RESUMO 

A qualidade de vida dos moradores de áreas rurais está relacionada ao acesso ao transporte público, visto que reduz 

o isolamento e a dependência do automóvel. No entanto, no cenário brasileiro, as pesquisas enfocam o transporte 

rural de alunos, fazendo-se necessários novos dados em transporte público de modo geral. Este artigo apresenta 

uma análise bibliométrica de transporte público em áreas rurais referente ao período de 2008 a 2017, apontando 

as publicações em diferentes países, instituições e autorias. Foram levantadas 67 publicações indexadas na base 

de dados Scopus. Como resultado, verificou-se que o Reino Unido assume o ranking de país com mais publicações 

relevantes na área. Os estudos recentes concentram-se em comportamento de viagens e transporte a partir da 

demanda, tópicos potenciais a pesquisas futuras. Ademais, o artigo evidenciou a relevância da interdisciplinaridade 

entre as áreas da ciência da informação e engenharia de transporte na realização da presente análise bibliométrica. 

 

ABSTRACT 

The quality of life of rural residents is related to access to public transport, since they reduce the isolation and 

dependence of the car. However, in the Brazilian scenario, the most surveys focus on the rural school 

transportation, showing that surveys are necessary to assess for public transportation in general. This article 

presents a bibliometric analysis of public transport in rural areas from 2008 to 2017, pointing out the publications 

in different countries, institutions and authorships. Sixty-seven publications were indexed in the Scopus database. 

As a result, it has been found that the UK assumes the country ranking with the most relevant publications in the 

area. Recent studies focus on travel and transport behavior from demand, potential topics to future research. In 

addition, the article evidences the relevance of interdisciplinarity among the areas of information science and 

transportation engineering in the accomplishment of the present bibliometric analysis. 

 

1.  INTRODUÇÃO 

O transporte público pode ser caracterizado como um serviço fundamental para a população 

(Brasil, 2015). Em áreas rurais, o acesso ao transporte público apresenta benefícios a vida dos 

moradores da região, promovendo independência, inclusão social, redução do isolamento e 

aumento da qualidade de vida (O’Shaughnessy et al., 2011; Marr, 2012; Leiren e Skollerud, 

2015). 

 

No Brasil, há uma vasta quantidade de pesquisas que tratam do transporte em áreas rurais, 

especificamente sobre o transporte de alunos (Almeida, 1998; Pegoretti, 2005; Araújo, 2008; 

Lopes 2009; Prata, 2009; Silva, 2009; Ribeiro, 2013). No entanto, encontrou-se apenas um 

estudo referente aos tipos de deslocamentos (viagens) de moradores destas áreas (Gomes et al., 

2015), tornando-se notável a limitação de pesquisas nacionais que estudem o Transporte 

Público em áreas rurais de maneira mais ampla, englobando, não somente os estudantes, mas 

também outros perfis de moradores.  Visando contribuir para a diminuição dessa lacuna de 

conhecimento, está sendo desenvolvida uma pesquisa para avaliar a demanda de transporte 

público em áreas rurais a fim de que possam ser propostos sistemas públicos alternativos para 

atender essa população.  O conteúdo apresentado neste artigo enfoca a primeira etapa desta 

pesquisa: a busca por bibliografias que tratem desse problema. 
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Uma das estratégias existentes para a captação do conhecimento sobre produções científicas é 

a bibliometria (Zupic e Cater, 2015). A bibliometria pode ser definida como um conjunto de 

leis e princípios estabelecidos que tem como objetivo a avaliação quantitativa da literatura em 

campos científicos (Wilmers et al., 2017). Para Daim et al. (2006), tal ferramenta ajuda na 

coleta, organização e análise de uma vasta quantidade de dados históricos, fornecendo 

informações aos pesquisadores que auxiliam na identificação de lacunas a serem exploradas em 

suas pesquisas futuras. Com o auxílio da análise bibliométrica, é possível recuperar, estudar e 

avaliar as produções científicas a partir da construção de indicadores de produção e seus 

desempenhos. 

 

A análise bibliométrica é realizada por meio da aplicação de métodos que incluem diversas 

etapas e procedimentos, que podem ser realizados de forma interdisciplinar com a integração 

da ciência da informação juntamente com profissionais de outras áreas do conhecimento, 

promovendo o enriquecimento dos campos científicos (Silva, 2011; Wilmers et al., 2017). 

 

Nesse contexto, este artigo tem como objetivo apresentar uma análise bibliométrica sobre 

transporte em áreas rurais com foco em sistemas de transportes públicos, considerando 

trabalhos publicados entre os anos de 2008 a 2017. Objetiva-se, também: (1) apontar os 

principais meios de divulgação da área, (2) identificar os autores e países com os maiores fatores 

de impacto em produção acadêmica na área e (3) informar os avanços da área segundo os anos 

analisados. Os resultados obtidos a partir da revisão bibliométrica foram analisados de modo a 

evidenciar oportunidades de estudos e pesquisas, contribuindo para trabalhos futuros. 

 

2. TRANSPORTE PÚBLICO EM ÁREAS RURAIS 

Um dos maiores desafios encontrados em áreas rurais é a promoção de mobilidade a partir de 

serviços de Transporte Público (TP). Faz-se notável que os moradores de áreas rurais 

apresentam um baixo nível de acessibilidade quando comparados a moradores de áreas urbanas. 

No entanto, os idosos, pessoas com limitações físicas e mentais, crianças, famílias de baixa 

renda e parte das mulheres são ainda mais afetados com o TP inadequado, tornando-os 

dependentes da disponibilidade de um automóvel (Saroli, 2015). 

 

Dessa forma, o desenvolvimento de sistemas de TP é um dos meios de garantir a acessibilidade 

a esta população (Pires et al., 1997). Segundo Donnges (2003), para ter um sistema TP em áreas 

rurais é fundamental o conhecimento sobre as principais características da população e das 

condições de infraestrutura viária da região. Em seu estudo, Marr (2012) evidenciou 

experiências positivas no uso de sistemas de TP regulares em áreas rurais. No entanto, os 

modelos de TP convencionais nem sempre são aplicáveis no contexto rural, tornando-os 

complexos, financeiramente inviáveis e ineficientes, visto que percorrem longas distâncias e 

áreas de baixa densidade (Dias et al., 2011; Maar, 2012). 

 

Saeed e Karauchi (2015) afirmam que os serviços de TP rural necessitam de inovações na oferta 

de viagens porque, em geral, a demanda caracteriza-se variável e com diferentes destinos. Os 

táxis podem ser considerados serviços flexíveis, no entanto, são mais caros quando comparados 

com os TP regulares. Assim sendo, para atender as necessidades dos usuários, faz-se necessário 

desenvolver sistemas de transporte que se adaptem a região, considerando suas características 

de viagens e os custos da prestação de serviços (Domingues, 2009; Saroni, 2015). 
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Como forma de promover a mobilidade em áreas rurais a partir do TP, os sistemas de Transporte 

Flexíveis como Demand Responsive Transport (DRT), também conhecidos como Dial-a-Ride 

(DAR), surgem como uma solução alternativa que combina características dos serviços de 

ônibus e de táxi. Facilmente adaptáveis à região inserida, os DRT permitem a criação rotas 

flexíveis segundo a necessidade de cada viagem e possibilitam o atendimento da população que 

reside em áreas dispersas, os distinguindo dos demais serviços de TP regulares (Wang et al., 

2013; Saroli, 2015; Saeed e Karauchi, 2015; Kamau et al., 2016). 

 

3.  PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

Para a realização da análise bibliométrica foram desenvolvidas duas etapas: coleta dos dados 

bibliográficos e análise bibliométrica propriamente dita. 

 

3.1. Coleta de dados 

Foram definidos dois termos centrais (palavras-chave) para a coleta dos dados: “rural areas” 

e “public transport”.  Ressalte-se que foram utilizadas palavras-chave em inglês visto que já 

havia sido verificada a escassez de publicações em língua portuguesa. 

 

A partir da definição das palavras-chave, foram realizadas buscas na base de dados Scopus. 

Segundo Elsevier (2017), a Scopus é a maior base de dados de resumos e citações de produções 

acadêmicas. Ademais, por sua atualização diária, a Scopus apresenta o panorama mais completo 

da produção mundial (Elsevier, 2017). 

 

As buscas foram realizadas no dia 05 de junho de 2017. Como resultado final, foram retornadas 

67 publicações entre os anos de 2008 a 2017.  A Figura 1 mostra o fluxograma do processo de 

busca realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Processo de busca bibliográfica realizado 

 

O resultado da busca foi armazenado em dois arquivos, nos formatos .bib e .ris, contendo as 

informações sobre: autores, anos de publicação, países de origem dos autores, tipos de 

documentos, frequências das citações, além de outros dados que não foram utilizados na análise 

bibliométrica. 

 

 174 Estudos identificados no 

Scopus 
 98 Estudos excluídos 

A busca foi restrita a publicações nas áreas de Ciências 

Sociais, Engenharia, Ciências da Decisão, Ciências da 

Computação e Matemática  76 Estudos identificados 

 9 Estudos excluídos 

Artigos que não foram escritos em inglês 
 67 Estudos identificados 
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3.2. Análise Bibliométrica 

Na bibliometria são adotados métodos estatísticos, analisando a relação quantitativa dos dados 

estudados (Geng et al., 2017). Assim sendo, após a fase de levantamento, os dados foram 

analisados com o auxílio de dois softwares: R e VOSviewer. Para a análise bibliométrica no R, 

foi utilizado o pacote Bibliometrix, que permite – a partir das informações coletadas e 

apresentadas na seção 3.1 – gerar matrizes de dados sobre co-citações, acoplamentos, análises 

de colaboração científica e análise de co-palavras (Bibliometrix, 2016). No contexto deste 

trabalho, a partir da interdisciplinaridade entre a ciência da informação e a engenharia de 

transporte, foram desenvolvidos procedimentos computacionais escritos em ambiente R para a 

análise dos dados. Para construir e visualizar a rede bibliométrica gerada, os dados do 

levantamento também foram importados ao software VOSviewer, visto que este oferece 

ferramentas de extração de termos importantes no corpo dos textos analisados (Vosviewer, 

2017). 

 

4.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Figura 2 mostra o número de publicações por ano, no período de análise.  No total foram 67 

publicações de 50 fontes diferentes (periódicos e anais de congressos).  Verifica-se que, mesmo 

considerando os trabalhos sobre transporte público rural produzidos em outros países, o número 

é relativamente pequeno e não apresenta uma tendência clara de variação.  Apenas os anos de 

2014 e 2015 se sobressaem com 10 publicações em cada um deles. 

 

 
Figura 2: Evolução do número de publicações por ano. 

 

A Tabela 1 apresenta as informações sobre os autores e suas participações em publicações 

individuais e de múltipla autoria. 
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Tabela 1: Informações gerais sobre os autores 
Informação Quantidade 

Autores 180 

Número de aparecimentos dos autores 208 

Autores de publicações individuais 6 

Autores de publicações de múltipla autoria 174 

Artigo por autor 0.372 

Autores por publicação 2.69 

Coautores por publicação 3.25 

Índice de colaboração 2.95 

 

4.1. Contribuição dos países para a publicação global 

A partir dos dados analisados, foi possível evidenciar os países mais produtores de 

conhecimento na área de transporte público em áreas rurais. A Figura 3 mostra que, em termos 

quantitativos, a China assume o ranking de país com o maior número de publicações (13, 4%), 

seguida pelo Reino Unido (11,9%) e Alemanha (8,9%) (Figura 3).  

 

 
Figura 3 – Países com maiores produções na área 

 

No entanto, há outro fator a ser considerado na análise geográfica das publicações: a relevância 

dos estudos. Tal relevância pode ser medida a partir de duas métricas: (1) o total de citações 

por país e (2) a média de citações por artigo, sendo que a média de citações das publicações 

estudadas é igual a 4,75. No quesito de citações totais, o Reino Unido aparece como primeiro 

colocado (66 citações), pertencendo aos Estados Unidos e à Tailândia, respectivamente, o 

segundo e terceiro lugares. A Figura 4 ilustra a relação dos 10 países mais citados e suas 

quantidades de artigos. Observa-se que a China, ainda que possua o maior número de 

publicações se encontra na 6ª posição em termos de citação, indicando que a quantidade de 

produção nem sempre é associada à relevância em termos de citações. 
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Figura 4: Distribuição dos países mais citados, juntamente com suas respectivas quantidades 

de publicação e média de citações por artigo 

 

4.2. Distribuição por autores 

Entre os 180 autores encontrados, foram listados os 10 principais, que mais contribuíram em 

termos de publicações (Tabela 2). Dentre eles, 50%têm como origem o Reino Unido, fato este 

que evidencia novamente a influência do país, em especial a Universidade de Aberdeen, 

tornando-a um dos principais polos geradores de conhecimento na área de transporte público 

rural. Também, faz-se notável a associação da área de Ciências da Computação com a área 

objeto de estudo, visto que há uma demanda do uso de tecnologias da informação na realização 

do planejamento de viagens com características flexíveis, como no caso de áreas rurais. 

 

Tabela 2: Autores com mais publicações sobre transporte público em áreas rurais 

 

 

Autor 
Número de 

publicações 
País Instituição 

Nelson, J 5 Reino Unido 
University of Aberdeen, Centro de pesquisas em 

transporte 

Papangelis, K  4 China 
Xi'an Jiaotong-Liverpool University, Departamento de 

Ciências da Computação 

Corsar, D 3 Reino Unido 
University of Aberdeen, Departamento de Ciências da 

Computação 

Edwards, P 3 Reino Unido 
University of Aberdeen, Departamento de Ciências da 

Computação 

Galati, A 3 Suíça 
Digital Platforms and Applications Group, Disney 

Research Zurich 

Mangold, S 3 Suíça 
Digital Platforms and Applications Group, Disney 

Research Zurich 

Vegala, N 3 Índia 
Indian Institute of Technology Bombay, Departamento 

de Engenharia Civil 

Wang, C 3 Reino Unido Wolfson Institute of Preventive Medicine 

Baillie, C 2 Reino Unido 
University of Aberdeen, Departamento de Ciências da 

Computação 

Bertolini, L 2 Holanda University of Amsterdam, Planejamento Urbano 
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4.3. Temas correlacionados à pesquisa 

A partir da utilização dos softwares R e VOSviewer, foram encontradas 216 palavras-chave 

informadas pelos autores correlacionadas ao tema.  Assim, foram analisadas as palavras que 

mais se repetiram (no mínimo 3 vezes em títulos e resumos) e classificadas em 4 grupos: (1) 

características de viagens, (2) veículos de transporte público, (3) serviços de transportes 

públicos flexíveis e (4) estudos de tecnologias (Figura 5).  Vale ressaltar que as palavras se 

apresentam em inglês devido à restrição de idiomas descrita anteriormente.  

 

No grupo de características de viagens, as palavras-chave usadas em publicações de 

características de viagens em áreas rurais foram: transporte rural, uso do carro, aquisição de 

carro, comportamento de viagens e sistemas de informação de passageiros. Nos estudos de 

veículos de transporte público as principais palavras-chave foram: ônibus, transporte público, 

rotas de transporte, redes tolerantes a atrasos (com a auxílio de hardware) e áreas rurais. Para 

as pesquisas relacionadas a serviços de transporte públicos flexíveis, foram encontradas as 

seguintes palavras-chave: transporte de massa, sistemas de transporte público, táxis, estrada 

para veículos inteligentes, sistemas inteligentes e transporte a partir da demanda (demand 

responsive transport). E, por fim, no quarto grupo, as palavras-chave foram: rede de sensores, 

gerenciamento da informação e sistemas de telecomunicações sem fio. 

 

Outro fator relacionado às palavras-chave é o tempo médio em que as mesmas apareceram na 

literatura. Na Figura 6, as palavras em vermelho e laranja apareceram recentemente, tendo como 

exemplos as palavras-chave “comportamento de viagens”, “rotas de transporte” e “transporte a 

partir da demanda”, uma vez que para atender as necessidades dos usuários das regiões rurais, 

faz-se necessário desenvolver sistemas de transporte com rotas adaptáveis, considerando suas 

características de viagens, demanda e os custos da prestação de serviços (Domingues, 2009; 

Saroni, 2015). 

 

Por outro lado, as palavras em azul são usadas em publicações mais antigas como o “uso do 

carro” e “aquisição de carro”, visto que nos casos dos moradores rurais existe a dependência de 

transportes individuais quando não são ofertados serviços de transporte público (Marr, 2012). 
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Figura 5: Mapeamento das palavras-chave de transporte público rural, divididas em quatro 

grupos: características de viagens (azul), veículos de transporte público (verde), serviços de 

transportes públicos flexíveis (vermelho) e estudos de tecnologias (roxo). 

Grupo 1 

Características 

das viagens 

Grupo 4 

Estudos de 

tecnologias 

Grupo 3 

Serviços de 

transporte flexíveis 

Grupo 2 

Veículos de 

transporte público 
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Figura 6: Distribuição das palavras-chave segundo o ano de aparecimento  

 

4. LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Como descrito anteriormente, as publicações analisadas foram coletadas na Scopus, a maior 

base de dados da atualidade.  Assim, os resultados apresentam uma cobertura internacional e 

ampla do tema estudado. No entanto, este trabalho possui algumas limitações, a saber: para 

analisar de maneira homogênea, foram excluídos artigos escritos em diferentes línguas 

estrangeiras que não sejam em inglês.  Portanto, nesse processo de refinamento, alguns estudos 

importantes em outros idiomas eventualmente podem ter sido excluídos. Também, os 

periódicos publicados em 2016 e 2017 não têm alta frequência de citação por serem recentes e, 

sobretudo no último ano até a data da busca, não foram publicados todos os artigos pertinentes 

ao mesmo, assim, o número de publicações do ano de 2017 tende a aumentar. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo apresentou um panorama abrangente de publicações acadêmicas na área de 

Transporte Público em áreas rurais. Com base na aplicação metodológica, foram analisadas 67 

publicações indexadas na base de dados Scopus, no período de 2008 a 2017. 

 

A fim de alcançar os objetivos propostos, o presente artigo apontou os principais meios de 

divulgação da área, identificando os autores e países de maior influência em número de 

publicações e citações, tornando mensuráveis, a partir de análises quantitativas, as produções 

acadêmicas no decorrer do tempo. Assim, a análise realizada se apresentou em três indicadores: 

a contribuição dos países para a publicação global, a distribuição por autores e os temas 

correlacionados à pesquisa.  

 

Em relação à contribuição dos países, a China foi o país com o maior número de publicações 

no período analisado. Não obstante, se encontra em 6ª posição nos países mais citados, com a 

média de 1,89 citações por artigo. Por outro lado, o Reino Unido aparece como o país mais 

citado (8,25/artigo), sendo o segundo país que mais publicou na área, evidenciando que a 

quantidade de publicações não é uma métrica a ser avaliada individualmente, e sim associada à 

relevância, no qual pode ser medida pelo número de citações. Quanto à distribuição de autores, 

50% têm como origem o Reino Unido, evidenciando novamente a relevância do país em suas 

pesquisas. No entanto, a maioria dos países com o maior índice de produção e citação na área 

são desenvolvidos, diferente do cenário nacional, portanto, nota-se a carência de pesquisas 

focadas em países em desenvolvimento. 

 

Dentre os temas correlacionados a pesquisa, constatou-se 216 palavras-chave que mais se 

repetiram na busca e foram classificadas em quatro grupos: características de viagens, veículos 

de transporte público, serviços de transportes públicos flexíveis e estudos de tecnologias. 

Também se analisou o tempo médio de surgimento das palavras-chave na literatura, indicando 

que aquelas associadas ao “uso e aquisição do carro” foram usadas em publicações de 2009. Já 

“transporte a partir da demanda” (demand responsive transport), “comportamento de viagens” 

e “rotas de transporte” são palavras-chave mais recentes nas quais indicam possíveis tópicos 

em pesquisas futuras.  

 

Vale ressaltar que o artigo contribuiu para o maior entendimento e o direcionamento de 

pesquisas na área objeto de estudo, visto que não foram encontrados outros estudos 

metodológicos de bibliometria na mesma. Também, o presente estudo evidenciou a importância 

da integração entre diferentes áreas como ciência da informação e engenharia de transporte de 

modo a obter resultados com alto valor agregado a partir do uso de diferentes ferramentas das 

distintas áreas, tornando-o mais completo. 
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RESUMO 

Esta pesquisa, ainda em andamento, tem como objetivo propor e aplicar um modelo de gerenciamento das emissões 

atmosféricas em aeroportos integrado à avaliação da eficiência carbono-energética. Tal abordagem de 

gerenciamento pretende combinar práticas e ferramentas já utilizadas em aeroportos com a realização de Auditoria 

Carbono-Energética (ACE), incorporando, assim, os aspectos de consumo energético e emissões resultantes em 

uma única abordagem de gerenciamento. Ainda, pretende-se realizar medição de poluentes atmosféricos relevantes 

à atividade aeroportuária por meio do uso de sensores de baixo custo como parte integrante do modelo de 

gerenciamento a ser proposto. O modelo será aplicado ao Aeroporto de Congonhas – São Paulo e espera-se que o 

mesmo possa ser utilizado por gestores aeroportuários como forma melhorar o gerenciamento ambiental dos 

aeroportos através da redução do uso de energia e redução das emissões associadas. 
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RESUMO 
A assimetria entre investimentos necessários em transportes no Brasil e os recursos orçamentários disponíveis 
obriga o governo a hierarquizar os projetos prioritários para o fomento da infraestrutura. Neste contexto, o 
presente estudo se propõe a construir um modelo para priorização de investimentos em infraestrutura rodoviária 
com base na Metodologia Multicritério de Apoio à Tomada de Decisão Construtivista (MCDA-C). Para que tal 
objetivo fosse alcançado, foi realizado um estudo de caso, que avaliou alternativas de investimentos pertencentes 
a um plano de avaliação de projetos do governo federal. A construção do modelo baseou-se nos seguintes 
procedimentos: pesquisa documental (análise da bibliografia) e entrevistas estruturadas. Como resultado deste 
estudo de caráter exploratório-empírico, obteve-se um modelo para apoio à tomada de decisão, que forneceu 
uma lista hierarquizada de projetos prioritários para investimentos. 
 
ABSTRACT 
The asymmetry between necessary investments in Brazilian transport infrastructure and the available budget 
forces the government to prioritize investments necessaries for infrastructure growth. In this context, the present 
paper proposes to construct a model to prioritize investments in road infrastructure based on the Multicriteria 
Decision Aid - Constructivist (MCDA-C). To reach the proposed objectives, a case study was carried out, which 
evaluated three project alternatives belonging to a federal government project evaluation plan. In order to 
construct the model, the following procedures were carried out: documentary research (bibliography analysis) 
and structured interviews. As results of this exploratory-empirical study, a model to support decision making 
was defined, which provided a investment priorities projects list. 
 
1. INTRODUÇÃO 
A premente necessidade da retomada econômica do Brasil nos próximos anos implicará no 
aumento da demanda por infraestrutura de transporte, sobretudo a necessidade do país de 
dispor de uma malha rodoviária em boas condições operacionais, integrada a outros modais 
de transporte, aspecto que atualmente configura um dos maiores entraves à competitividade 
da economia nacional. 
 
Segundo o Relatório da Pesquisa CNT de Rodovias (CNT, 2016), o modal rodoviário é a 
principal forma de movimentação de bens e pessoas no Brasil. É o principal responsável pela 
integração do sistema de transporte nacional e contribui significativamente para o 
desenvolvimento socioeconômico nacional. 
 
Embora desempenhe papel estratégico para a integração nacional, a malha rodoviária 
brasileira apresenta sérios problemas operacionais e logísticos causados pela expansão e 
adequação aquém da crescente demanda da frota de veículos. Somado às limitações 
estruturais, a grave crise econômica vivenciada pelo governo federal e unidades federativas, 
tem contribuído para a escassez de investimentos no setor, que tradicionalmente não tem se 
mostrado suficientes para atendar a demanda por transportes. Nas últimas décadas, o Brasil 
tem investido em torno de 2% do Produto Interno Bruto (PIB), enquanto países emergentes e 
outros países latino americanos vêm investindo cerca de 4% a 8% do PIB (PINHEIRO; 
FRISCHTAK, 2014). 
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No atual cenário de assimetria entre a demanda de transporte rodoviário, infraestrutura 
disponível e limitações de recursos, decorre a questão cerne deste artigo: como os 
investimentos públicos em rodovias devem ser priorizados para que se atenda a demanda do 
país por esse tipo de infraestrutura? 
 
Atualmente, a Análise de Custo e Benefício é a metodologia de avaliação de projeto ex ante 
amplamente utilizada na avaliação de projetos de infraestrutura no Brasil e em diversos países 
(HAYASHI, MORISUGI, 2000; BRISTOW, NELLTHORP, 2000; GRANT-MULLER et al., 
2001 apud QUADROS, 2014).  
 
O seu papel de destaque deu-se principalmente pela capacidade de traduzir para uma métrica 
única, o valor monetizado, questões complexas que tangem a análise desse tipo de projeto. No 
entanto, a monetização dos custos e benefícios advindos de um empreendimento pode, 
dependendo do contexto, ser dispendiosa em termos de recursos e tempo, tornando-se inviável 
de ser aplicada a uma grande gama de projetos para avaliação (BANCO MUNDIAL, 2016).  
 
Como alternativa, a análise multicritério para a tomada de decisão tem ganhado notoriedade 
na avaliação de projetos de infraestrutura, principalmente quando muitos aspectos devem ser 
avaliados junto com o investimento proposto. A análise multicritério formaliza a inclusão de 
critérios não monetários e qualitativos à tomada de decisão e pode ser útil quando se há 
restrição de informações e recursos (BANCO MUNDIAL, 2016). 
 
Em resposta à pergunta anteriormente proposta, o presente estudo tem por objetivo construir 
um modelo para subsidiar a tomada de decisão de investimentos governamentais em 
infraestrutura rodoviária, tendo em vista a análise de múltiplos critérios. 
 
A fim de atingir o objetivo proposto, foi desenvolvido um estudo de caso com base na 
Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão – Construtivista (MCDA-C) aplicada à análise 
e priorização de investimentos para adequação e melhoramento da capacidade viária de 
trechos avaliados por um plano do governo federal. 
 
A relevância deste trabalho se dá, sobretudo, pela pouca disponibilidade de publicações sobre 
o tema, como pôde ser verificado no levantamento bibliográfico realizado para produção 
desta pesquisa.  
 
A escolha da MCDA-C como instrumento de intervenção deu-se, principalmente, pelos 
seguintes aspectos: (a) reconhecimento da limitação da objetividade e consequente aceitação 
da subjetividade (b) incorporação do paradigma construtivista (fornecer ao decisor 
conhecimento sobre o problema) (c) reconhecimento da indivisibilidade da natureza objetiva 
e subjetiva dos elementos dentro do contexto decisório (d) estruturação do problema com base 
nas percepções e conhecimentos dos decisores (AZEVEDO et al., 2013).  
 
Além deste primeiro item (1) Apresentação, em que é introduzido o tema e a problemática da 
pesquisa, o presente artigo está estruturado em de acordo com os seguintes itens: (2) Revisão 
Bibliográfica, em que é apresentada a bibliografia sobre avaliação de investimentos em 
infraestrutura de transportes, Análise Custo Benefício e MCDA-C; (3) Metodologia, com a 
apresentação do enquadramento metodológico do artigo e os procedimentos para a construção 
do modelo; (4) Estudo de Caso; (5) Apresentação dos Resultados com apresentação do 
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modelo construído para priorização de investimentos e (6) Conclusão, que apresenta a 
considerações sobre os resultados obtidos, análise das limitações do estudo e recomendações 
para estudos futuros. 
 
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
Neste item são apresentados os pressupostos teóricos que envolvem a análise de 
investimentos em infraestrutura de transportes voltada para a Análise de Custo e Benefício 
(CBA) e a metodologia de análise multicritério MCDA-C. 
 
2.1. Análise de Custo e Benefício (CBA) em Investimentos de Infraestrutura de 

Transportes 
Tradicionalmente, problemas de decisão de investimento em transporte são resolvidos com o 
uso da Análise de Custo Benefício (CBA). Basicamente, a metodologia consiste em verificar 
os prós (benefícios) e os contras (custos) de uma opção, avaliando-a em termos monetários a 
cada ano, ao longo da vida útil do projeto e montando-se o fluxo de caixa do empreendimento 
(BANCO MUNDIAL, 2016). 
 
Consideram-se como contras na avaliação de um projeto rodoviário os custos advindos da 
construção, conservação, manutenção, infraestrutura operacional da rodovia e os custos de 
operação dos veículos, tempo de viagem e gasto com acidentes (BRIDGER, 1983; DNIT, 
2006; QUADROS, 2014).  
 
Os benefícios passíveis de identificação e de monetização para fins de avaliação de projetos 
de infraestrutura são divididos em duas classes, os diretos e os indiretos. Os benefícios diretos 
são quantificados pela redução dos custos anteriormente citados em comparação com o “caso 
base”, ou situação de referência, isto é, a situação sem a implantação do projeto (QUADROS, 
2014). 
 
Por sua vez, os benefícios indiretos são decorrentes do desenvolvimento social e econômico 
da região em face dos investimentos realizados. Tais benefícios são expressos em função do 
crescimento líquido da produção da região influenciada pelo empreendimento, a valorização 
real das propriedades lindeiras e, principalmente, pelo desenvolvimento social resultante do 
investimento por meio da redistribuição de renda (DNIT, 2006). 
 
A partir do fluxo de caixa do empreendimento, são calculados os indicadores de rentabilidade 
do projeto. Existem diversos indicadores utilizados para análise de investimentos, mas para o 
caso específico de investimentos públicos, três indicadores são mais utilizados: o Valor 
Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e Relação Benefício/Custo (B/C) 
(MISHAN, 1971). 
 
Os indicadores econômicos, naturalmente, podem servir como critérios para a hierarquização 
de projetos na tomada de decisão, selecionando prioritariamente aqueles projetos com 
melhores indicadores (QUADROS, 2014). 
 
2.2. Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão – Construtivista (MCDA-C) 
A Metodologia Multicritério de Apoio àDecisão (MCDA) propõe-se a auxiliar e a modelar o 
contexto decisório, traduzindo para um modelo com rigor científico os valores, conceitos e 
percepções dos envolvidos no processo decisório (ROY 1993 apud ESPÍNDOLA et al., 
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2007). Esse processo é baseado no paradigma construtivista de Piaget, segundo o qual o 
conhecimento é resultado de algum tipo de interação entre o subjetivo e objetivo, ou seja, 
interação entre o sujeito ativo em busca de uma adaptação a um objeto. 
 
Surgida como uma evolução da Pesquisa Operacional, a Metodologia Multicritério, se 
desenvolveu por meio de duas principais correntes de pensamento ao longo dos anos: a 
Multicriteria Decision Making (MCDM) e Multicriteria Decision Aid (MCDA). Enquanto a 
primeira corrente tem como objetivo o desenvolvimento de um modelo matemático para 
explicar uma determinada situação e chegar a uma decisão ótima, independente dos 
envolvidos, a MCDA se propõe a criar um modelo com foco na geração de conhecimento 
para os envolvidos no contexto decisório, de tal maneira que as decisões sejam tomadas em 
função do que se acredita ser mais adequado à situação específica (ROY 1993 apud 
ESPÍNDOLA et al., 2007). 
 
Segundo Zamcopé et al. (2010), a MCDA-C surge como uma ramificação da Metodologia 
Multicritério em Apoio àDecisão (MCDA), com o intuito de apoiar os decisores em contextos 
complexos, conflituosos e incertos. Complexos pelo fato de se reconhecer a existência de 
vários critérios a serem considerados dentro do contexto decisório, mas não os conhecem 
plenamente. Conflituosos por se tratar de situações em que os critérios têm pesos distintos 
dentre os interesses dos diversos atores envolvidos no processo, mas disputam recursos dentro 
de um universo finito. Incertos por usar de dados qualitativos e quantitativos, com base na 
percepção dos atores envolvidos e sem o rigor e precisão de outras ferramentas utilizadas em 
outras áreas do conhecimento. 
 
As atividades de apoio à decisão utilizadas pela MCDA-C são subdivididas em três fases: 
estruturação, avaliação e elaboração das recomendações (ENSSLIN et al., 2000). Essas três 
etapas serão melhor detalhadas no item 5, pari passu a apresentação do estudo de caso para 
construção do modelo. 
 
3. METODOLOGIA 
A metodologia utilizada para elaboração deste artigo deu-se em duas fases distintas. 
Inicialmente, buscou-se fazer um levantamento da literatura existente sobre o tema proposto e 
a definição do enquadramento da metodologia da pesquisa. Na segunda etapa, foi realizada a 
construção do modelo e aplicação do mesmo por meio de um estudo de caso. 
 
3.1. Revisão da Literatura e Enquadramento Metodológico 
Na fase inicial desse estudo, foi realizada uma ampla pesquisa na bibliografia disponível 
sobre a aplicação da Metodologia Multicritério de Apoio àTomada de Decisão no contexto da 
priorização de investimentos em infraestrutura rodoviária. Foram consultadas bibliografias 
nacionais e internacionais, disponíveis em livros, teses, dissertações e artigos científicos em 
meio impresso e via internet.  
 
Esse tipo de ferramenta de apoio à tomada de decisão tem sido cada vez mais empregue na 
gestão de projetos de infraestrutura. Segundo o levantamento realizado por Kabir (2014), de 
1980 a 2012, foram identificadas mais de 300 publicações sobre aplicações das mais variadas 
metodologias de análise multicritério em diferentes segmentos da infraestrutura. No entanto, 
poucas publicações voltavam-se especificamente para o tema da hierarquização de projetos. 
Corroborando com a constatação feita por Kabir (2014) verificou-se também durante a 
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consulta bibliográfica um número limitado de publicações sobre o tema, com destaque para os 
trabalhos de Mendes e Caldas (2010), Cardoso (2011), e Cardoso et al. (2011), Quadros 
(2014) e Banco Mundial e Ministério de Economia e Finanças do Panamá (2015). 
 
No âmbito da infraestrutura rodoviária, a ocorrência de publicações é ainda menor com 
destaque para os trabalhos Furtado (2014), Bianco (2016) e Pradeep e Nair (2013). Ressalta-
se que nenhum dos trabalhos consultados utilizou como instrumento de intervenção a MDCA-
C, o que justifica a originalidade da adoção desta metodologia para avaliar o tema proposto. 
 
No tocante ao enquadramento metodológico, esta pesquisa se insere dentro da visão 
construtivista do conhecimento, pois visa gerar conhecimento aos decisores sobre o problema 
em questão. A fonte de coleta de dados é primária e secundária. Primária pelo fato da coleta 
de dados ocorrer diretamente com os decisores e secundária por utilizar de dados de fontes 
secundárias para enquadrar nas alternativas estudadas dentro dos descritores definidos para o 
modelo. 
 
Dessa forma, o método de pesquisa empregue é qualitativo-quantitativo aplicado por meio de 
um estudo de caso. O viés qualitativo da pesquisa dá-se pelo caráter discricionário na 
definição de todos os critérios e julgamentos. O caráter qualitativo ocorre na coleta e 
tratamento dos dados para análise e construção funções de valor e taxas de substituição para 
os descritores adotados no modelo.  
 
4. ESTUDO DE CASO  
 
4.1. Identificação do Contexto Decisório 
Segundo Quirino (2002) no contexto decisório a metodologia MCDA apresenta três 
convicções básicas do processo decisório: 
 

§ As características subjetiva e objetiva são inseparáveis e interligadas. A 
subjetiva relaciona-se ao juízo de valor dos atores, enquanto a objetiva, as ações 
na tomada de decisão; 
§ Os atores têm uma aprendizagem na participação e começam a entender e a 
interpretar melhor o seu juízo de valor por meio dos conhecimentos adquiridos; 
§ A visão construtivista é a metodologia necessária na construção de um modelo, 
que espelhe as preferências dos atores tanto no entendimento do problema, como 
na geração do conhecimento para alcançar os objetivos desejados.  

 
O programa de avaliação de viabilidade de projetos que embasou o presente estudo de caso 
pertence ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e é voltado ao 
planejamento de médio e longo prazo para realização de estudos de viabilidade técnica, 
econômica e ambiental (EVTEA). A partir dos estudos realizados, o programa se propõe a 
estabelecer a hierarquização da carteira de empreendimentos que deverão ter seus projetos e 
estudos ambientais iniciados e a respectiva previsão de recursos nas peças orçamentárias da 
autarquia (DNIT, 2012). 
 
Para a realização do estudo de caso, foram escolhidos três empreendimentos constantes do 
plano para serem avaliados e priorizados de acordo com o modelo de análise multicritério 
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MCDA-C. Os empreendimentos são nomeados como alternativas A01, A02 e A03 e suas 
características são resumidas na Tabela 2. 
 
Uma vez definido o objeto da avaliação, parte-se para a definição dos atores do processo 
decisório. Denominam-se atores (do inglês stakeholders) aqueles que atuam diretamente e 
indiretamente na tomada de decisão (ROY, 1996 apud ENSSLIN, 2001). Os atores se dividem 
em intervenientes e agidos. Os intervenientes são aqueles que participam diretamente do 
processo decisório, que podem ser divididos em decisores, representante e facilitadores. Os 
decisores são aqueles competem ou são delegados o poder de decisão. Os representantes são 
aqueles incumbidos pelo decisor de representá-lo no processo de apoio à decisão. Finalmente, 
o facilitador é aquele que assume a atribuição de apoiar e conduzir o processo de tomada de 
decisão valendo-se da ferramenta construída para esta finalidade (ENSSLIN et al., 2001).  
 
No contexto do estudo de caso proposto, definiu-se como decisor o diretor responsável pelo 
planejamento e projetos da autarquia, responsável pela elaboração de estudos de 
planejamento. Como representantes, definiu-se a equipe de servidores subordinada à diretoria 
com função de acompanhamento, análise e aprovação dos estudos de viabilidade e a equipe 
de consultores responsável pela elaboração dos estudos de viabilidade. O facilitador foi 
definido como o autor desta pesquisa. Os agidos, por sua vez, são aqueles atores que sofrem 
de forma passiva as consequências da implementação da ação tomada, no caso deste estudo 
representado pela sociedade em geral. 
 
Em função da indisponibilidade de tempo e demandas relativas ao trabalho a participação 
efetiva dos atores elencados no contexto decisório se restringiu ao facilitador e dois 
consultores na figura de representantes.  
 
4.2. Estruturação do Problema 
A etapa inicial para a construção do modelo é a definição do rótulo para descrever o 
problema. A função do rótulo é delimitar de maneira objetiva o contexto decisório de modo a 
manter o foco nos aspectos mais relevantes inerentes à resolução do problema (ENSSLIN et 
al., 2001). No caso deste estudo, definiu-se como rótulo do problema “desenvolver um 
modelo para priorizar investimentos de adequação e melhoramento na infraestrutura 
rodoviária”.  
 
Na sequência, partiu-se para a definição dos Elementos Primários de Avaliação (EPA). Esses 
elementos são constituídos de objetivos, metas, valores dos decisores, bem como, ações e 
opções as alternativas (ENSSLIN et al., 2001). Para a definição dos EPAs, foi utilizada a 
técnica do brainstorming com os decisores.  
 
Segundo Ensslin et al. (2001), cada elemento primário deve ser voltado à ação e transformado 
em um conceito. A partir da conceituação, é possível identificar os dois polos antagónicos 
existentes: o polo presente (pretendido) e o polo oposto (mínimo tolerável pelo decisor). Ao 
todo, foram identificados 19 EPAs. Na Tabela 1 a seguir são apresentados os EPAs da área de 
interesse Econômico-Financeiro juntamente com o conceito estabelecido a cada um deles 
dentro do contexto da problemática definida.  
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Tabela 1: Elementos Primário de Avaliação (EPA) Identificados 
Elementos Primários de 

Avaliação (EPAs) Conceito 

Custo benefício Assegurar que os custos advindos dos benefícios da implantação do projeto superem ou igualem 
os custos de implantação e operação ao invés de ter os custos de implantação e operação 
superiores aos benefícios. 

Taxa de Retorno (TIR) Garantir que os projetos selecionados tenham a maior taxa interna de retorno (TIR) ao invés de 
valores inferiores a taxa de atratividade mínima. 

Fonte: Elaboração própria 
 
4.3. Estruturação do Modelo Multicritério 
Os pontos de vista fundamentais (PVFs), segundo Bana e Costa (1992) citado por Ensslin 
(2001), são, ao mesmo tempo, indicativos de valores que os decisores consideram importantes 
no contexto e definidores das características das ações que são de interesse desses. Os PVFs 
são o eixo da avaliação do problema. Dependendo da complexidade do eixo de avaliação dos 
PVFs, é necessário decompô-los em pontos de vista elementares (PVEs). Os PVEs permitem 
uma melhor avaliação das ações potenciais dentro do ponto de vista fundamental analisado.  
 
Uma vez definidos os PVFs e PVEs que retratam o problema analisado, é possível representá-
los em uma estrutura arborescente mais conhecida como Árvore dos Pontos de Vistas (BANA 
E COSTA, 1992 apud ENSSLIN, 2001). Na Figura 1, a seguir, é apresentada a Árvore dos 
Pontos de Vista para o estudo de caso. 
 

 
Figura 1: Árvore de Pontos de Vista 

Fonte: elaboração própria  
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A etapa seguinte na estruturação do Modelo foi a criação dos descritores. Bana e Costa 
(1992), citado por Ensslin (2001), definem um descritor como um conjunto de níveis de 
impacto que descrevem a performance das ações potenciais de cada ponto de vista (PV). 
Segundo Ensslin et al. (2001), dentre suas características, os descritores podem assumir 
valores qualitativos e quantitativos.  
 
Para cada descritor selecionado foram definidos dois níveis de impacto de referência: um 
nível superior, chamado de bom, e um inferior, chamado de neutro. A diferença de 
atratividade entre eles foi estabelecida na sequência. Para tanto, os descritores foram 
transformados em escalas ordinais por meio da construção de funções de valor para cada 
descritor, utilizando-se do método de julgamento semântico, em comparações realizadas par a 
par pelos decisores e posteriormente analisadas no software Macbeth (BANA E COSTA, DE 
CORTE, VANSINCK, 2003).  
 
A etapa final na construção do modelo consiste na definição das taxas de substituição que 
possibilitam a comparação relativa entre os critérios adotados e permitem a avaliação global 
do desempenho de cada projeto do portfólio analisado (ESPÍNDOLA et al., 2007).  
 
Para a definição das taxas de substituição, utilizou-se o método de julgamento semântico da 
comparação par a par da diferença de atratividade entre as ações potenciais nos mesmos 
moldes utilizados para definição das funções de valores.  Os valores obtidos são apresentados 
na Figura 2.  
 
As informações necessárias para a avaliação de performance dos projetos selecionados foram 
retiradas dos Estudos de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental (EVTEA) do plano 
avaliado. Ressalta-se que os dados analisados são preliminares, utilizados única e 
exclusivamente para avaliação do modelo proposto por este trabalho. Não há qualquer 
semelhança com os resultados finais de tais estudos de viabilidade. Por esse motivo, as 
alternativas de projetos avaliadas foram genericamente identificadas.  
 
Após a compilação e tratamento dos dados, foram obtidos os indicadores para avaliação dos 
projetos. Para os critérios de avaliação qualitativa, relacionados a interferência ambiental, os 
dados foram apresentados para os decisores que avaliaram o nível de impacto do projeto 
quando aplicável, em baixo, médio ou alto. Os dados tratados são apresentados na Tabela 2.  
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Figura 2:  Taxas de Substituição 

Fonte: elaboração própria 
 

Tabela 2 - Resumo Características Projetos Avaliados 
Unidade/ Projeto A01 A02 A03 

Taxa de Retorno % 20,3 8,0 18,3 

Custo/Benefício - 3,03 1,13 2,847 

Taxa de Acidentes - 5,86 1,92 4,91 

Capacidade da Rodovia - 2,7 2,3 2,9 

Usuários Beneficiados Nº Usuários 8.127 3.339 21.626 

Desenvolvimento Regional IDH 0,683 0,717 0,597 

% Veículos de Carga % 38,3 31,4 8,5 

Interferência Ambiental - Biodiversidade - Alto Médio Médio 
Interferência Ambiental - Áreas 
prioritárias - Alto Baixo Alto 

Interferência Ambiental - Unidades de 
Conservação - Não há Médio Não há 

Interferência Ambiental - Terras 
Indígenas e Comunidades Quilombolas - Médio Não há Baixo 

Relevância Estratégica - Não Não Não 

Integração Multimodal Pontos de 
Integração 1 0 3 

Fonte: elaboração própria 
 
A avaliação global de uma ação potencial foi obtida por meio do modelo de agregação aditiva 
proposto pela Equação 1 a seguir e os resultados obtidos para cada projeto analisado são 
apresentados e analisados no item 5, a seguir. 

𝑉 𝑎 =𝑊1 ∗ 𝑉1 𝑎 +   𝑊2 ∗ 𝑉2 𝑎 +   𝑊3 ∗ 𝑉3 𝑎 +⋯+   𝑊𝑛 ∗ 𝑉𝑛(𝑎)  (1) 
Onde: 
V(a) = valor global da ação potencial a; 
V1(a), V2(a), ...., V(n) = valor parcial dos critérios 1, 2, ..., n, da ação potencial a; 
W1, W2, ..., Wn = taxas de substituição dos critérios 1, 2, ..., n; 
n = número de critérios adotados no modelo. 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
Em uma escala de pontuação que varia de 0 a 100, o projeto A01 obteve o maior indicador 
global com 73,31 pontos. Em segundo lugar, com 71,71 pontos, ficou o projeto A03. O 
projeto A02 obteve pontuação bem inferior aos anteriores, ficando com 15,54 pontos. O 
impacto das ações potenciais são apresentados graficamente na Figura 3, em que é possível 
avaliar para cada um dos 13 pontos de vista o desempenho de cada projeto.  
 

 
Figura 3: Perfil de Impacto das Ações Potenciais 

Fonte: elaboração própria 
 
Logo, considerando o objetivo deste artigo, a priorização dos investimentos de adequação e 
melhoramento dos projetos rodoviários avaliados deve ocorrer na sequência definida pelos 
projetos A01, A03, A02.  
 
O passo seguinte na análise dos resultados do modelo é a análise de sensibilidade para se 
avaliar a robustez do modelo. A análise de sensibilidade é uma fase importante na aplicação 
do modelo, pois contribui para superar a falta de precisão na determinação dos valores 
parametrizados para gerar conhecimento sobre o problema e também aumentar a confiança 
nos resultados (DIAS et al., 1997 apud ENSSLIN et al., 2001). O software Mecbath possui 
ferramenta para analisar graficamente como variações nas taxas de substituição alteram 
globalmente o modelo.  
 
Procedeu-se essa análise com os 13 critérios do modelo e verificou-se que variações em até 
20% nas taxas de substituição não geram alterações na hierarquização dos projetos analisados. 
Portanto, conclui-se que o modelo é robusto. 
 
Segundo Goodwin e Wright (1991), citados por Zamcopé et al.(2010), pode haver conflito 
entre os resultados analíticos pelo modelo multicritério e os resultados intuitivos dos decisores 
aqueles sem a fundamentação de um modelo formal de apoio à decisão. Todos os conflitos 
devem ser analisados e é de suma importância que os resultados obtidos sejam legitimados 
pelos decisores.  
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Dessa forma, considerando que os resultados obtidos pelo modelo atenderam às expectativas 
dos decisores e a robustez do mesmo foi verificada por meio de análise de sensibilidade, 
também validada pelos decisores, o modelo construído permitiu um melhor entendimento do 
problema se mostrando como uma ferramenta válida para o apoio à tomada de decisão na 
priorização de investimentos rodoviários de adequação e melhoramento da capacidade.  
 
6. CONCLUSÃO 
Para superar os desafios gerados pela assimetria entre a crescente demanda por investimentos 
em infraestrutura rodoviária e as restrições orçamentárias, cada vez mais significativas ao 
Estado, os órgãos responsáveis por esse tipo de investimento necessitam de formas para 
otimizar o investimento público com vistas ao ganho de eficiência. 
 
O objetivo geral deste estudo de construir um modelo com base na metodologia construtivista 
de análise multicritério (MCDA-C) para subsidiar a priorização de investimentos de 
adequação e melhoramento de capacidade em rodovias foi alcançado. Mostrou-se dispor de 
uma ferramenta capaz de organizar as informações coletadas e as percepções dos decisores 
quanto ao problema proposto.  
 
Como pontos positivos da aplicação da MCDA-C, pode-se citar o uso de uma ferramenta 
sistemática capaz de incorporar no processo decisório a melhor informação disponível dentro 
das limitações de custo, prazo e mão de obra, além de conferir um viés mais técnico e menos 
político ao processo decisório. A adaptabilidade do modelo é outro ponto extremamente 
positivo, pois pode promover futuras discussões sobre critérios e informações relevantes 
passíveis de serem incorporadas a avaliação dos próximos projetos, garantindo assim, a 
melhoria contínua do processo. 
 
É importante destacar que a aplicação da MCDA-C não visa substituir a tradicional 
metodologia de Análise de Custo Benefício (CBA), mas sim coexistir como uma ferramenta 
de auxílio à tomada de decisão. Nota-se que para a construção do modelo proposto foram 
incorporados indicadores da Análise de Custo Benefício, como a Taxa de Retorno e Custo 
Benefício como PVFs, evidenciando a interdependência das metodologias para o alcance do 
objetivo proposto.  
 
Como limitação dessa pesquisa aponta-se a não participação de todos os atores identificados 
no processo decisório. Sugere-se, para a elaboração de trabalhos futuros, a inclusão do 
decisor, demais representantes e agidos na construção do modelo de modo que o 
conhecimento construído reflita o entendimento da autarquia sobre o problema e a sociedade 
como um todo.  
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RESUMO 

O Brasil apresenta um elevado déficit de qualidade em suas rodovias. Dentre as propostas para financiamento de 

melhorias na infraestrutura rodoviária, surge a ideia de que os usuários contribuam através da cobrança de 

pedágio, visto serem os principais beneficiários. Este trabalho apresenta uma proposta metodológica para estimar 

a propensão a pagar pela diminuição do risco de mortes e do tempo de viagem. Apresentam-se os passos do 

desenvolvimento de um experimento de preferência declarada e a calibração realizada por meio de uma enquete 

piloto. No questionário, aplicado via internet, os respondentes escolheram entre duas rotas hipotéticas avaliando 

os atributos: custo, tempo e número de mortes. Os resultados mostraram uma elevada preferência dos 

respondentes pela redução do risco de mortes, o que originou uma correção dos níveis desse atributo no 

experimento de forma a aumentar a eficiência da estimação.  

 

ABSTRACT 

There is a large deficit in Brazil´s roadways quality. Collecting a toll from users for financing infrastructure 

improvements seems reasonable, since they are the main beneficiaries. This work presents a methodological 

proposal for estimating the willingness to pay for reducing risk of death and travel time, showing the experiment 

development step-by-step and the parameters’ calibration through a pilot test. The survey was conducted online, 

requesting respondents to choose between two hypothetical routes with different levels of three attributes: cost, 

time and number of deaths. The results show a high preference towards reducing risk of death, which lead to an 

adjustment in the attribute’s levels as means to increase the estimation efficiency. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Brasil conta com uma rede rodoviária de cerca de 1,8 milhões de quilômetros, sendo o 

principal meio de transporte do país. Entretanto, dados da Pesquisa de Rodovias realizada pela 

Confederação Nacional do Transporte (CNT, 2016) mostram que o estado geral das rodovias 

brasileiras é deficiente: apenas 12,3% das rodovias são pavimentadas, 86,6% são de pista 

simples e 42,2% não possuem acostamento. Da avaliação realizada pela própria CNT, as 

deficiências nas estradas causam alto consumo de combustível, maior desgaste da frota de 

veículos, maior ocorrência de acidentes e danos ambientais. Além disso, estradas com 

limitação de capacidade e esburacadas aumentam consideravelmente o tempo de viagem.  

 

Pompermayer (2017) mostra que os gastos médios anuais do Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT), apenas com recuperação e manutenção da malha viária, 

são de mais de R$ 8 bilhões e são insuficientes para manter um padrão de qualidade aceitável. 

O autor também apresenta uma solução que visa a concessão para construção e operação das 

rodovias via cobrança de pedágio dos usuários.  
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Por serem os usuários os principais beneficiários da melhoria da qualidade das rodovias, a 

cobrança de pedágio como parte do financiamento seria uma solução típica, resolvendo 

também problemas distributivos na sociedade (Pompermayer, 2017). Portanto, os valores a 

serem cobrados devem estar associados aos benefícios usufruídos pelos usuários. A questão 

que surge então é como valorar a propensão a pagar pelos benefícios auferidos pela melhoria 

da qualidade das rodovias.  

 

O cálculo dos benefícios privados dos usuários envolve variáveis subjetivas e pouco 

tangíveis. Neste trabalho será apresentada uma metodologia para obter a propensão a pagar 

pelos benefícios por meio da redução do valor do tempo de viagem e a redução do risco de 

morte em acidentes. 

 

Foi utilizada a técnica de preferência declarada (PD), que consiste na aplicação de 

questionários em que os indivíduos são confrontados com diferentes alternativas hipotéticas e 

devem fazer uma escolha. Os níveis dos atributos das alternativas variam de acordo com um 

desenho estatístico que procura maximizar a precisão da estimativa das preferências dos 

entrevistados. 

 

Neste trabalho procura-se apresentar o desenvolvimento dessa pesquisa de PD aplicada no 

contexto brasileiro. O embasamento teórico do valor estatístico da vida e do valor da 

economia de tempo e suas mensurações são discutidos na seção 2. A seção 3 apresenta as 

etapas do desenvolvimento da pesquisa, que visa um desenho eficiente e realista para o 

experimento. A seção 4 descreve os resultados obtidos com a enquete piloto, assim como a 

análise destes e a calibração do experimento. Por fim, a seção 5 apresenta as considerações 

finais e as próximas etapas a serem cumpridas. 

 

2. VALOR ESTATÍSTICO DA VIDA E DA ECONOMIA DE TEMPO  

O valor monetário para a redução do risco de mortalidade na estrada e o valor monetário de 

economia de tempo são os principais componentes de uma análise de custo-benefício 

socioeconômico para investimentos e políticas de transporte. No entanto, a vida e o tempo não 

possuem valores de mercado, sendo necessária a aplicação de técnicas indiretas para a 

estimação de seus valores.  

 

Atualmente, a metodologia dominante é baseada na propensão individual a pagar por 

determinado benefício, referenciada como “willingness to pay” (WTP). Para o caso da 

redução de risco de morte, o valor da WTP é chamado de valor estatístico da vida (Value of 

Statistical Life - VSL), que define o valor monetário que irá evitar uma morte estatística 

(Andersson e Treich, 2011). Já o valor de economia do tempo de viagem (Value of Travel 

Time Savings - VTTS) se refere ao valor que se está disposto a pagar pelos benefícios de 

redução dos custos de tempo de viagem (Hensher, 2011). 

 

Tanto o VSL quanto o VTTS podem ser calculados por modelos de escolha discreta. Eles são 

a razão entre seus coeficientes estimados e o coeficiente de custo (Hess et al., 2005; 

Andersson e Treich, 2011). Nesse caso, a utilidade de uma alternativa do modelo de escolha 

discreta representa uma função de utilidade indireta condicional, sendo o VSL e o VTTS as 

taxas marginais de substituição, isto é, a declividade da curva de indiferença.  
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A teoria da utilidade aleatória mostra que todo o comportamento de uma pessoa racional pode 

ser explicado por seu desejo de maximizar a utilidade e por variações aleatórias no 

comportamento, estas devidas a: i) erros na medição pelo analista; ii) erros na percepção dos 

indivíduos; e iii) variação de  preferências entre os indivíduos.  

 

No caso dos transportes, isso significa que uma pessoa racional irá escolher uma rota ou uma 

opção de transporte que lhe fornece a maior utilidade líquida. A função de utilidade pode ser 

representada por: 

    𝑈𝑛𝑖 =  𝑉𝑛𝑖 +  𝜖𝑛𝑖 =  𝛽𝑛
′ 𝑋𝑛𝑖 +  𝜖𝑛𝑖        (1) 

com 𝛽𝑛 representando um vetor de coeficientes das variáveis (𝑋𝑛𝑖) que indicam as 

preferências dos indivíduos e 𝜖𝑛𝑖 o termo de erro. Assim, o indivíduo n escolherá determinada 

alternativa i dada uma combinação dos fatores observados e não observados, sendo que a 

𝑈𝑛𝑖 > 𝑈𝑛𝑗 para ∀𝑖 ≠ 𝑗. 

 

Diversos modelos foram desenvolvidos para a estimação dessas utilidades. Uma boa 

referência a metodologias de modelos de escolha discreta é encontrada em Train (2002). 

Apesar de impor uma série de restrições ao termo de erro, o modelo Multinomial Logit 

(MNL) é amplamente utilizado na literatura, em parte, dada a sua facilidade de estimação. 

Entretanto, a literatura empírica da área de transportes tem mostrado que o modelo Mixed 

Multinomial Logit (MMNL) tem apresentado melhores resultados para a estimação desses 

modelos no cálculo do VSL e VTTS (Hensher et al., 2009).  

 

Uma questão que surge é como observar esse comportamento maximizador. Nesse aspecto, o 

trabalho de Rizzi e Ortúzar (2003) é referência no desenvolvimento da técnica de PD com 

aplicação na área de transporte. A ideia das pesquisas de PD é fazer com que os indivíduos 

escolham entre diferentes alternativas, em que os níveis dos atributos variam de acordo com 

um desenho estatístico e, dessa forma, observar as preferências explicitadas por essas 

escolhas. São usadas especialmente quando não há experimentos reais em que as preferências 

reveladas possam ser observadas. 

 

Rizzi e Ortúzar (2003) estimaram o VSL para uma rodovia específica do Chile utilizando em 

seu experimento um desenho fatorial fracionado. Os resultados mostraram a necessidade de 

controle por grupos socioeconômicos e tratamento de comportamentos lexicográficos. O 

experimento apresentou um alto percentual de respondentes que não exibiram comportamento 

compensatório, o que teve um efeito significativo no resultado final estimado do VSL.  

 

Hensher et al. (2009) estimam a WTP para tempo e redução do risco dos ocupantes de carros 

em rodovias aplicando a metodologia de PD. O experimento desenvolvido se baseia na 

eficiência estatística do experimento. Eles argumentam que os novos métodos de construção 

do experimento estão ligados à minimização dos erros padrões esperados da matriz assintótica 

de variância-covariância (AVC) e não mais se baseiam nos princípios de ortogonalidade. Um 

resultado importante é que o valor da redução do risco é uma função crescente do nível inicial 

de risco assumido pelo respondente. 

 

3. DESENHO DO EXPERIMENTO  

Neste estudo a técnica de PD foi utilizada como forma de inferir a propensão a pagar pelo 

valor da vida e pelo valor do tempo. Sua aplicação envolve um minucioso desenho do 

questionário, de forma a obter uma estimação robusta dos trade-offs feitos pelos respondentes 
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entre os atributos. Conforme aponta Carlsson e Martisson (2002), a precisão dos parâmetros 

estimados é de vital importância e está ligada à forma como as preferências dos indivíduos 

são mostradas no experimento.  

 

Devido a essa importância, uma série de estudos e metodologias tem sido propostos para 

tornar tais experimentos mais eficazes. O desenvolvimento do experimento pode ser 

classificado em 5 etapas: 1) determinação dos atributos; 2) escolha dos níveis dos atributos; 3) 

construção do conjunto de alternativas de escolha; 4) aplicação do questionário; e 5) análise 

dos dados obtidos (Carlsson e Martisson, 2002).  

 

O objetivo deste estudo é estabelecer os parâmetros e descrever a técnica utilizada para o 

desenho e aplicação do experimento para determinar a propensão a pagar nas rodovias 

brasileiras. Assim, nas próximas subseções são descritas as etapas 1 a 3, discutindo formas de 

implementar a técnica de PD em um exemplo prático.  

 

3.1 Seleção e Valores dos Atributos 

A primeira etapa se refere à especificação dos atributos e da quantidade de níveis a serem 

considerados e, a segunda, à definição dos seus respectivos valores. No experimento realizado 

no questionário os respondentes foram apresentados a duas opções de rotas de viagem 

hipotéticas, em que tiveram de avaliar três variáveis: custo com pedágio, número de mortes 

por acidentes e o tempo de viagem. Para cada rota foram estabelecidos diferentes valores dos 

atributos tomando como referência um trecho qualquer de rodovia de 200 km de extensão.  

 

O estabelecimento da quantidade de níveis de cada atributo envolve uma série de trade-offs 

entre informação, realismo e eficiência. Quanto maior o número de níveis, maior o número de 

combinações possíveis. Consequentemente, tem-se uma maior riqueza dos dados. Entretanto, 

de acordo com Hess e Rose (2009), quanto mais níveis utilizados, menor será a eficiência do 

experimento, visto que, a eficiência estatística é baseada na probabilidade de escolha. Assim, 

o elevado número de níveis dos atributos limita o desenho probabilístico das possibilidades de 

escolha.  

 

Dessa forma, tomando por base Rizzi e Ortúzar (2003), definiram-se três níveis para cada 

atributo baseados nas diferenças entre eles. A Tabela 1 apresenta as diferenças nos níveis de 

cada atributo, que foram estabelecidas procurando deixar o cenário o mais realista possível, 

tomando os efeitos que melhorias nas rodovias poderiam produzir em cada atributo. No 

entanto, um dos níveis do atributo “mortes em acidentes” foi deixado com efeito positivo, 

com o objetivo de analisar as preferências entre “tempo” e “mortes por acidentes”.  

 

Tabela 1: Diferença nos níveis dos atributos 

Custo do Pedágio (R$) Mortes (por ano) Tempo (min) 

5 3 -30 

30 -5 -15 

15 -10 -45 

 

No primeiro desenho deste experimento diferenças menores foram estabelecidas para o custo 

de pedágio. Porém, já no pré-teste da pesquisa, onde se aplicou o questionário em 20 

indivíduos, observou-se que estes não estavam realizando trocas, isto é, estavam sempre 

escolhendo as opções com maiores valores de pedágio. O motivo apontado foi que a pequena 
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diferença entre os valores de pedágio nas opções não produzia impacto, o que resultou em um 

grande percentual de respondentes lexicográficos. Assim, a diferença foi elevada, 

estabelecendo uma diferença máxima de 30 reais para que as trocas nos jogos fossem 

possíveis. Tomou-se o cuidado de continuar com uma diferença mínima relativamente baixa 

de 5, pensando em indivíduos de menor renda e naqueles que residem em locais onde a 

cobrança de pedágio não é uma prática comum. 

 

Em seguida, determinaram-se os valores de referência dos atributos, descritos na Tabela 2. Os 

valores dos acidentes foram extraídos da base de dados da Polícia Rodoviária Federal e 

calculados os índices por quilômetro, chegando ao valor médio de 18 mortes por ano em um 

trecho de 200 km qualquer das rodovias federais brasileiras. Os valores de custo e tempo 

surgiram de estimativas de uma viagem padrão de 200 km, considerando diferentes cenários 

de rodovias. 

 

Tabela 2: Valores de referência dos atributos para um trecho de 200 km 

Custo do Pedágio (R$) Mortes (por ano) Tempo (min) 

5 15 210 

10 20 165 

20 20 210 
 

3.2 Construção do Conjunto de Alternativas de Escolha 

Um dos componentes mais críticos para qualquer experimento PD é o delineamento do 

desenho do jogo (Hess e Rose, 2009). Nessa etapa adotou-se um desenho fatorial fracionado, 

seguindo a metodologia apresentada por Rizzi e Ortúzar (2003).  

 

Da seleção de atributos, chegou-se a uma situação de 3 atributos com 3 níveis cada, o que 

implica em um desenho fatorial completo de 27 questões para cada respondente. Para evitar o 

cansaço dos respondentes, Rizzi e Ortúzar (2003) propuseram quebrar o experimento em 3 

blocos, contendo 9 questões cada. Portanto, são necessários três respondentes para obter o 

jogo completo.  A Tabela 3 apresenta o desenho fatorial dividido em blocos com base na 

diferença nos níveis dos atributos.  

 

Aplicando os valores de referência dos atributos selecionados na etapa anterior estabeleceu-se 

a Rota A e com base nas diferenças foi construída a alternativa Rota B. Na aplicação do 

questionário as situações foram randomizadas, tanto com relação à ordem do jogo quanto em 

relação às rotas, de forma que não seja criado um padrão de respostas dado à ordem de 

aparição, seguindo as recomendações de Rizzi e Ortúzar (2003).  
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Tabela 3: Desenho do experimento: valores das diferenças dos atributos entre as opções 

divididos por blocos 
Bloco 1 

 

Bloco 2 

 

Bloco 3 

Pedágio Mortes Tempo 

 

Pedágio Mortes Tempo 

 

Pedágio Mortes Tempo 

5 -5 -30 

 

5 -5 -45 

 

5 -5 -15 

5 3 -15 

 

5 3 -30 

 

5 3 -45 

5 -10 -45 

 

5 -10 -15 

 

5 -10 -30 

30 -5 -15 

 

30 -5 -30 

 

30 -5 -45 

30 3 -45 

 

30 3 -15 

 

30 3 -30 

30 -10 -30 

 

30 -10 -45 

 

30 -10 -15 

15 -5 -45 

 

15 -5 -15 

 

15 -5 -30 

15 3 -30 

 

15 3 -45 

 

15 3 -15 

15 -10 -15 

 

15 -10 -30 

 

15 -10 -45 

 

O questionário foi desenvolvido em uma ferramenta online, e tem como público alvo pessoas 

que realizaram viagens de carro ou moto em rodovias brasileiras nos últimos 12 meses, porém 

não foi imposta restrição para que os demais indivíduos respondam à pesquisa. Os indivíduos 

que não se encaixam no perfil do público alvo podem ter dificuldade de avaliar os parâmetros.  

 

Uma maneira de contornar esse problema é a utilização em conjunto da metodologia de 

Certainty Approach, que consiste em perguntar diretamente ao respondente o quão certo ele 

está da escolha realizada, nesse caso, da escolha da rota, utilizando uma escala de 1 a 10. Esse 

método tem como objetivo reduzir o erro causado pelo viés hipotético que é inerente às 

pesquisas de preferência declarada. Respondentes que têm mais certeza de suas escolhas em 

uma situação hipotética tendem a realizar a mesma escolha quando deparados com a situação 

real (Ready et al., 2010). Fazendo uso desse artifício, é possível então considerar também as 

respostas de respondentes que não viajaram de carro ou moto em rodovias nos últimos 12 

meses, em vez de descartá-las. 

 

4. ANÁLISE DO PILOTO 

Como forma de testar a eficiência do experimento e as perguntas do questionário, em junho 

de 2017 foi divulgada a pesquisa apenas por e-mail institucional do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), onde o projeto está sendo realizado. Cerca de 600 colaboradores 

receberam a mensagem de divulgação. O endereço eletrônico ficou acessível por 8 dias e 

foram obtidas 116 respostas completas. 

 

4.1. Perfil Geral da Pesquisa Piloto e dos Respondentes 

O questionário completo apresentou seis seções: 1) Introdução à pesquisa; 2) Questões sobre 

os hábitos de viagem; 3) Perguntas sobre a última viagem ou a viagem mais frequente 

realizada de carro ou moto em rodovias brasileiras nos últimos 12 meses; 4) Experimento de 

preferência declarada; 5) Questões pós experimento (debrief); 6) Questões complementares e 

7) Informações sobre o perfil socioeconômico. 

 

O tempo médio de resposta do questionário foi de 11 minutos. A seção em que ocorre o jogo 

de escolhas foi respondida, em média, em 4,10 minutos, incluindo a leitura das instruções e as 

perguntas de grau de certeza (Certainty Approach). O tempo médio de resposta se mostrou 

ideal, reunindo as informações necessárias, porém sem cansar os respondentes.  

 

A maioria dos respondentes foram homens (66,4%) e a faixa etária mais representativa foi de 

25 a 44 anos (56,03%). O resultado da pesquisa piloto apresentou um viés de escolaridade e 
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renda, com 71,5% dos respondentes declarando possuir pós-graduação e 62,1% renda familiar 

mensal superior a 10 salários mínimos. O viés encontrado já era esperado devido ao perfil 

socioeconômico dos colaboradores do IPEA. No entanto, vieses de renda e escolaridade 

também são esperados para a pesquisa, visto que o questionário será aplicado via internet. 

 

Em pesquisas pela internet é comum ocorrer um viés na amostragem dado limitações de 

acesso para algumas pessoas no Brasil. Tal fato cria um problema de sub-cobertura, em que 

parte da população não pode ser incluída na amostra. Existe uma significativa parcela da 

população que ainda encontra-se digitalmente excluída. Segundo a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD, 2016) do IBGE, no período entre julho e setembro de 2015, o 

percentual de pessoas de 10 anos ou mais que utilizaram a internet foi de apenas 57,4%. Com 

relação aos estratos socioeconômicos, enquanto que nas famílias que possuem rendimento 

mensal acima de 10 salários mínimos a presença da internet está praticamente universalizada 

(92,1%), nas classes com rendimentos de até 1 salário mínimo apenas cerca da metade da 

população tem acesso à internet. De acordo com dados da PNAD (2016), o telefone celular é 

apontado como o principal dispositivo para o uso da rede de internet no Brasil. Por isso, o 

questionário foi desenvolvido em uma plataforma online com um leiaute responsivo, que 

permitiu o acesso em diferentes dispositivos. 

 

Vale notar, entretanto, que o público alvo, entenda-se os usuários de rodovias, possui renda 

elevada. Conforme aponta Pompermayer (2017), em média, os usuários de rodovias em 

automóveis possuem renda domiciliar per capita 70% superior a da população brasileira. 

 

Conforme já exposto, a pesquisa permitirá que mesmo não usuários de rodovias respondam ao 

jogo. Dos respondentes da pesquisa piloto, apenas 8,3% declararam não ter viajado de carro 

ou moto nos últimos 12 meses. Dos que viajaram, todos o fizeram de carro, nenhum de moto. 

 

4.2. Análise do Experimento 

A avaliação e validação do jogo de escolhas é crucial para uma boa aferição do WTP. Essa é 

uma etapa que visa avaliar se o método e os parâmetros utilizados estão conseguindo medir o 

que se pretende.  

 

O primeiro passo consistiu em analisar se os respondentes estão alternando a preferência pelos 

atributos ao longo do jogo. Um problema para a estimativa é ocorrer um comportamento de 

preferência dominante por um dos atributos ao longo do jogo. Tais indivíduos são designados 

como tendo comportamento lexicográfico. Conforme enfatiza Skedgel et al. (2015), apesar de 

comportamentos desse tipo não serem inconsistentes com os axiomas da teoria de escolha, 

isto viola duas hipóteses dos métodos de preferência declarada: a tomada de decisão 

compensatória e uma função de utilidade aditiva. Tais preferências não podem ser 

representadas por uma curva de indiferença e as taxas marginais de substituição não tem 

significado.  

 

Na seção 5 do questionário, logo após o experimento, foi perguntado se as escolhas foram 

feitas baseando-se em apenas um dos atributos. Na pesquisa piloto, 30 respondentes (25,9%) 

escolheram as alternativas mostrando preferência por apenas um dos atributos. Desses 30 

respondentes, 22 se autodeclararam lexicográficos. A maioria, 86,6% dos que tem 

comportamento lexicográfico, preferiu o atributo “mortes por acidentes”; enquanto 

igualmente 6,7% mostraram preferência por valor de pedágio ou por tempo.  
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No segundo passo, realizou-se a estimativa das funções de utilidade, utilizando o modelo 

multinomial logit (MNL). A função utilidade entre as rotas é definida como:  

𝑈𝑖 =  𝐶𝑖 +  𝛽𝑖𝑐 . 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 +  𝛽𝑖𝑡 . 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 + 𝛽𝑖𝑎 . 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 +  𝜀𝑖         (2) 

em que β representa a estimativa dos parâmetros e 𝜀𝑖 o erro aleatório. A estimativa por MNL 

assume que o termo de erro 𝜀𝑖 é independente e identicamente distribuído (i.i.d.) assumindo 

uma distribuição de valores extremos. Apesar das restrições impostas, o modelo se mostra 

aceitável para a avaliação do experimento.  

 

A Tabela 4 apresenta os resultados do modelo MNL para o estudo piloto considerando a 

estimação com toda a base de dados adquirida (modelo 1) e sem a presença dos indivíduos 

com comportamento lexicográfico (modelo 2).  

 

Os coeficientes foram todos significantes ao nível de 1% e apresentaram o sinal esperado. Os 

coeficientes negativos dos três parâmetros indicam que os respondentes têm preferência pelas 

rotas com menor custo, menor tempo de viagem e menor número de mortes.  

Tabela 4: Resultados do modelo 

Atributo 

Modelo 1 Modelo 2 

Coeficiente S.E t-valor Coeficiente S.E t-valor 

Pedágio -0,074 0,006 -12,66 -0,089 0,006852 -12,93 

Tempo -0,010 0,003 -3,8 -0,014 0,020 -13,600 

Mortes -0,359 0,188 -19,04 -0,276 0,003 -4,870 

Constante 9,104 0,613 14,860 8,79 0,686791 12,8 

Log-likelihood -1176,421 -910,472 

BIC 2383,417 1850,322 

AIC 2360,842 1828,943 

Nota: todos os parâmetros foram significativos ao nível de 1% 

 

Entretanto, analisando as probabilidades de escolha e sua utilidade gerada, foi observada a 

existência de alternativas dominantes (Figura 1). Considerou-se como alternativa dominante 

aquela que obteve mais de 80% de escolha.  

 

Primeiramente, verificou-se a contribuição de cada atributo para a utilidade total como forma 

de entender o que estava impactando na escolha predominante das alternativas. O atributo 

“mortes por acidentes” foi identificado como o que mais impactou nesse comportamento. 

Além disso, a troca de sinal do atributo em um dos níveis, isto é, o aumento do número de 

mortes na rota com maior valor de pedágio, acentuou o efeito dominante, como pode ser 

observado nas questões 1, 2, 6, 12, 20 e 21 da Figura 1. Os ganhos de tempo tiveram que ser 

muito altos e o pedágio baixo para que o efeito dominante pela rota A não ocorresse com o 

aumento de acidentes, como nas questões 11, 15 e 24. 

 

Nos casos em que a diferença de custo era pequena, a escolha dominante foi por número de 

mortes e tempo menores, enquanto que nos de grande diferença de custo houve maior 

equilíbrio entre as rotas escolhidas, o que era esperado para o nível de renda dos respondentes 

no piloto. Apesar disso, não é possível aumentar as diferenças no valor do pedágio, visto que 

na pesquisa real espera-se encontrar usuários de menor renda e também que não estão 

acostumados a pagar pedágio em rodovias. 
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Figura 1: Proporção de escolha entre as rotas A e B 

 
 

Dessa forma, para obter um melhor balanço da utilidade, o desenho do experimento foi 

revisto com base nas informações que se adquiriu da preferência dos respondentes da pesquisa 

piloto. A mudança se concentrou sobre as diferenças dos níveis e na fixação do sinal negativo 

do atributo “mortes por acidentes”, ou seja, em não submeter o respondente à possibilidade de 

pagar mais pedágio por uma rota em que há mais mortes. Em todas as rotas mais caras haverá 

ganhos em tempo ou número de mortes, ainda que pequenos. 

 

Testaram-se diferentes níveis de atributos, observando as diferenças sobre a utilidade das 

alternativas com base nos parâmetros estimados do modelo MNL. Por fim, o modelo final 

escolhido, que permitiu a maior diferença de níveis com um bom nível de utilidade, foi com 

os valores: -1, -5 e -9 de mortes. O desenho final do experimento é apresentado na Tabela 5. 

Substituindo os mesmos valores especificados na Tabela 2, estabeleceu-se a Rota A e com 

base nas diferenças foi construída a alternativa Rota B. 

 

Tabela 5: Desenho final do experimento: valores das diferenças dos atributos entre as opções 

divididos por blocos 
Bloco 1 

 

Bloco 2 

 

Bloco 3 

Pedágio Mortes Tempo 

 

Pedágio Mortes Tempo 

 

Pedágio Mortes Tempo 

5 -5 -30 

 

5 -5 -45 

 

5 -5 -15 

5 -1 -15 

 

5 -1 -30 

 

5 -1 -45 

5 -9 -45 

 

5 -9 -15 

 

5 -9 -30 

30 -5 -15 

 

30 -5 -30 

 

30 -5 -45 

30 -1 -45 

 

30 -1 -15 

 

30 -1 -30 

30 -9 -30 

 

30 -9 -45 

 

30 -9 -15 

15 -5 -45 

 

15 -5 -15 

 

15 -5 -30 

15 -1 -30 

 

15 -1 -45 

 

15 -1 -15 

15 -9 -15 

 

15 -9 -30 

 

15 -9 -45 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho propõe a elaboração de uma pesquisa de preferência declarada para calcular o 

VSL e VTTS aplicado ao Brasil. O foco se deu na elaboração do desenho do experimento, 

que é de vital importância para se obter indicadores não enviesados, uma vez que a 

combinação das alternativas no grupo de respostas pode influenciar o grau de precisão dos 

valores estimados (Hess e Rose, 2009).  
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A princípio nenhum conhecimento se tinha sobre a preferência dos indivíduos em relação à 

economia de tempo e à redução do risco de morte. Assim, um desenho inicial foi construído 

seguindo a metodologia proposta por Rizzi e Órtuzar (2003) e testado em uma enquete piloto. 

O desenho foi avaliado de acordo com a probabilidade de escolha e a utilidade gerada por 

cada questão. Os resultados apresentaram um grande número de alternativas dominantes e 

uma elevada preferência pela categoria “mortes por acidente”, o que diminuiu o grau de 

precisão no cálculo do VTTS. Um novo desenho do experimento foi estabelecido testando 

diferentes níveis para o atributo “mortes por acidente” e observando as utilidades geradas. O 

desenho final escolhido permitiu uma pequena variação entre as utilidades das alternativas e 

ao mesmo tempo, uma diferença maior entre os valores tornando o jogo mais realista. 

 

A pesquisa piloto se mostrou como um passo importante e essencial para melhorar a 

eficiência do jogo e consequentemente, tornar mais correta a estimativa do VSL e do VTTS. 

A próxima etapa consiste na aplicação do questionário online em âmbito nacional. A 

divulgação ocorrerá pelo método bola de neve (snowball), via redes sociais, e-mails 

institucionais e sites oficiais, solicitando aos respondentes que repassem a enquete a seus 

contatos. Após atingir a amostra mínima, será calculada a propensão a pagar pela economia 

de tempo e pela diminuição do número de mortes, utilizando a abordagem de modelos de 

escolha discreta, estimadas considerando diferentes estratos sociodemográficos. 
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RESUMO 

A produção de milho no Brasil contribui significativamente para a economia nacional. Os principais mercados 

consumidores estão localizados na Ásia, e as principais regiões produtoras estão distantes dos portos 

exportadores, fazendo com que o cereal percorra longas distâncias para chegar ao seu destino. O custo com 

transporte e armazenagem são os principais limitantes do potencial competitivo do cereal. Este estudo parte da 

hipótese de a utilização da intermodalidade irá promover o aumento da competitividade do cereal diante o 

mercado internacional. Para tal será utilizado um modelo de equilíbrio espacial para otimizar os fluxos logísticos 

do milho. São propostos dois cenários: primeiro um retratando a realidade praticada; o segundo é simulado uma 

redução nos custos de 15% nos fretes hidroviários e ferroviários, a fim de verificar o potencial das rotas 

intermodais. Os resultados indicaram ganhos significativos representados pelo aumento da movimentação de 

milho e, sobretudo no segundo cenário em que 60% das rotas ativas foram intermodais. 

 
ABSTRACT 

Corn production in Brazil contributes hard to the national economy. Major markets and major regions are 

exporter manufacturers, causing the cereal to travel long distances to its destination. The cost of transport and 

storage are the main constraints on the cereal's competitive potential. This study is based on the hypothesis that a 

use of intermodality will promote an increase in the competitiveness of cereals on the international market. For 

this, a spatial equilibrium model is used to optimize logistic flows of maize. Two scenarios are proposed: firstly, 

portraying the reality practiced; The second is simulated a reduction in costs of 15% in water and rail freight, an 

end to check the potential of intermodal routes. The results indicated significant gains represented by the 

increased corn movement and, especially in the second scenario in which 60% of the active routes are so 

intermodal. 

 

1.  INTRODUÇÃO 

Segundo os dados da United States Departament of Agriculture (USDA) de 2016, os três 

maiores produtores de milho em 2015/16 continuam sendo os Estados Unidos com 345,5 mil 

toneladas, seguido pela China com 224,6 mil toneladas e Brasil com 67,0 mil toneladas, de 

um total mundial de 968,1 mil toneladas. No Brasil, esse cereal é praticamente cultivado em 

todo o território nacional, onde as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste concentram em torno 

de 90% do volume produzido. De a acordo com a CONAB (2016), os principais estados 

produtores na safra 2014/15 foram Mato Grosso com 20,7 mil toneladas, Paraná com 15,8 mil 

toneladas e Mato Grosso do Sul com 9,3 mil toneladas. Segundo o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), nos estados de Minas Gerais e Paraná, a produção de 

milho foi impulsionada pela avicultura e suinocultura, enquanto que no Mato Grosso a 

indústria de carnes é o principal estimulo à produção do grão. Em âmbito mundial, o Brasil 

está em segundo lugar no ranking de exportações com 24,4 % do mercado (35,4 mil 

toneladas), ficando apenas atrás dos Estados Unidos, esse sendo responsável por 35% do 

mercado mundial. As exportações do cereal se concentram no Porto de Santos, o qual foi 

responsável por cerca de 51% do volume exportado em 2016. 

 

Uma grande parte da produção do milho é destinada às atividades de criação de aves e suínos, 

sendo cerca de 70% da produção voltada para utilização em alimentação animal (DUARTE, 

2011). Os principais mercados consumidores do milho brasileiro estão localizados fora da 

América Latina, sendo eles: Irã, Vietnã, Japão, Malásia e Coréia do Sul, que juntos 
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totalizaram 61,5% do volume exportado em 2016 (MDIC, 2017). Em contrapartida, as 

principais regiões produtoras no Brasil não estão próximas aos portos exportadores, 

percorrendo longas distâncias para chegar ao seu destino. Dessa forma, os custos com 

transporte e armazenagem são os principais fatores que limitam o potencial competitivo do 

milho brasileiro 

A atividade de transporte, a que pode ser considerada a mais importante entre os diversos 

componentes logísticos, vem aumentando sua participação no Produto Interno Bruto (PIB), 

crescendo de 3,7% para 4,3% entre 1985 e 1999. Entre as décadas de 70 e o ano de 2000, o 

setor de transportes cresceu cerca de 400%, enquanto o crescimento do PIB foi de 250%. Esse 

crescimento foi fortemente influenciado pela desconcentração geográfica da economia 

brasileira nas últimas décadas, avançando para as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste 

(FLEURY, 2003).  

 

Segundo Caixeta-Filho e Gameiro (2001), houve um grande movimento no arranjo espacial 

no setor da economia agrícola brasileira, onde o agronegócio ocupou fronteiras como Norte e 

Centro-Oeste, e avançando para o Nordeste, mais especificadamente na região chamada de 

MATOPIBA (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), que nas últimas safras apresentou 

relevância em sua produção. Em geral, por meio de atividades que incorporam modernas 

tecnologias de produção. Por consequência, atraindo uma cadeia de apoio para o negócio 

principal: fornecedores de insumos, armazenadores e indústrias de processamento se 

aglomeram ao redor das zonas de produção, com o objetivo de minimizar custos de 

transporte, e atendendo os princípios de racionalidade econômica. E ainda complementam 

citando que no Brasil, a distância média percorrida da carga agrícola chega a ser superior a 

1.600 km, por outro lado, considerando o total de cargas movimentas pelas ferrovias, a 

distância média percorrida chega a ser inferior a 500 km.  

 

Um sistema de transporte eficiente contribui para gerar maior competitividade, pois produtos 

distantes passam a ser competitivos num mesmo mercado, aumentam a economia de escala, 

diminuem perdas e danos e ainda reduzem custos. (BATALHA, 2010). Para Wanke e Fleury 

(2006), o transporte de cargas é o principal componente do sistema logístico de uma empresa, 

e custos com transporte representam, em média, 64% dos custos logísticos, 4,3% do 

faturamento, e em alguns casos, mais que o dobro do lucro. Nesse contexto, a mudança no 

sentido do escoamento da produção agrícola decorre de uma redução nos custos de transporte 

causados pela multimodalidade e a redução da distância até o porto exportador.  

 

Em termos de Brasil, a realidade encontrada não demonstra eficiência no sistema de 

transporte, onde a trajetória do rápido crescimento da demanda por atividades de transporte 

não foi acompanhada de investimentos e manutenção necessários à infraestrutura brasileira. 

Comparando a grande extensão do território brasileiro a outros países de extensão similar que 

utilizam com maior frequência a ferrovia e/ou hidrovia, a matriz de transporte de cargas no 

Brasil é altamente concentrada no modal rodoviário, não utilizando em sua total capacidade 

os demais modais. (OLIVEIRA, 2011) De acordo com dados da CNT (2014), a modalidade 

rodoviária absorveu cerca de 61% do que foi movimentado no mesmo ano.  

 

Para Caixeta-Filho (1996), essa predominância é explicada pelas dificuldades que outras 

mobilidades possuem para atender eficientemente aos aumentos de demanda, a qual pode ser 

considerada inadequada para longas distâncias, principalmente em relação à carga agrícola. 

Um dos fatores da predominância desse modal é grande disponibilidade de rodovias que o 
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Brasil apresenta e também da dificuldade em transportar que os demais modais enfrentam 

para atender a demanda em áreas mais distantes do país, as quais não são beneficiadas por 

ferrovias e hidrovias.  

 

Isto posto, o objetivo geral do presente artigo foi avaliar a distribuição logística do milho e 

identificar os entraves para o ganho de competitividade frente ao mercado mundial. Para a 

otimização do transporte do milho brasileiro aplicou-se um modelo de equilíbrio espacial de 

programação quadrática. A maior parte dos custos totais com a commodity é representada 

pelos custos de transporte, portanto, analisar a movimentação desse cereal dentro da cadeia de 

suprimentos é fator essencial para o desenho de estratégias para o setor.  

  

2.  METODOLOGIA  

Na teoria econômica, os aspectos relacionados à distribuição e espacialização das atividades 

produtivas são constantes tópicos de estudos para a área. E em várias abordagens teóricas, o 

custo com transporte é o fator principal para a decisão da localização para instalação de 

determinada atividade produtiva, além de também determinar a relação comercial entre 

atividades e regiões. (OLIVEIRA, 2011). A Teoria da Localização foi composta por modelos 

desenvolvidos por Von Thünen em 1826, Alfred Werber em 1909, August Lösh em 1940 e 

Walter Isard em 1956, os quais focavam a questão das atividades produtivas associada aos 

custos de transporte. (AZZONI, 1982).  

 

2.1. Equilíbrio Espacial 

Os modelos de equilíbrio espacial consideram um setor ou produto a ser analisado e 

averiguam os efeitos de uma variação do preço relativo sobre o equilíbrio do setor, supondo 

que a alocação no restante da economia permaneça inalterada. Assim, o método tem como 

objetivo solucionar os problemas de comércio entre diferentes regiões, que possuem oferta, 

demanda e fluxos comerciais distintos e separados espacialmente (ALVIM, 2003).  

 

Esse problema foi formulado por Samuelson sendo uma área de maximização sob todas as 

curvas de excesso de demanda menos a área de todas as curvas de excesso de suprimento, 

menos o total de custos de transporte. A maximização de todas estas áreas resulta numa 

solução competitiva de equilíbrio espacial, isto é, baseado nas áreas resultantes da intersecção 

das curvas destas variáveis. (MARTINS e LEMOS 2006).  

 

Segundo Alvim (2003), as formulações de Samuelson consistem em apresentar um modelo de 

equilíbrio espacial que é representado a partir de um problema de otimização através de uma 

função objetivo Net Social Payoff (NSP), obtida através da soma dos excedentes dos 

produtores e consumidores, representados pelas integrais correspondentes a cada excedente na 

equação, menos os custos de transportes. A maximização da função significa que produtores e 

consumidores atingem o bem-estar no ótimo de Pareto. Assim, considerando uma otimização 

não condicionada para um produto qualquer, numa determinada região, o conceito de NSP 

pode ser apresentado como função da quantidade, a qual está demonstrada como: 

 

 
dqqpdqqpNSP

q

s

q

d )()(
00

00

   

(1) 

onde, 
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pd: preço do produto pago pelo consumidor 

ps: preço do produto pago pelo consumidor 

q: quantidade consumida ou produzida 

 

A primeira integral é interpretada como a soma do total de benefícios dos agentes que 

consomem um produto, e a segunda integral é interpretada como a soma dos custos de 

produção para um determinado produto.  

 

Takayama e Judge (1971) estenderam a formulação de Samuelson (1952) com o 

desenvolvimento de um algoritmo para solucionar as condições de equilíbrio espacial 

envolvendo diversas commodities comercializadas entre muitas regiões de oferta e de 

demanda, e também o nível de preço. Portanto, usaram um preço linear dependente e funções 

de demanda e oferta estendidas da formulação de Samuelson (1952), para obter dimensões 

espaciais e intertemporais de preço, produção, fator de uso e consumo determinados através 

de um quadro de programação quadrática. Para Oliveira (2004), a estrutura teórica desse 

modelo pode ser expandida, incluindo regiões multiexportadoras e importadoras, transporte 

multimodal e multicommodity. Podem ser utilizadas para simular o impacto nos mercados 

ocorrido por meio da aplicação de políticas de comercio, tais como quota, tarifas, entre outras. 

 

2.2. Problema de Complementariedade Mista 

O Problema de Complementaridade Mista (PCM) é um modelo de equilíbrio espacial 

desenvolvido por Rutherford (1995), o qual consiste em um sistema de equações simultâneas, 

lineares e/ou não lineares, que são descritas como desigualdades, a partir das funções de 

oferta e demanda do produto considerado. E possui a vantagem de permitir a incorporação de 

tarifas, quotas-tarifárias e mudanças do custo de transporte, com maior facilidade. Esse 

modelo é baseado em algoritmos de ponto interior, ou seja, equivalente às condições de 

Karush-Kuhn-Tucker (KKT), que são necessárias e suficientes para atingirem o máximo da 

função Net Social Payoff (NSP), que por sua vez, implica conseguir o equilíbrio em todos os 

mercados e em todas as regiões. (RUTHERFORD, 1995).  

 

O modelo de equilíbrio espacial que delimita o nível de produção e consumo, o preço de 

comercialização e a quantidade comercializada entre as regiões, é representado por: 
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sendo, 

yi: quantidade demanda na região i 

zi: quantidade ofertada na região i  

tij: custo de transporte entre a região i e a região j 
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xij: fluxo de produto entre a região i e a região j 

Wi: função de bem-estar  

 

2.3. Aplicação do PCM no caso do milho brasileiro 

A solução sugerida através deste modelo é capaz de determinar os fluxos comerciais entre as 

regiões, detalhando as melhores opções para escoamento da produção de milho, levando em 

consideração os custos de transporte, localidade de produção e consumo. Além disso, é 

possível quantificar a redução da competitividade brasileira no mercado internacional frente a 

uma matriz de transporte desbalanceada.  

 

O equilíbrio de mercado é obtido através da maximização da função NSP pela soma dos 

excedentes dos produtores e consumidores, subtraindo os custos de transporte entre regiões 

produtoras e consumidoras (SAMUELSON, 1952). Quando a análise está restrita a uma 

região, o NSP é igual ao excedente total (ET), porém quando são consideradas várias regiões, 

o NSP é igual ao ET menos o somatório dos custos de transporte entre as regiões. (ALVIM, 

2003).  

 

Considerando a abordagem de Samuelson, Takayama e Judge (1971), onde mostraram que 

através de um quadro de programação quadrática, é possível determinar as dimensões 

espaciais e intertemporais de preço, produção, fator de uso e consumo.  

 

Para garantir que as regiões de oferta extrapolem a quantidade exportada referente a 

quantidade produzida, e que as regiões de demanda não importem mais do que a capacidade 

demandada, as restrições (3) e (4) foram inseridas no modelo. E a restrição (5) garante que as 

quantidades produzidas, consumidas e comercializadas não tenham valores negativos. 

(WAQUIL, 2000 e ALVIM, 2003). Dessa maneira, a abordagem proposta neste trabalho é 

representada por: 
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sendo, 

qj: consumo na região j 

qi: consumo na região i 
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pj: preço de demanda na região j 

pi: preço de oferta na região i 

yj: quantidade demandanda na região j 

zi: quantidade ofertada na região i 

xij: fluxo de produto entre a região i e a região j 

yij: custo de transporte entre a região i e a região j 

J: multiplicador de Lagrange (preço-sombra para o milho na região produtora i) 

I: multiplicador de Lagrange (preço-sombra para o milho na região consumidora j) 

 

Isto posto, o modelo de PCM aqui proposto para analisar o mercado de milho brasileiro é 

apresentado por: 

 

i = regiões de oferta (i = 1,...,8) 

j = regiões de demanda doméstica (j = 1, 2) 

k = regiões de demanda internacional (k = 1,...,4) 

r = rotas de transporte (r = 1, ..., 13) 

pi = preço de oferta 

pj = preço de demanda domestica 

pk = preço de demanda internacional 

zi = quantidade ofertada 

yj = quantidade consumida pela demanda domestica 

yk = quantidade consumida pela demanda internacional 

xij = quantidade movimentada de i a j 

tij = custo de transporte de i a j 

φi = preço-sombra associado à região de oferta i  

λj = preço-sombra associado à região de demanda j doméstica 

μk = preço-sombra associado à região de demanda k internacional 

 

3.  DADOS DO MODELO 

Foram identificadas as regiões de oferta e demanda e as rotas já existentes para escoar a 

produção agrícola dessas localidades para a criação do Cenário 1, o qual que será tomado 

como referência. Após essa etapa, foram selecionados os estados brasileiros produtores e 

consumidores representativos, como também, os países demandantes representativos para a 

comercialização no Brasil. Os estados selecionados foram: Paraná, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e São Paulo como regiões de oferta de milho, em razão 

da expressividade na produção e/ou exportação. Já Santa Catarina e Rio Grande do Sul foram 

considerados como regiões de demanda. Os países importadores de milho considerados 

foram: Irã, Taiwan (China), Japão e Coréia do Sul.  

 

Os dados de produção e consumo tiveram como fonte o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, a Companhia Nacional de Abastecimento, o U.S Department of Agriculture e a 

Fundação Nação Unidas, a Associação Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de 

Carne Suína, a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frango, e as cotações 

do milho para os diferentes estados foram baseadas na Companhia Nacional de 

Abastecimento, e para o mercado internacional foram baseadas pelo U.S Department of 

Agriculture. Os fretes dos modais rodoviário, ferroviário, hidroviário e marítimo tiveram 

como fonte o Sistema de Informações de Fretes. Já os dados de elasticidades-preço de oferta e 
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demanda foram baseados nos estudos desenvolvidos por Fuller et al. (2001 e 2003) e Food 

and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI, 2011). Os fretes rodoviários foram 

estimados por meio de uma regressão linear baseada nas distâncias e nos fretes praticados 

para o milho e implementado no Excel, utilizando um banco de dados de fretes rodoviários 

praticados em 2013. Deste modo, para o modal rodoviário partiu-se da hipótese de existir um 

comportamento diferenciado para fretes com distâncias de até 500 quilômetros e superiores.  

 

No caso do custo ferroviário o modelo empregado foi o mesmo, mas a hipótese para o 

comportamento dos fretes em função da distância foi de até 800 quilômetros e superior. 

Enquanto que para o modal hidroviário, o número de observações disponíveis não foi 

suficiente para gerar um modelo com estatísticas significativas, entretanto apresentou um 

comportamento regular durante o ano com preços constantes para as distâncias envolvidas.  

O modelo do PCM proposto foi implementado no sistema de modelagem para programação 

matemática e de otimização General Algebraic Modeling System (GAMS).  

 

Para a criação do Cenário 2, foi considerada uma redução de 15% nos fretes hidroviários e 

ferroviários, sendo que os dados referentes a oferta e demanda não foram alterados, somente o 

custo com transporte. A criação desse cenário foi feita através da suposição de que as obras 

propostas no PAC II estivessem concluídas, e dessa maneira promoveriam uma redução 

nesses custos, consequentemente impactando em toda cadeia logística de distribuição. Com 

isso, espera-se que as rotas intermodais sejam mais competitivas. 

 

Treze rotas foram selecionadas para serem implementadas no modelo sugerido, utilizando 

apenas a rodoviária ou outros modais disponíveis. As primeiras cinco rotas são unimodais. As 

rotas R1 e R2 são movimentadas através do modal rodoviário com destino aos estados de Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina, respectivamente. As rotas R4, R5 e R6 são rodoviárias com 

destino diretamente aos Portos de Santos, Paranaguá, São Francisco e Rio Grande, 

respectivamente. Demais rotas são intermodais, a qual a rota R7 é rodoferroviário, com 

destino ao Porto Santos e terminal de transbordo ferroviário na cidade de Rondonópolis (MT). 

A rota R8, também rodoferroviário, com destino ao Porto Santos e terminal de transbordo 

ferroviário na cidade de São Simão (GO). A rota R9, com destino ao Porto de Vitória, feita 

através do rodoferroviário e terminal de transbordo ferroviário na cidade de Araguari (MG). A 

rota R10, com destino ao Porto de Paranaguá, feita através do rodoferroviário e terminal de 

transbordo ferroviário na cidade de Maringá (PR). A rota R11, rodoferroviária com destino ao 

Porto de São Francisco, com terminal de transbordo ferroviário na cidade de Maringá (PR). A 

rota R12, rodoferroviária com destino ao Porto de Rio Grane, com terminal de transbordo 

ferroviário na cidade de Cruz Alta (RS). E por fim, a rota R13, feita através de rodohidrovia, 

com destino ao Porto de Santarém e com terminal de transbordo na cidade de Porto Velho 

(RO). 

 

Quadro 1: Parâmetros do modelo, regiões de oferta e demanda do milho (2013/2014) 

Oferta Produção 

(t) 

Consumo 

(t) 

Excesso de Oferta 

(t) 

Preço  

(US$/t) 

Elasticidade- 

preço de oferta 

Mato Grosso  19.883,8 6.157,8 13.726,0 - 0,30 

Norte - MT 13.521,0 4.514,6 9.006,4 111,97 0,3 

Sudeste - MT 6.362,8 2.003,2 4.359,6 117,86 0,3 

Mato Grosso do Sul 7.669,8 2.684,1 4.985,7 144,94 0,45 

Paraná 16.110,6 11.520,8 4.589,8 161,07 0,38 
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Goiás  6.410,5 3.468,1 2.942,4 166,55 0,41 

Minas Gerais 7.220,2 4.557,6 2.662,6 190,10 0,29 

São Paulo 4687,2 3.924,7 762,5 187,46 0,29 

Total 81.865,9 38.830,9 43.035,0 

  
Demanda Doméstica Produção 

(t) 

Consumo 

(t) 

Excesso de Demanda 

(t) 

Preço  

(US$/t) 

Elasticidade- 

preço de demanda 

Santa Catarina 3.242,0 7.055,7 3.813,7 180,71 -0,11 

Rio Grande do Sul 5.345,8 6.779,7 1.433,9 191,48 -0,11 

Total 8.587,8 13.835,4 5.247,6 

  
Demanda Internacional  Produção 

(mil t) 

Consumo 

(mil t) 

Excesso de Demanda 

(mil t) 

Preço  

(US$/t) 

Elasticidade- 

preço de demanda 

Japão 1,0 15.200,0 15.199,0 231,03 -0,21 

Coréia do Sul 80,0 9.900,0 9.820,0 231,03 -0,38 

Irã 1.250,0 6.250,0 5.000,0 231,03 -0,19 

Taiwan 100,0 4.325,0 4.225,0 231,03 -0,48 

Total 1.431,0 35.675,0 34.244,0     

Fonte: Safra 2013/14 -Elaborado pela autora a partir de dados de pesquisa, 2014. 

 
 

4.  RESULTADOS 

O modelo de equilíbrio espacial obtido nesse trabalho passou por um processo de verificação 

e validação dos dados para determinação de sua confiabilidade e utilidade, e assim gerar 

cenários futuros. Primeiramente, foram verificados os dados resultantes, analisando-se os 

fluxos gerados entre a oferta e demanda de milho nas respectivas regiões.  

 

Segundo Alvim (2003), os modelos de programação matemática são validados através da 

conferência da consistência dos resultados do problema. Para Waquil e Cox (1995), a 

validação pressupõe uma adequação dos coeficientes e da estrutura do modelo. O modelo 

pode ser validado através da verificação de quão bem a solução sugerida pelo modelo se 

aproxima da situação real. Portanto, diferenças entre os resultados estimados pelo modelo e os 

dados observados ocorreram, mas sem invalidar o mesmo (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Volumes de oferta, demanda doméstica e demanda internacional, estimativas do 

modelo (Cenário 1 e 2) e Dados Observados. 

Regiões selecionadas 
Cenário 1  

(A) 

Cenário 2  

(B) 
Dados Observados 

OFERTA 
 

Mato Grosso 7.908,36 8.065,96 13.366,03 

Norte 4.844,29 4.871,96 9.006,40 

Sudeste 3.064,07 3.194,00 4.359,63 

Mato Grosso do Sul 3.016,20 2.950,13 4.985,75 

Paraná 3.450,14 3.410,47 4.589,80 

Goiás 1.802,01 1.849,11 2.942,39 

Minas Gerais 1.993,58 1.974,57 2.662,56 

São Paulo 598,23 593,32 762,45 
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TOTAL OFERTA 18.768,53 18.843,55 29.308,981 

DEMANDA DOMÉSTICA 
 

 
 

Santa Catarina 4.035,71 4.045,19 3.813,66 

Rio Grande do Sul 1.524,31 1.527,83 1.433,92 

SUB-TOTAL 5.560,03 5.573,02 5.247,58 

DEMANDA INTERNACIONAL 
 

 
 

Japão 4.061,69 4.074,31 3.737,26 

Coréia do Sul 4.055,21 4.078,09 3.484,88 

Irã 2.362,48 2.369,50 2.168,57 

Taiwan 2.729,11 2.748,63 2.250,72 

SUB-TOTAL 13.208,50 13.270,53 11.641,44 

TOTAL DEMANDA 18.768,53 18.843,55 16.889,02 

Fonte: Elaborado pelas autoras partir de dados de pesquisa, 2014. 

 

Comparando o Estado do Mato Grosso, região de oferta, pode-se observar que a mesma 

obteve aumento 1,99% do Cenário 2 em relação ao Cenário 1. Esse fato demonstra a 

priorização dessa região de oferta para o modelo. Enquanto demais regiões de oferta 

apresentaram queda. Em relação à demanda, as regiões demandantes, tanto domésticas como 

internacional, apresentaram aumento em seu volume. No Cenário 2, as regiões que utilizaram 

das rotas intermodais, como Mato Grosso, aumentaram o volume de comercialização. Já 

regiões como São Paulo e Minas Gerais, as quais utilizaram de rota rodoviária direta, tiveram 

redução no volume de comercialização.  

 

No Cenário 1, demonstra que para o mercado doméstico o Estado de Santa Catarina, 

considerado consumidor, recebe o total da produção de milho do Estado do Paraná e uma 

parcela da produção do Estado do Mato Grosso do Sul (em torno de 19,4). Enquanto que a 

outra parcela produzida pelo Estado do Mato Grosso do Sul (cerca de 50,5%) é enviada ao 

Estado do Rio Grande do Sul. Nos dois casos, a produção é escoada através do modal 

rodoviário (rotas 1 e 2). (QUADRO 2).  

 

Analisando o mercado internacional, o Cenário 1 demonstra que 83,8% da produção do norte 

do Estado do Mato Grosso é enviada ao Japão e 16,2% para a Coréia do Sul, ambos pela da 

rota intermodal (rodohidrovia) com destino ao Porto de Santarém, através da hidrovia do Rio 

Madeira (rota 13). Em contraponto, a produção do sudeste do Mato Grosso, em torno de 88% 

é enviada para Taiwan e 12% para a Coréia do Sul, porém ambas através da rota intermodal 

rodoferroviário via Terminal de Transbordo de Rondonópolis, para Porto de Santos (rota 7). E 

o restante da produção do Estado do Mato Grosso do Sul (em torno de 30%), é destinada à 

Coreia do Sul, enviada através da rota intermodal (rodoferroviária) ao Porto de Paranaguá 

(rota 10). A maior parte da produção do Estado de Goiás, em torno de 98%, é enviada ao Irã, 

e o restante à Taiwan, via modal rodoviário ao Porto de Santos (rota 3). As produções dos 

Estados de Minas Gerais e São Paulo são enviadas à Coréia do Sul e Irã através do Porto de 

Santos, também via modal rodoviário (rota 3). (QUADRO 2) 

                                                 
1 É importante destacar que o modelo aplicado nesse estudo é restringindo pela demanda, apesar de se ter uma 

oferta de 29.308,98 mil toneladas, a demanda geral é de 16.889,02 mil toneladas. Dessa maneira, o modelo 

satisfaz a demanda, mesmo possuindo uma oferta maior. Ou seja, nesse caso, podem-se ampliar as relações de 

comércio internacional, incluindo outros países demandantes. 
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Quadro 2: Fluxos Comerciais por rota de transporte no Cenário 1 (mil toneladas). 

Oferta Demanda 
Rotas 

R1 R2 R3 R7 R10 R13 

PR SC 
 3.450,14     

MS SC 
 585,57     

MS RS 1.524,31      
MT-N Japão 

     4.061,69 

MT-N Coréia 
     782,60 

MT-SE Taiwan 
   2.691,35   

MT-SE Coréia 
   372,72   

MS Coréia     906,32  
GO Irã   1.764,25    
GO Taiwan   37,76    
MG Coréia   1.993,58    
SP Irã   598,23    

Cenário 1: Rota rodoviária (unimodal): R1; R2; R3. Rota intermodal: R7, R10; R13. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Com a redução de 15% nos valores de frete hidroviário e ferroviário, não obteve grandes 

alterações nas regiões produtoras de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná referente a 

movimentação do milho no Cenário 2. Porém, pode se destacar que o Estado de São Paulo 

passou a fornecer o cereal a dois países, Irã (66,6%) e Coréia do Sul (33,4%), e Minas Gerais 

passou a fornecer toda produção do cereal ao Irã, ambos via Porto de Santos pelo modal 

rodoviário (rota 3). O Estado de Goiás, que antes fornecia para Irã e Taiwan, passou a 

fornecer apenas para a Coréia do Sul, via Porto de Santos pela rota intermodal rodoferroviária 

através do Terminal de transbordo de São Simão (rota 8), a qual passa ser competitiva. 

(QUADRO 3) 

 

Quadro 3: Fluxos Comerciais por rota de transporte no Cenário 2 (mil toneladas). 

Oferta Demanda 
Rotas 

R1 R2 R3 R7 R8 R10 R13 

PR SC   3.410,47      
MS SC   634,72      
MS RS 1.527,83       

MT-N Japão   
     4.074,31 

MT-N Coréia   
     797,65 

MT-SE Taiwan   
  2.748,63 

 
  

MT-SE Coréia   
  445,37 

 
  

MS Coréia   
    787,58  

GO Coréia   
 

 
 

1.849,11 
  

MG Irã   
 1.974,57     

SP Irã   
 394,93     

SP Coréia     198,39         

Cenário 2: Rota rodoviária (unimodal): R1; R2; R3. Rota intermodal: R7; R8; R10; R13. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
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E além das análises feitas acima, pode se observar que no Cenário 1, 50% das rotas para o 

escoamento da produção do milho entre regiões de oferta e regiões de demanda, foi feita 

através de rotas unimodais (rodoviárias), enquanto que as demais rotas intermodais utilizadas, 

um terço para enviar a produção foi movimentada através de rodohidrovia. Em contraponto, 

no Cenário 2, 60% das rotas foram intermodais. Assim, o Cenário 1 movimentou em torno de 

53% da produção via rodovias, enquanto no Cenário 2, movimentou 56,8% da produção de 

milho através de rotas intermodais. 

 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com esse estudo, pode ser verificado que o país obteve aumento nas exportações do cereal, 

porém é claro as longas distancias que o milho necessita percorrer para chegar a seu destino, 

como os portos de exportação, distâncias extremamente significantes e que em sua maioria 

são feitas através do modal rodoviário. Assim, conclui-se que o escoamento da produção 

agrícola possui uma grande participação para aumento no ganho da competitividade em 

questão. Com a aplicação da metodologia, foi possível observar os efeitos das movimentações 

de fluxos de milho entre diferentes regiões sobre a ótica de oferta e demanda, com a 

implementação de um possível Cenário, considerando a redução nos custos de fretes 

ferroviários e hidroviários, pressupondo que obras de melhorias na infraestrutura logística 

brasileira estivessem concluídas. Assim, confirma a hipótese de que a intermodalidade 

contribui com o aumento dos fluxos de comercialização e na quantidade movimentada.  

 

Porém, a infraestrutura logística atual, possui implicações diretas nos custos de frete, em 

especial para o modal rodoviário, onde os fretes praticados podem variam nas diferentes 

regiões em função das condições da malha rodoviária, da idade média da frota, e do alto 

trafego de veículos grandes nos centros urbanos. Consequência disso é a oneração excessiva 

dos bens e produtos movimentados no país. A intermodalidade é uma solução para se obter a 

eficiência do sistema de transporte, além de reduzir custos. A combinação entre os modais é 

viável desde que respeite a capacidade e as especificidades do modal a ser utilizado. No Brasil 

por consequência da infraestrutura precária e deficiente não é possível utilizar a capacidade 

máxima de determinado modal, exemplo das hidrovias, que não são totalmente navegáveis, e 

a pequena quantidade de malha ferroviária. Com a distribuição ótima do volume 

movimentado e o uso da intermodalidade que o modelo proposto demonstrou, em especial na 

região norte do Mato Grosso, faz com que se pense que os investimentos com a infraestrutura 

logística nacional devem ser considerados pelo poder público. Assim, pode-se afirmar que 

somente através da intermodalidade, o Brasil será mais competitivo diante o mercado 

internacional. 
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é investigar o efeito do investimento em infraestrutura ferroviária de carga sobre o 

desenvolvimento econômico da região nordeste do Brasil, a partir de um estudo de caso da ferrovia 

Transnordestina. Foi utilizado um modelo de Dupla Diferença por meio da construção de grupos de controle e 

tratamento via método de pareamento genético, cujo permite controlar os efeitos das diferentes características 

municipais sobre as estimativas. Dessa forma, comparou-se a evolução do desenvolvimento econômico antes e 

após o início das obras nos municípios contemplados pela ferrovia contra os municípios da mesma região que não 

receberam a intervenção. Com relação aos municípios onde as etapas de construção já estavam com taxa de 

conclusão igual ou superior à 90% em 2010, os resultados confirmaram a hipótese de que o investimento em 

infraestrutura de transporte na Região Nordeste exerce um efeito positivo sobre o desenvolvimento econômico.  

 
ABSTRACT 

The objective of this work is to investigate the effect of the investment in rail freight infrastructure on the economic 

development of the northeastern region of Brazil, based on a case study of the Transnordestina railway. A Double 

Difference model was used through the construction of control and treatment groups through a genetic matching 

method, which allows controlling the effects of different municipal characteristics on the estimates. In this way, 

the evolution of economic development before and after the beginning of works in the municipalities contemplated 

by the railroad was compared against the municipalities of the same region that did not receive the intervention. 

With regard to municipalities where construction stages were already at or above 90% completion rate in 2010, 

the results confirmed the hypothesis that investment in transport infrastructure in the Northeast Region has a 

positive effect on economic development. 

 

1.  INTRODUÇÃO 

A discussão teórica sobre gastos públicos empregados em infraestrutura e sua influência sobre 

o crescimento e desenvolvimento econômico é largamente abordada na literatura. Aschauer 

(1989) afirma que os gastos públicos em infraestrutura foram essenciais no estímulo aos ganhos 

de produtividade nos investimentos privados e na indução do crescimento econômico norte 

americano.  

 

Banister e Berechman (2003) apontam que investimentos em infraestruturas regionais na União 

Europeia reforçam a integração entre os países e a coesão do bloco econômico, reduzindo as 

desvantagens de locais mais distantes e desconectados dos grandes centros, proporcionando 

desenvolvimento econômico a longo prazo. Andrés et al. (2014) atestam que investimentos em 

infraestrutura de grande escala em transportes podem induzir simultaneamente crescimento 

econômico e aumento do bem-estar, na medida em que um sistema de transporte dinamizado 

pode facilitar o comércio de bens e insumos, e simultaneamente conectar regiões periféricas a 
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melhores serviços.  

 

O Ministério dos Transportes, responsável pela formulação de estratégias do setor, possui uma 

gama de programas e ações nos quais contemplam o planejamento e execução de grandes obras 

de infraestrutura social, urbana, logística e energética do país. Neste escopo, o Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC), criado em 2007, foi pensado como um plano estratégico de 

resgate do planejamento e de retomada dos investimentos em setores estruturantes do Brasil. 

Os investimentos executados pelo PAC somam R$1,9 trilhão, e os empreendimentos concluídos 

alcançaram R$ 1,4 trilhão, ambos até 2015 (BRASIL, 2016). Dentre as principais obras de 

infraestrutura logística da região Nordeste do país, a Ferrovia Transnordestina se destaca pela 

extensão regional e magnitude de aporte de investimentos. A Ferrovia Transnordestina conta 

em seu projeto com 1.757 km de extensão, no qual ligará o interior de três estados da região 

nordeste do Brasil, os estados do Ceará, Pernambuco e Piauí, aos portos de Pecém (no estado 

do Ceará) e Suape (no estado de Pernambuco), percorrendo 81 municípios. 

 

O objetivo do projeto da Transnordestina é aumentar a competitividade da produção agrícola, 

além de permitir a exploração das jazidas minerais do interior do Nordeste, já que contará com 

uma moderna logística que vai unir uma linha férrea de alto desempenho à portos que 

possibilitam a atracação de navios de calado profundo, que podem receber navios de grande 

porte. O empreendimento surgiu como uma proposta articuladora do desenvolvimento regional 

do Nordeste brasileiro, com a redução dos custos de transportes dos produtos provenientes dos 

polos industriais, minerais e de agronegócios existentes na região. A obra teve início em 2006 

e onze anos depois encontra-se com 50% da fase concluída, totalizando o valor de recursos 

utilizados em aproximadamente R$ 6,2 bilhões. 

 

Diante da magnitude de investimentos aportados em obras de infraestrutura ferroviária deste 

porte e de sua abrangência regional, o presente trabalho tem por objetivo investigar o efeito da 

ferrovia Transnordestina sobre o nível de desenvolvimento econômico da região. Para isso, será 

analisado os efeitos do início e andamento da obra da ferrovia Transnordestina sobre o índice 

Firjan de desenvolvimento humano municipal através de um modelo de Dupla Diferença, 

tomando como base para a análise o trecho total da ferrovia Transnordestina, localizada dentro 

dos estados do Ceará, Pernambuco e Piauí. 

 

Este trabalho está dividido em cinco seções. Além desta introdução, é apresentada na seção dois 

uma breve revisão de literatura sobre o tema. Na seção três é apresentado o método utilizado, 

bem como a descrição da base de dados. Os resultados são apresentados na seção quatro, e por 

fim, na seção cinco, têm-se as conclusões. 

 

2.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O setor de transportes representa um papel importante na geração de atividade econômica. 

Caixeta Filho e Martins (1998) afirmam que o serviço de transporte é um insumo largamente 

presente nas unidades produtivas pelos diferentes setores da economia, tanto no que diz respeito 

ao suprimento de matérias primas, deslocamento da mão-de-obra, bem como à distribuição do 

produto final. 

 

Na medida em que a economia cresce o setor de transportes se torna mais necessário, e, por 

outro lado, a expansão da infraestrutura de transportes impulsiona o crescimento econômico. 

Dessa forma, pode-se dizer que há uma relação recíproca entre desenvolvimento dos transportes 
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e progresso econômico (Fair e Williams, 1959). O investimento adicional no sistema de 

transportes permite vantagens tanto pela ótica da produção – através do maior acesso às fontes 

de insumos, e consequentemente expansão na oferta, e uma maior incorporação de mão-de-obra 

– quanto pela ótica da distribuição – fornecendo maior acessibilidade a novos mercados (Barat, 

1969), salientado também por Manheim (1979). Dessa forma, o investimento em transportes é 

estratégico para uma política de crescimento econômico, principalmente nas regiões que se 

encontram em estágios incipientes de crescimento.  

 

Os efeitos positivos de regiões dinamizadas por uma facilidade de transporte vão além de suas 

fronteiras, beneficiando tanto as unidades produtivas localizadas dentro destas regiões – através 

da redução de custos de matéria-prima e mão-de-obra – como as unidades fora destas regiões – 

através de efeitos indiretos desencadeados pelo aumento da demanda de produtos e serviços.  

 

Rostow (1960) contribui ao debate afirmando que uma redução nos custos de transporte amplia 

o acesso a novos mercados e produtos. O autor argumenta ainda que investimentos em 

transportes também contribuem para a expansão do setor de exportação, sendo fundamental 

para o desenvolvimento de indústrias de engenharia, de carvão e siderúrgicas. Na mesma linha, 

Lokshin e Yemtsov (2005) atestam que projetos de infraestrutura de transporte geram amplos 

benefícios econômicos a nível regional, aumentando o número de empresas de pequeno e médio 

porte em regiões periféricas, ampliando também a capacidade de acesso a serviços de saúde, o 

que resulta em aumento da produtividade do capital humano.  

 

Em uma linha mais aplicada, Njoh (2009) elaborou um estudo para testar a hipótese de uma 

relação positiva entre infraestrutura de transporte e desenvolvimento no contexto de países 

menos desenvolvidos. Para cumprir o determinado fim, o autor observou que a infraestrutura 

de transporte ferroviária possuiu e possui fundamental papel na indução de desenvolvimento 

regional na África, na medida em que permite a penetração nas regiões interiores com um custo 

relativamente baixo, além de permitir o transporte eficiente de grande volume de mercadorias 

e um custo de manutenção consideravelmente inferior ao das rodovias, ponto fundamental dado 

a restrição de recursos de países subdesenvolvidos. Os resultados confirmaram a hipótese 

testada, reportando uma forte relação entre infraestrutura de transporte e desenvolvimento 

econômico. Com respeito à infraestrutura de ferrovia, os modelos de regressão atestaram uma 

relação positiva com ambas variáveis dependentes, porém, somente a relação com a renda per 

capita atestou-se estatisticamente significante. 

 

3.  MÉTODO 

Este capítulo se dedica a apresentar as questões metodológicas do presente artigo, as quais são 

divididas em duas seções. A primeira contempla a fonte e descrição dos dados empregados para 

analisar os efeitos da construção da ferrovia Transnordestina sobre o nível de desenvolvimento 

nos estados no qual a infraestrutura passará. Em seguida, será apresentado o modelo 

econométrico que expressará a relação entre o indicador de desenvolvimento econômico e o 

processo de construção da ferrovia Transnordestina, bem como os métodos e procedimentos 

necessários para realizar as estimações utilizando o modelo Dupla Diferença.   

 

 

3. 1. Base de Dados 

A base de dados utilizada neste estudo é composta por um painel de dados onde as unidades 

cross-section referem-se aos municípios localizados nos estados do Ceará, Pernambuco e Piauí 
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nos períodos de 2005, 2006, 2011 e 2013. A temporalidade dos dados nos permite comparar e 

avaliar um período antes da construção (2005 e 2006) e outro após o seu início (2011 e 2013). 

 

Com relação à escolha das variáveis, considera-se como proxy do desenvolvimento econômico 

o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), disponibilizado pelo Sitema FIRJAN 

que acompanha de forma anual o desenvolvimento socioeconômico de todos os municípios 

brasileiros em três áreas de atuação: Emprego e Renda, Educação e Saúde. 

 

Para investigar a relação entre investimentos públicos na área de transporte ferroviário e a taxa 

de desenvolvimento econômico dos municípios, optou-se por construir uma variável binária 

nomeada como Transnordestina, que assumirá valor 1 para os municípios no qual possuam 

obras em andamento ou concluídas da ferrovia e valor 0 se o município não foi contemplado 

pela ferrovia ou não tiver iniciado as obras. Os dados foram obtidos junto a base de dados 

pública do governo, disponibilizadas nos relatórios de balanço oficial do PAC para o período 

de 2007 a 2010. Apesar do anúncio da obra da Transnordestina ter ocorrido em 2006, os 

relatórios oficiais indicam que a obra iniciou em 2007, ano de início dos relatórios de balanço. 

 

As variáveis utilizadas como controle, necessárias para isolar o efeito da construção da 

infraestrutura de transporte ferroviário sobre o desenvolvimento econômico foram selecionadas 

com base na literatura econômica (Abdala, 2008; Ottonelli; Silva; Marin, 2013), e são 

apresentadas na Tabela 1.  

 

Tabela 1: Descrição das variáveis utilizadas 
Investimento em 

Infraestrutura (INF) 

Investimento em um conjunto de sistemas técnicos em equipamentos e 

serviços necessários ao desenvolvimento das funções urbanas. 

FINBRA 

Gastos com Saúde 

(SAUDE) 

Somatório dos Gastos com investimento e manutenção de serviços de 

saúde. 

FINBRA 

Gastos com Educação 

(EDUC) 

Somatório dos Gastos com investimento e manutenção de serviços com 

a educação no ensino básico e superior. 

FINBRA 

Receitas Correntes 

(REC) 

Receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuária, 

industrial, de serviços e outras. 

FINBRA 

PIB per capita 

 

Produto Interno Bruto a preços correntes per capita IBGE 

Índice de Gini Índice de Gini da renda domiciliar per capita Datasus 

 

3.2. Estratégia Econométrica 

Para investigar os efeitos dos investimentos em infraestrutura de transporte ferroviário sobre o 

nível de desenvolvimento econômico dos municípios do Piauí, Ceará e Pernambuco, 

considerando as diferentes características municipais, o presente estudo utilizará o método da 

Dupla Diferença.  

 

Este método tem por objetivo a comparação da variação do fenômeno em estudo antes e depois 

do tratamento. Neste trabalho, o método da Dupla Diferença irá comparar a variação do 

desempenho do índice Firjan de Desenvolvimento Municipal antes e durante as obras da 

ferrovia Transnordestina – uma vez que a ferrovia ainda se encontra em construção e não é 

possível avaliar o seu efeito a posteriori –. Esta comparação é feita entre um grupo de 

municípios nos quais possuem obras em andamento ou concluídas (grupo de tratamento) e outro 

grupo que não sofreu a intervenção da ferrovia Transnordestina (grupo de controle). 

 

Para avaliar o impacto das obras via modelo Dupla Diferença, é essencial que a variação na 

variável de resultado ocorrida nos municípios do grupo de controle seja um contrafactual válido 
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para o que teria ocorrido nos municípios de tratamento caso o tratamento não fosse aplicado. 

Assim, embora seja importante que os municípios dos grupos de controle e tratamento sejam 

parecidos, é ainda mais relevante que a tendência de variação nas variáveis antes do tratamento 

tenha sido parecida, já que isso serve como indício que a variação nos dois grupos teria sido 

parecida caso o tratamento não tivesse ocorrido (Brandão, 2014). 

 

Como forma de aumentar a robustez do presente estudo, foi implementado um procedimento 

de pareamento genético (Propensity Score matching) entre os municípios em estudo, garantindo 

uma maior redução das diferenças observáveis entre os dois grupos, tanto no que se refere aos 

níveis de variáveis importantes, quanto na variação observada nestas variáveis antes do 

tratamento. Funcionalmente, o método de pareamento genético é uma técnica multivariada que 

utiliza um algoritmo de busca evolutiva de modo a maximizar o equilíbrio de covariáveis 

observadas nas unidades de controle e tratamento que foram pareadas (Diamond e Sekhon, 

2013). Dessa forma, uma das vantagens do método com relação aos demais, é a não necessidade 

de verificação manual e de forma iterativa do escore de propensão (Rosenbaum e Rubin, 1985). 

 

Aplicada a técnica de pareamento, para verificar a adequabilidade do grupo de controle 

construído, o presente trabalho se baseará na medida de equilíbrio definida por Cochran e Rubin 

(1973). Os autores apontam que as unidades de controle selecionadas constituem um 

contrafactual adequado se a diferença padronizada – (média da variável no grupo de tratamento 

– média da variável no grupo de controle) /desvio-padrão do grupo de controle – entre os grupos 

não exceder o valor de 0,25 desvio padrão.  

 

Mesmo após a seleção de grupos de controle via pareamento genético, as condições iniciais 

durante a linha de base amostral – ano 2005 – podem exercer influência sobre as variações 

subsequentes no IFDM, gerando um viés nos estimadores de Dupla Diferença. Dessa forma, 

serão incluídas covariáveis representando as condições iniciais de cada unidade cross-section 

em termos de PIB, gastos em saúde e educação, investimentos em infraestrutura urbana, receitas 

correntes – todas as covariáveis foram valoradas para o ano de 2005, em termos per capita a 

preços constantes de dezembro de 1993. Já para a inclusão índice de GINI municipal foi 

necessário retroagir até o ano de 2000, último ano anterior ao tratamento em que o índice foi 

divulgado. 

Além da inclusão das covariáveis identificando as condições iniciais em termos de renda, 

desigualdade e variáveis fiscais para as unidades municipais, a estimação do método levará em 

conta também a questão espacial, sendo a regressão estimada com clusters espaciais. 

 𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1. 𝐷 + 𝛽2. 𝑇𝑡 + 𝛽3. (𝑇𝑡. 𝐷) + 𝜃. 𝑋 + 𝜀𝑖𝑡 (1) 

 Onde a variável de resultado 𝑌𝑖𝑡  representa a medida de desenvolvimento econômico da 

unidade municipal 𝑖 no período 𝑡 (IFDM); já o intercepto da regressão (𝛽0) representa o valor 

médio da variável dependente no grupo de controle no período inicial da amostra (ano de 2005). 

As unidades que sofreram a intervenção da política de infraestrutura ferroviária serão indicadas 

pela Dummy de Tratamento (𝐷), que assumirá valor 1 se o município foi contemplado pela 

ferrovia e valor 0 caso o contrário. Dessa forma, o coeficiente 𝛽1
 indicará a diferença do valor 

médio entre o grupo de tratamento e o grupo de controle no período inicial. Já o coeficiente 𝛽2
 

denotará a tendência de variação do desenvolvimento econômico ao longo do tempo (anos de 

2006, 2011 e 2013).  As covariáveis representando as condições iniciais das unidades 
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municipais são indicadas pelo vetor de variáveis de controle (X). A inclusão destas no processo 

de estimação garante a validade teórica da hipótese de tendências paralelas, de modo que a 

tendência da variável de resultado durante o período pré-tratamento seja semelhante entre os 

grupos de controle e de tratamento. 

 

O efeito do tratamento sobre os tratados (ATT), que indicará o impacto da implantação da 

ferrovia Transnordestina sobre o desenvolvimento econômico dos municípios contemplados, 

será representado através da interação entre a Dummy de tratamento e o indicador de período, 

sendo o efeito mensurado pelo coeficiente 𝛽3.  Por fim, o termo de erro da regressão é 

representado por 𝜀𝑖𝑡. 
 

Portanto, partir da criação dos grupos de tratamento e de controle, é possível medir o impacto 

das obras da ferrovia Transnordestina nos municípios sob sua influência. A estimativa deste 

impacto é realizada a partir de cálculos sobre o incremento médio nas variáveis de resultado 

para grupos de tratamento e controle antes do início das obras (ano de 2005 e 2006) e 

posteriormente (2011 e 2013). 

 

Foram adicionados dois períodos posteriores ao início da construção da ferrovia para investigar 

a evolução do efeito do tratamento sobre o grupo de tratados, investigando questões de 

persistência do efeito da política pública, bem como o tempo de maturação da obra, mensurado 

como a diferença entre o período da implantação da intervenção e o período onde se observa 

efeito sobre a variável dependente. Adicionou-se também um período pré-tratamento (ano de 

2006) para avaliar se a hipótese de tendências paralelas pode ser validada empiricamente e 

verificar a robustez dos resultados. 

 

4.  RESULTADOS 

Esta seção será destinada para a análise empírica do impacto do investimento em infraestrutura 

para a construção da ferrovia Transnordestina sobre o desenvolvimento econômico dos 

municípios contemplados pelas obras. Para avaliar o efeito do grau de conclusão das obras para 

o ano de 2010 sobre o desenvolvimento econômico municipal foram construídos dois cenários 

alternativos: i) Municípios com taxa de conclusão das obras igual ou superior à 90% no ano de 

2010; ii) Municípios com taxa de conclusão das obras igual ou superior à 50% no ano de 2010. 

 

O critério estabelecido para a construção dos cenários baseou-se fundamentalmente na hipótese 

de que mesmo em se tratando de investimentos de grande porte, como é o caso da ferrovia 

Transnordestina, seus efeitos sobre a economia regional passam a ser percebidos somente após 

um certo grau de execução das obras planejadas. O cenário 1, ao considerar somente municípios 

onde a obra já está próxima de ser finalizada no de 2010, se baseia em um estágio onde os 

possíveis efeitos transbordamento, incentivo a atividades produtivas locais e pressão por outras 

políticas públicas que garantam um nível mínimo de capital fixo social, podem efetivamente já 

estar ocorrendo. Enquanto o cenário 2, ao relaxar o ponto de corte da taxa de conclusão das 

obras, nos permite avaliar os efeitos iniciais do processo de construção sobre o desenvolvimento 

econômico. 

 

A primeira etapa do processo de estimação será a execução da técnica de pareamento genético 

para a construção de um grupo de controle que seja o mais semelhante possível com o grupo de 

tratamento em relação às características que poderiam influenciar no desempenho da medida 
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de desenvolvimento econômico ao longo do tempo. Em seguida, de posse do confractual 

adequado, serão realizadas duas estimações para cada um dos cenários alternativos. Onde o 

modelo DD1 não considerará quaisquer variáveis de controle, enquanto o modelo DD2 

considerará um conjunto de covariáveis controlando as condições iniciais de cada unidade 

cross-section. 

 

4.1. Pareamento Genético 

É condição necessária para a construção do grupo de controle que o mesmo seja diretamente 

comparável como grupo de tratamento em períodos anteriores à intervenção da política pública, 

de modo que as tendências nas variações das variáveis relevantes que afetem diretamente o 

desenvolvimento econômico sejam semelhantes. Dessa forma, para a aplicação do método de 

pareamento genético definiu-se como variáveis de controle: variação no IFDM entre 2005 e 

2006; variação no PIB per capita entre 2005 e 2006; variação em termos per capita nos Gastos 

em Educação, Saúde e Infraestrutura entre 2005 e 2006, respectivamente; variação na 

estimativa populacional entre 2005 e 2006; e o índice de GINI do ano 2000.  

 

Adicionalmente especificou-se que para cada unidade municipal tratada o método de 

pareamento poderia selecionar até dois municípios para o grupo de controle, observando-se que 

o mesmo município poderia ser selecionado como controle para mais de uma unidade municipal 

tratada. Segue abaixo a definição do número de municípios pareados para cada um dos cenários 

construídos:  

 

Tabela 2: Composição dos cenários 1 e 2. 

 
 

A Tabela 2  A traz informações sobre a quantidade de municípios que foram pareados, enquanto 

a Tabela 2 B desagrega os municípios dos grupos de controle e tratamento a nível estadual. No 

tocante ao Cenário1 observa-se que cerca de 58% dos municípios selecionados para o grupo de 

tratamento estão localizados em Pernambuco enquanto os 42% restantes são localizados no 

estado do Ceará. Com relação aos municípios pareados para a construção do grupo de controle, 

42% encontram-se em Pernambuco, 38% no Ceará e 20% são localizados no estado do Piauí. 

 

Já no cenário 2, o grupo de tratamento é composto por cerca de 29% de municípios cearenses 

e 71% de municípios pernambucano. No grupo de controle pareado, 47% dos municípios se 

localizam em Pernambuco, enquanto 33% e 20% são localizados no Ceará e Piauí, 

respectivamente. Assim, apesar de em média a maior parte dos municípios pareados se 

encontrarem nos estados de Pernambuco e Ceará, uma fração importante dos municípios que 

compõem os grupos de controle são provenientes do Piauí, denotando a importância de ter 

mantido este Estado na construção da base amostral, apesar de nenhum dos municípios 

piauienses que possuam as obras em andamento ter satisfeito os critérios pré-estabelecidos. 

  

239



  

Definido os municípios contemplados no grupo de controle pareado, foram calculadas as 

diferenças padronizadas das médias para verificar o grau de equilíbrio entre os grupos para as 

variáveis relevantes antes da ocorrência do tratamento. Para cada um dos cenários comparou-

se as diferenças padronizadas entre o grupo de tratamento e o grupo de controle pareado (bola 

preta) e entre o grupo de tratamento e o grupo de controle não pareado (bola vermelha) cujo 

considera em sua composição todos os municípios não tratados da base de dados.  

 

 
Figura 1: Gráfico de Equilíbrio entre os grupos no cenário 1 e 2. 

 

Através da Figura 1 é possível observar que o método de pareamento genético resultou em uma 

redução significativa das diferenças padronizada entre os grupos de tratamento e de controle 

em ambos cenários, com todos os valores sendo inferiores à 0,15 desvio padrão em módulo. 

Adicionalmente, o Gráfico de Equilíbrio evidencia que o grupo de controle não pareado 

apresentou em ambos casos pelo menos uma das medidas foi superior a 0,25 desvio padrão em 

ambos cenários, não sendo um grupo de controle válido segundo o critério de Cochran e Rubin 

(1973). 

 

4.2. Cenário alternativo 1 

A Figura 2 demonstra a trajetória de crescimento do Índice Firjan de Desenvolvimento 

Municipal para os municípios tratados e os do grupo de controle selecionados via pareamento 

genético. Como pode ser observado, a trajetória do IFDM para ambos grupos seguiu uma 

tendência muito próxima até o período de 2011, o que confirma a comparabilidade entre os dois 

grupos construídos via método de pareamento. Já a partir de 2011, observa-se uma trajetória 

mais ascendente do grupo de tratamento em relação ao grupo de controle, o que sugere 

visualmente um possível efeito da consolidação da obra da ferrovia Transnordestina sobre o 

desenvolvimento econômico dos municípios. 
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Figura 2: Evolução temporal do IFDH entre 2006 e 2013 

No intuito de avaliar o efeito da obra da ferrovia Transnordestina sobre o grupo de tratados, a 

Tabela 3 denota a equação de Dupla Diferença para os dois modelos supracitados, bem como 

se os coeficientes estimados são estatisticamente significantes. O modelo DD1 e DD2 

representam o modelo sem e com a inserção das covariáveis de controle das condições iniciais, 

respectivamente.  

 

Tabela 3: Estimativas do efeito da construção da Transnordestina sobre o IFDM no cenário 1. 
Variável DD1 DD2 Variável DD1 DD2 

Tratamento 
-0,009 0,005 

Rec_2005 
Não 0,112* 

(0,261) (0,154)  (0,045) 

Ano 2006 
0,026* 0,021* 

Educ_2005 
Não -0,163* 

(0,006) (0,009)  (0,077) 

Ano 2010 
0,066* 0,633* 

Gini_2000 
Não 0,062 

(0,005) (0,006)  (0,140) 

Ano 2013 
0,045* 0,433* 

Saúde_2005 
Não 0,740 

(0,004) (0,004)  (0,049) 

Tratamento_2006 
0,004 0,019 

PIB_2005 
Não 0,098* 

(0,009) (0.234)  (0,026) 

Tratamento_2010 
0,001 0,016 

Constante 
0,461* 0,091 

(0,016) (0,019) (0,017) (0,157) 

Tratamento_2013 
0,025 0,040* 

R² Ajustado 0,389 0,667 
(0,019) (0,021) 

Inf_2005 Não 
0,056 Número de Observações 144 144 

(0,036) 

*significância estatística a um nível de 10%. 

 

A partir dos resultados dispostos na Tabela 3, observa-se que a significância estatística para os 

coeficientes de interação entre o grupo de tratamento e os períodos pós-tratamento (anos de 

2011 e 2013) aumentou do modelo DD1 para o modelo DD2, quando a hipótese de tendências 

paralelas antes do período de tratamento é controlada pelas condições iniciais. Contudo, 

somente para o ano de 2013 no modelo DD2 verificou-se que o coeficiente da interação entre 

o tratamento e o período pós-intervenção foi positivo e estatisticamente significante.  

 

Em termos estatísticos, observou-se que para o ano de 2013 que o tratamento – investimento 

em infraestrutura ferroviária – causou um efeito positivo de 4% sobre o desenvolvimento 

econômico das unidades tratadas.  Assim, os resultados apontam que seis anos após o início do 

processo de construção da ferrovia Transnordestina o desempenho em termos de 

desenvolvimento econômico para os municípios que sofreram a intervenção da obra – com as 

obras com taxa de conclusão igual ou superior à 90% - foi robustamente superior, se comparada 

à dos municípios pareados. 
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4.3. Cenário alternativo 2 

A Figura 3 demonstra a trajetória de crescimento do Índice Firjan de Desenvolvimento Humano 

– IFDH – entre o intervalo de tempo amostral. Observa-se que para o período anterior ao início 

da implantação das obras da Ferrovia Transnordestina os municípios do grupo de controle e do 

grupo de tratamento – unidades municipais com grau de execução das obras igual ou superior 

à 50% - possuíam evolução temporal semelhante, validando novamente o grupo de controle 

construído via pareamento genético.  

 

 
Figura 3: Evolução temporal do IFDH entre 2006 e 2013 

 

Porém, diferente do que ocorreu no cenário anterior, observa-se uma trajetória de crescimento 

do IFDH semelhante entre as unidades de controle e de tratamento mesmo após o período de 

2011, ou seja, a diferença das médias entre o grupo de controle e o grupo de tratamento 

permaneceu estável mesmo após a implantação do tratamento. Assim, o procedimento de 

inspeção visual indica não haver uma relação direta entre o tratamento e a evolução do 

desenvolvimento econômico das unidades tratadas. 

 

Tabela 4: Estimativas do efeito da construção da Transnordestina sobre o IFDM no cenário 2. 

Variável DD1 DD2 Variável DD1 DD2 

Tratamento 
-0,009 -0,007 

Rec_2005 Não 0,015* 

(0,017) (0,018)  (0,002) 

Ano 2006 
0,035* 0,034 

Educ_2005 Não -0,139* 

(0,004) (0,004)  (0,036) 

Ano 2010 
0,068* 0,068 

Gini_2000 Não 0,158 

(0,004) (0,003)  (0,124) 

Ano 2013 
0,052* 0,052 

Saúde_2005 
Não 0,042 

(0,003) (0,003)  (0,098) 

Tratamento_2006 
-0,0009 -0,0009 

PIB_2005 
Não 0,235* 

(0,007) (0,007)  (0,008) 

Tratamento_2010 
0,003 0,003 

Constante 
0,443 0,451* 

(0,012) (0,011) (0,012) (0,099) 

Tratamento_2013 
0,005 0,005 

R² Ajustado 0,470 0,663 
(0,013) (0,013) 

Inf_2005 Não 0,049 Número de Observações 239 239 

242



  

(0,015) 

*significância estatística a um nível de 10%. 

 

Como visto na Tabela 4, de acordo com ambos modelos analisados, não se observam efeitos 

positivos e significantes do tratamento sobre as unidades tratadas mesmo para o período de 

2013, o que indica que o processo de construção da ferrovia Transnordestina não produziu 

impacto significante, do ponto de vista estatístico, sobre o desenvolvimento econômico deste 

grupo de tratamento. 

 

5.  CONCLUSÕES 

Este artigo investigou o impacto do investimento em infraestrutura de transporte ferroviário 

sobre o nível de desenvolvimento econômico dos municípios localizados no Ceará, 

Pernambuco e Piauí, cujos iniciaram o processo de construção da ferrovia Transnordestina a 

partir do ano de 2006. Considerando que o processo de construção vêm se dando de forma 

acentuadamente heterogênea dentre os estados, com trechos da extensão ferroviária em 

funcionamento parcial (trecho Salgueiro-Paulistana) e outros ainda em estágio prematuro 

mesmo 11 anos após o início das obras, definiu-se, de acordo com o critério de execução das 

obras, dois cenários para verificar se o processo de execução das etapas de construção causaram 

um efeito positivo sobre o nível de desenvolvimento dos municípios contemplados. No primeiro 

são considerados somente unidades municipais onde o grau de execução das obras foi igual ou 

superior a 90% no ano de 2010, e o segundo cenário relaxou para 50% o ponto de corte. 

 

No intuito de isolar o efeito da intervenção analisada sobre o nível de desenvolvimento 

econômico, o estudo particionou a etapa metodológica em dois estágios: Inicialmente, através 

do método de pareamento genético realizou-se um pré-processamento sobre o conjunto de 

possíveis municípios de controle, de forma a selecionar um sub-grupo pareado que represente 

o potencial resultado da unidade tratada se a mesma atualmente não houvesse sofrido a 

intervenção. A aplicação prática do critério de Cochran e Rubin (1973) validou a etapa de 

pareamento. Em seguida, aplicou-se a metodologia de Dupla Diferença para identificar o efeito 

do tratamento – ferrovia Transnordestina – sobre o desenvolvimento econômico dos municípios 

tratados.  

 

Os resultados mostraram que a hipótese de efeito positivo da construção da ferrovia 

Transnordestina sobre o desenvolvimento econômico foi confirmado somente no modelo DD2 

para o cenário 1. Em termos quantitativos, os municípios que possuíam taxa de conclusão das 

obras igual ou superior à 90% obtiveram uma taxa de evolução do IFDM em média 4% maior 

do que aqueles que não sofreram o tratamento no ano de 2013. Tal resultado é robusto na 

medida que o modelo DD2 inclui as covariáveis de controle representando as condições iniciais 

o que garante a hipótese de tendências paralelas antes do tratamento. Com relação ao Cenário 

2, não foi observado qualquer relação significante.  

 

Conclui-se então que o efeito da obra sobre o desenvolvimento econômico dos municípios 

depende diretamente do estágio de implantação do modo de transporte ferroviário. Outro 

resultado importante é a existência de um tempo de maturação necessário para o processo de 

construção causar um impacto significante sobre o desenvolvimento econômico, uma vez que 

se observou efeito positivo somente para o ano de 2013. As evidências encontradas se alinham 

a literatura nacional (Bertussi e Ellery Jr., 2012), confirmando a hipótese de que o investimento 

em infraestrutura exerce um efeito substancial sobre o nível de desenvolvimento econômico na 

região nordeste. Do ponto de vista teórico, um dos possíveis canais para tal efeito observado 
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reside no fato de que o investimento em infraestrutura em uma região menos desenvolvida visa 

ampliar o Capital Fixo Social (CFS), pressionando as autoridades municipais a investirem em 

serviços básicos (saúde, saneamento, pavimentação, etc.) e induzindo a um nível mínimo de 

infraestrutura fundamental para o bom andamento das atividades econômicas. Este 

encadeamento produz uma expansão no bem-estar da sociedade, promovendo, assim, um 

aumento no nível de desenvolvimento econômico da região em que a intervenção foi realizada. 

 
Agradecimentos 

Os autores agradecem à CAPES pela concessão de bolsas de mestrado. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABDALA, D. C. (2008). Efeitos da Receita Orçamentária Municipal Sobre o índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH): uma análise da realidade brasileira da década de 1990. Escola de Pós-Graduação em Economia. 

Mestrado em Finanças e Economia Empresarial. Tese de Doutorado. Fundação Getúlio Vargas. 

ASCHAUER, D. (1989) Is public expenditure productive? Journal of Monetary Economics, v. 23, p. 177- 200. 

ANDRÉS, Luis; BILLER, Dan; DAPPE, Matías Herrera. Infrastructure gap in South Asia: infrastructure needs, 

prioritization, and financing. World Bank Policy Research Working Paper, n. 7032, 2014 

BANISTER, D.; BERECHMAN, J. (2003). Transport investment and economic development. Routledge. 

BARAT, J.(1969). O Investimento em Transporte como Fator de Desenvolvimento Regional- Uma Análise da 

Expansão Rodoviária no Brasil. Revista Brasileira de Economia, v. 23, n. 3, p. 25-52. 

BERTUSSI, G. L.; ELLERY JUNIOR, R. (2012). Infraestrutura de transporte e crescimento econômico no Brasil. 

Journal of Transport Literature, v. 6, n. 4, p. 101-132.  

BRANDÃO, J. B. (2014). O rateio de ICMS por desempenho de municípios no Ceará e seu impacto em indicadores 

do sistema de avaliação da educação (Doctoral dissertation). 

BRASIL. (2017). Programa de aceleração do Crescimento. Notícias. Disponível em: 

http://www.pac.gov.br/noticia/68777baf. Acesso em: 14 de abr. de 2017. 

CAIXETA FILHO, J. V.; MARTINS, R. S. (1998). O desenvolvimento dos sistemas de transporte: auge, abandono 

e reativação recente das ferrovias. Revista Teoria e Evidência Econômica, v. 6, n. 11. 

COCHRAN, W. G.; DONALD B. R. (1973). Controlling bias in observational studies: A review. Sankhya. The 

Indian Journal of Statistics, Series A, v. 35, part 4, p. 417– 66. 

DIAMOND, A.; SEKCON, S. (2013). Genetic Matching for Estimating Causal Effects: A General Multivariate 

Matching Method for Achieving Balance in Observational Studies. Forthcoming: Review of Economics 

and Statistics, v. 95, n. 3, p. 932-945. 

FAIR, M.L.; WILLIAMS JR., E. W. (1959). Economics of Transportation. New York: Harper & Brother 

Publishers. 

HIRSCHMAN, A. O. (1958). The strategy of economic development.  

LOKSHIN, M.; YEMTSOV, R. (2005). Has rural infrastructure rehabilitation in Georgia helped the poor? The 

World Bank Economic Review, v. 19, n. 2, p. 311-333. 

MANHEIM, M. L. (1979). Fundamentals of Transportation systems analysis; Volume 1: Basic concepts.  

NJOH, A. J. (2009). The development theory of transportation infrastructure examined in the context of central 

and West Africa. The Review of Black Political Economy, v. 36, n. 3-4, p. 227-243. 

OTTONELLI, J.; DA SILVA, J. L. M.; MARIN, S. R. (2013). Desenvolvimento Humano no Nordeste: um estudo 

sobre a influência de indicadores sociais no IDH-M (1991 e 2000). Revista Economia e Desenvolvimento, 

v. 12, n. 1. 

ROSTOW, W.W. (1960). The Stages of Economic Growth, Cambridge: Cambridge University Press. 

SILVA, G.J.C.; FORTUNATO, W. L. L. (2007). Infraestrutura e Crescimento: Uma Avaliação do Caso Brasileiro 

no Período 1985-1998. In: Fórum BNB de Desenvolvimento XII Encontro Regional de Economia, 

Fortaleza. 

SILVA, G. J. C.; JAYME JR, F. G.; MARTINS, R. S. (2009). Gasto público com infraestrutura de transporte e 

crescimento: uma análise para os estados brasileiros (1986-2003). ECONOMIA & TECNOLOGIA. 

Erika Vanessa Alves da Silva (erikavanessa@det.ufc.br)   

Bruno Vieira Bertoncini (bruviber@det.ufc.br) 

Francisco Gildemir Ferreira da Silva (gildemir@gmail.com) 

Cristiano da Costa da Silva (cristianosilva@uern.br) 

Departamento de Engenharia de Transportes, Universidade Federal do Ceará. Campus do Pici, bloco 703, CEP 

60440-900. Fortaleza, Ceará. 

244

mailto:cristianosilva@uern.br


ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EM TERMINAIS INTEGRADOS 

DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 

 

Luiz Guimarães Ribeiro Neto 
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco – IFPE 

 

RESUMO 

Este artigo tem como objetivo geral elaborar um índice que possa avaliar o nível de sustentabilidade apresentado 

nos terminais integrados de transporte de passageiros. Os fatores responsáveis pela composição do indicador 

devem englobar as três dimensões bases da mobilidade urbana sustentável (econômica, social e ambiental) e foram 

subdivididos nos seguintes critérios: infraestrutura, incentivo ao transporte não motorizado, integração com 

sistemas de alta capacidade, incentivo à redução no deslocamento, meio ambiente, aspecto social, aspecto 

financeiro. A metodologia multicritério de apoio à decisão Analytic Hierarchy Process (AHP) foi utilizada para 

ponderação e agregação dos parâmetros formadores do indicador. Os resultados obtidos com a aplicação do índice 

nos três terminais de maior movimentação de passageiros da Região Metropolitana do Recife demonstram que as 

características indicadas para implantação do modelo da mobilidade urbana sustentável ainda não são uma 

realidade nas estações analisadas. 

 
ABSTRACT 

This article has as general objective to elaborate an index that can evaluate the level of sustainability presented in 

the terminals of integrated passengers transport. The factors responsible for the composition of the indicator should 

encompass the three basic dimensions of sustainable urban mobility (economic, social and environmental) and 

were subdivided into the following criteria: infrastructure, incentive to non-motorized transportation, integration 

with high capacity systems, incentive to reduce the displacement, environment, social and financial aspect. The 

decision support methodology, Analytic Hierarchy Process (AHP), was used to weight and aggregate the indicator 

forming parameters. The results obtained by the application of the index in three terminals with the highest 

passenger traffic in the Metropolitan Region of Recife, show that the indicated characteristics for implementation 

of the sustainable urban mobility model, are not yet a reality in the analyzed stations. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Estudar modelos de desenvolvimento de mobilidade sustentável manifesta-se como um 

diferencial na busca por melhorias no processo de urbanização. Considerando que a 

implantação dos modos de transporte irá sofrer influência direta na limitação da capacidade de 

investimento público/privado e das restrições orçamentárias dos usuários e, que suas diferentes 

formas de emprego afetam a integração social e as condições ambientais, é necessário orientar 

os estudos do setor observando a relevância destes aspectos. 

 

Como forma de garantir a eficiência financeira e operacional do sistema de transporte, existe a 

necessidade da formação de processos em que os deslocamentos são realizados através de 

diferentes modos ou um mesmo modo sendo responsável por mais de um dos trechos do trajeto. 

Em ambos os casos é preciso garantir uma integração da sua operação. Uma das possibilidades 

de complementação é a adoção dos terminais integrados. Sua introdução evita a sobreposição 

de rotas e pode compor, numa mesma viagem, o transporte público e individual, além de 

permitir um melhor uso do solo e uma maior rentabilidade ao conjunto. 

 

A determinação de variáveis de controle para gestão deste tipo de conexão desponta como uma 

tentativa de identificar o reflexo das políticas públicas implantadas no setor, permitindo não só 

o acompanhamento contínuo das ações efetuadas, mas o entendimento das diversas inter-

relações existentes no segmento. 
 

Estabelecer um índice que possa avaliar o nível de sustentabilidade apresentado nos terminais 
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integrados de transporte de passageiros apresenta-se como objetivo central deste trabalho.  Para 

seu melhor entendimento, a estrutura do artigo está subdividida em cinco seções. Inicialmente, 

será discutida a contribuição teórica dos conceitos de mobilidade urbana sustentável e terminais 

integrados de passageiro para composição do indicador. Na sequência será apresentada a 

metodologia empregada para realização da pesquisa, posteriormente são indicados os resultados 

e análises obtidos a partir da aplicação do índice nos terminais integrados da Região 

Metropolitana Norte do Recife. Finalizando, são expressas as considerações finais e realizadas 

as recomendações para trabalhos futuros. 

 

2. MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL 

O crescimento demográfico acentuado vivenciado nas grandes cidades intensificou a discussão 

dos problemas cotidianos decorrentes da falta de planejamento na formação dos centros 

urbanos. Na consolidação deste novo cenário, a mobilidade passa a ser um dos elementos 

centrais do debate. Sheller e Urry (2006) destacam ainda que o problema do transporte não está 

restrito às questões de tráfego, os estudos sobre deslocamento estão diretamente relacionados 

com práticas sociais e hábitos de consumo. 

 

Barr e Prillwitz (2014) reforçam que as soluções para a formação de um modelo sustentável de 

locomoção estão relacionadas com a formação de políticas públicas que considerem estes 

costumes na organização e reconfiguração dos ambientes físicos. Esta nova abordagem exige 

uma mudança no padrão de produção e consumo que resulta atualmente na deterioração do 

espaço urbano. A criação destas novas ações demanda que sejam repensadas novas formas de 

locomoção, intensificando as medidas direcionadas ao estudo da mobilidade. 

 

Banister (2008) salienta que este novo paradigma proposto está baseado na adoção de medidas 

que racionalizam o transporte e adotam regras de integração operacional, física e institucional, 

são elas: reduzir a necessidade das viagens, incentivar as formas de transferência modal, 

estimular a locomoção em distâncias curtas e investir na eficiência no sistema de transporte. 

Mota et al. (2012) apresenta que estas ações estão baseadas na priorização das pessoas e não 

dos veículos, havendo assim a prevalência dos modos não motorizados e coletivos de transporte. 

 

Matos (2010) complementa algumas das estratégias adotadas para atingir a mobilidade 

sustentável, tais como: restringir a utilização de automóveis particulares; intensificar a oferta 

de transportes públicos; combinar o desenvolvimento urbano com as ações de transporte; 

investir em formas de energia limpas; melhorar a infraestrutura urbana disponibilizando 

calçadas adequadas, ciclovias e maior segurança; adequar os veículos às condições de tráfego 

oferecidas pelas vias; dentre outras 

 

Quanto à natureza, De Carvalho (2016) destaca que a forma de atuação deve ser direcionada 

para três dimensões: proteção ambiental, sustentabilidade econômica e justiça social. A 

proteção ambiental envolve aspectos como ocupação do solo e melhor aproveitamento do 

espaço urbano, uma vez que não é objetivo apenas uma operação rentável, mas também o 

respeito ao meio ambiente. Deste modo, devem ser pesquisadas a utilização de formas de 

energia menos poluentes, além da utilização de veículos que reduzam o impacto ambiental. 

 

A base de uma ação sustentável é garantir a manutenção dos trabalhos para as futuras gerações. 

Assim, se não houver um equilíbrio financeiro, existe uma tendência de deterioração e 

comprometimento na prestação do serviço à população. Torna-se primordial   a implantação de 

246



uma administração de financiamento e custeio ao segmento que garanta a sua sustentabilidade 

econômica. 

 

Garantir a igualdade de direitos da população aos sistemas de mobilidade é assegurar a isonomia 

nas oportunidades de deslocamento e modicidade das tarifas. Mesmo os grupos que apresentam 

locomoção reduzida, ou as camadas mais pobres da população devem ter seus direitos à 

prestação dos serviços respeitados, assegurando a justiça social. 

 

Os procedimentos descritos acima incorporam providências diversas e exigem uma ação 

conjunta da sociedade e poder público. Não há solução única na implantação de uma política 

de mobilidade urbana sustentável. Quanto ao tempo de implantação, são adotados 

procedimentos tanto de curto como de longo prazo. Existe também a necessidade de respeitar 

a cultura, organização, forma e desenvolvimento da cidade. 

 

No entanto, é possível estabelecer uma base padrão de análise baseada na Lei Federal nº. 

12.587/2012, que define a Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU). Seus principais 

aspectos estão apresentados abaixo: 

 

• Integração dos transportes com a política de desenvolvimento urbano. As ações relativas 

ao desenvolvimento dos setores de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso 

do solo devem ser coordenadas de forma que o transporte exerça o papel de indutor do 

crescimento, uma vez que garantir o desenvolvimento próximo aos principais corredores de 

transporte irá reduzir a emissão de poluentes e melhorar a mobilidade da população. 

 

• Priorização aos transportes não motorizados e coletivos. De acordo com Folly (2014), a 

utilização de transportes não motorizados e de transportes públicos representa a maior parte dos 

deslocamentos realizados diariamente pela população dos municípios brasileiros acima de 

60.000 habitantes. E mesmo transportando mais pessoas que o transporte privado, fica restrito 

ao menor espaço do sistema viário. A priorização aos veículos individuais apresenta como 

consequência uma série de transtornos que somos obrigados a conviver diariamente como: 

congestionamentos, poluição e baixa produtividade do sistema de transportes. 

 

• Necessidade de integração institucional, modal, tarifária dos sistemas de transporte: o 

simples investimento em transporte coletivo não garante sucesso do sistema. Jacobsen (2012) 

destaca a necessidade de estudar a melhor forma de integração das atividades de planejamento 

e operação de todos os modos de transporte. O objetivo é viabilizar uma operação competitiva 

que torne factível a escolha de sistemas coletivos ou não motorizados aos sistemas motorizados 

individuais. Os principais aspectos relacionados à integração serão tratados na seção seguinte. 

 

3. TERMINAIS INTEGRADOS DE PASSAGEIROS 

A falta de gerenciamento conjunto dos sistemas de mobilidade não permite a melhor utilização 

das soluções individuais, havendo, então, a necessidade de intensificar o modelo de respostas 

interligadas. Conforme Gelpi et al. (2014, pág. 10): 

 
Os terminais integrados ou sistemas integrados agrupam uma variedade de meios de 

transporte num mesmo lugar ou num mesmo sistema viário, como os pedestres, os 

ônibus, os bondes, os metrôs, os trens e os automóveis. São caracterizados por adotar 

soluções flexíveis com o propósito de racionalizar os recursos disponíveis. 
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Balassiano (2012) destaca que os sistemas integrados apresentam uma função bem mais ampla 

que garantir o embarque/desembarque de passageiros. Dentre os objetivos de sua aplicação 

pode ser destacada a otimização operacional da frota que irá garantir: 

 

• Eliminação das sobreposições entre viagens e o consequente excesso de oferta; 

• Redução no tempo médio das viagens; 

• Racionalização das vias públicas; e 

• Restrição na utilização de fontes não renováveis de energia. 

 

De acordo com Gray & Hoel (1979) apud Ayure et al. (2013), a associação do sistema modal 

pode ser realizada em três dimensões: institucional, destinada à realização em conjunto das 

atividades de planejamento e operação dos sistemas de transporte; operacional, gestão da 

coordenação dos serviços cotidianos objetivando uma melhor aplicação dos recursos e física, 

utilização de instalações e equipamentos de uso comum para operação do sistema. 

 

Uma das formas de promover a interligação física é estimulando a instalação de terminais 

integrados de transporte. De acordo com Duarte et al. (2012), para cumprir sua função de 

interligar os modos de transporte, é necessário estabelecer a conexão entre as redes de 

locomoção. Assim, a estrutura que precisa ser criada vai além dos seus limites físicos, como a 

construção de bolsões de estacionamento, ciclovias, bicicletários, pavimentação adequada das 

calçadas etc. 

 

Segundo Balassiano (2012), sua estrutura pode ser utilizada para a oferta de atividades 

complementares voltados ao atendimento de demandas sociais (tais como emissão de 

documentos e serviços de saúde), reduzindo a necessidade de deslocamento das pessoas.  Neste 

sentido também é viável sua construção nas áreas centrais das cidades em que há grande fluxo 

de veículos e os congestionamentos são recorrentes. 

 

O controle tarifário pode ser utilizado para definir a classificação dos terminais. Sendo 

denominado aberto, quando há possibilidade de integração física; fechado, quando há 

integração tarifária, ou misto, quando ocorrem as duas formas de integração. Para Vaz (1994) 

apud Rios (2007), o equipamento aberto atende determinada região concentrando linhas 

diversas. Sua função é permitir que as linhas tenham seu trajeto otimizado, eliminando 

sobreposições e percursos ociosos. Já os sistemas fechados permitem ao passageiro fazer mais 

de uma viagem sem a necessidade de um pagamento adicional de uma nova passagem integral. 

Mesmo com o desenvolvimento de tecnologias que permitem a adoção de cartões inteligentes 

e temporais, algumas cidades brasileiras, como Recife-PE, ainda mantêm em operação 

terminais de integração fechados.  

 

Para Henrique (2004), apesar das vantagens dos terminais integrados, também é possível listar 

alguns aspectos que dificultam sua implantação: 

 

• A sua operação pode gerar possíveis ocorrências como impactos urbanos (degradação) e 

ambientais (poluição sonora); 

• A passagem do usuário pelo terminal acarreta um tempo adicional no seu deslocamento, 

causando descontentamento; e 

• Os elevados custos envolvidos na sua implantação/manutenção criam dificuldades para 
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introdução de novos terminais. 

 

3.1. Definição dos critérios e subcritérios utilizados para determinar a sustentabilidade 

em terminais integrados de transporte de passageiros 

A utilização de indicadores para avaliar o desenvolvimento sustentável de uma infraestrutura 

é uma prática recorrente em diversos projetos de pesquisa. Sua aplicação na área de transportes 

pode ser identificada, por exemplo, através dos trabalhos de Gudmundsson (2003); Litman 

(2007); Costa (2008); Banister (2008); Duarte et al.  (2012); Mameli e Marletto (2013); Cheng 

e Chen (2015). 

 

Litman (2007) destaca que a adoção dessas novas práticas incorpora ao planejamento a 

necessidade de avaliar o impacto de um empreendimento sob a perspectiva financeira, social 

e ambiental. Considerando as particularidades da operação de um sistema integrado de 

transporte de passageiros, as variáveis recorrentes identificadas nos trabalhos citados acima e 

a validade/viabilidade de implantação, foram definidos os seguintes critérios para formulação 

do indicador: infraestrutura, incentivo ao transporte não motorizado, integração com sistemas 

de alta capacidade, incentivo à redução no deslocamento, meio ambiente, aspectos social e 

financeiro. 

 

De acordo com Saaty (2008), após definidos os critérios a serem utilizados, existe a 

necessidade de decompô-los em subcritérios que permitam a resolução do problema. Quanto à 

infraestrutura, Costa (2008) ressalta sua importância para que o terminal integrado consiga 

atender aos requisitos da mobilidade sustentável. E como tal, deve facilitar à integração com 

os modos individuais de transporte, favorecer os deslocamentos a pé, contribuir para o 

deslocamento dos portadores de mobilidade reduzida e garantir a segurança dos usuários. 

Assim, os subcritérios escolhidos foram: apresentar estacionamento para veículos particulares, 

iluminação adequada das vias de acesso, circulação acessível para os portadores de mobilidade 

reduzida, banheiros acessíveis aos portadores de mobilidade reduzida e policiamentos nos 

terminais. 

 

Duarte et al. (2012) e destacam a necessidade de os terminais serem interligados às redes de 

transporte ativo, como forma de incentivar o desenvolvimento do deslocamento não 

motorizado. A construção de bicicletários na estação, a integração dos terminais com as 

ciclovias, a pavimentação das calçadas de acesso, definição das interseções com faixa para 

pedestres e disponibilização de sinais de trânsito para pedestres são os subcritérios indicados 

para representar esta dimensão. 

 

Da mesma forma, Cheng e Chen (2015) ressaltam que, para garantir a acessibilidade aos 

passageiros, existe a necessidade de associação entre os terminais com os sistemas de alta 

capacidade de transporte. Os subcritérios identificados para representar este aspecto são: 

conexão entre o terminal integrado de ônibus ao metrô e interligação entre o terminal integrado 

de ônibus ao sistema BRT (Bus Rapid Transit). 

 

Reduzir a necessidade das viagens e estimular a locomoção em distâncias curtas são os fatores 

apresentados por Banister (2008) como forma de incentivar à redução no deslocamento dos 

passageiros. Os subcritérios apresentados que representam este fator são: oferta de prestação 

de serviços (varejo, escolas, hospitais) no raio de até 500m de distância e população residente 

com caminhada inferior a 500m do terminal. 
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Gudmundsson (2003) identifica a necessidade de integrar os indicadores ambientais ao 

processo de desenvolvimento econômico e social da região. E como tal o subcritério indicado 

para a dimensão meio ambiente é a valorização do solo no raio de 500m do entorno do terminal 

integrado. 

 

A sustentabilidade enfatiza a natureza integrada entre os transportes e o bem-estar da 

sociedade. Em relação ao aspecto social, Litman (2007) apresenta como destaque os seguintes 

aspectos: tempo de espera dos veículos e o conforto disponibilizado aos passageiros. Sob o 

ponto de vista financeiro, Mameli e Marletto (2013) destacam a necessidade de redução dos 

custos da mobilidade pública e identificam como subcritério de medição o valor da passagem 

em relação à renda da população. 

 

4. METODOLOGIA 

A presente pesquisa é do tipo teórico-empirica, apresentando um caráter exploratório. Ou seja, 

tem como objetivo propiciar maior familiaridade com o problema em questão, tornando-o 

explícito ou possibilitando a construção de um modelo (Gil, 2008). A contribuição teórica 

descreve as principais características relacionadas à mobilidade urbana sustentável e operação 

de sistemas integrados de transporte de passageiros em grandes cidades. Enquanto a 

contribuição empírica busca recolher dados a partir de fontes diretas (especialistas) e indiretas 

(fontes bibliográficas) e gerar um indicador para avaliação do nível de sustentabilidade em 

terminais integrados de transporte de passageiros. 

 

Nessa perspectiva, foi estabelecida a seguinte pergunta que direciona a execução das 

atividades: como avaliar o grau de sustentabilidade apresentado nos terminais de integração de 

transporte de passageiros? Em resposta à pergunta da pesquisa, o objetivo geral foi 

estabelecido como: elaborar um índice que possa avaliar o nível de sustentabilidade 

apresentado nos terminais integrados de transporte de passageiros. Para atingir ao propósito 

definido, foi escolhida a metodologia multicritério de apoio à decisão Analytic Hierarchy 

Process (AHP). 

 

Barbieri et al. (2016) justificam a escolha da análise multicritério para a resolução de 

problemas na área de transportes em função da diversidade apresentada nos critérios de 

avaliação do segmento, incorporando fatores sociais, ambientais e políticos aos aspectos 

técnicos e financeiros. Conforme Da Silva (2014), o modelo AHP tem como finalidade agrupar 

diversos fatores em um único parâmetro de análise. Para cada fundamento é definido um peso 

que estabelece o seu valor na investigação. A partir da definição da finalidade do trabalho, suas 

etapas foram estabelecidas conforme apresentado na sequência abaixo. 

 

1- Construção do referencial teórico necessário que auxilie na identificação dos fatores 

responsáveis para responder à pergunta formulada no problema da pesquisa. 

 

2- Identificação dos critérios e subcritérios que devem ser utilizados pelos técnicos 

participantes na constituição do indicador proposto e construir uma hierarquia de 

avaliação. 

 

3- Após determinação da árvore de decisão, foi elaborada uma matriz de comparação em que 

todos os critérios são confrontados em pares e três especialistas em transporte da 
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Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) determinaram os pesos relativos para 

estabelecer a sua importância. As pontuações utilizadas para definir a intensidade da 

relevância de cada parâmetro, bem como as regras de cálculo, seguiram o processo 

definido por Saaty (2008). O Quadro 01 apresenta os pesos calculados para cada critério; 

 

Quadro 1: Relação dos critérios e subcritérios com respectiva ponderação 

Critério Peso 

(%) 

Subcritério Peso 

(%) 

 

 
Infraestrutura 

 

 

6,99 

Estacionamento para veículos. 2,11 

Iluminação das vias de acesso. 2,32 

Policiamento no terminal. 0,70 

Deslocamento acessível para portadores de 

mobilidade reduzida. 
0,97 

WC acessíveis. 0,89 

Incentivo ao 

transporte 

não 

motorizado 

 

 

18,96 

Bicicletário na estação. 5,20 

Integração com ciclovias. 5,05 

Pavimentação das calçadas de acesso. 6,28 

Interseções com faixa para pedestres. 1,29 

Sinais de trânsito para pedestres. 1,14 

Integração 

com sistemas 

de alta 

capacidade 

 
 

38,55 

Integração com BRT. 19,60 

 

Integração com metrô. 
 

18,95 

Incentivo à 

redução no 

deslocamento 

 

 

4,66 

Oferta de prestação de serviços (varejo, escolas, 

hospitais) no raio de até 500 m. 
2,55 

População residente com caminhada inferior a 

500m. 
2,11 

Meio 

Ambiente 
1,98 Valorização do solo no raio de 500m. 1,98 

Aspecto 

social 

 

14,24 

Tempo de espera dos veículos. 9,23 

Conforto ao passageiro (assentos, banheiros, 

lanchonetes, tamanho das filas). 
5,01 

Aspecto 

financeiro 

14,62 Valor da passagem em relação à renda da 

população. 
14,62 

Fonte: Próprio autor (2017). 

 

4- Cálculo do índice. O indicador será calculado para um intervalo com valor mínimo igual a 

zero (0), indicando a ausência do atributo e valor máximo igual a um (1), indicando que o 

atributo está plenamente atendido. Para mensuração dos subcritérios será utilizado o mesmo 

interstício do índice, com aplicação de uma escala ordinal contínua crescente. De acordo 

com Morais (2005), seu emprego está relacionado à formação de uma hierarquia que deve 

mensurar uma característica ordenada sob um determinado critério estabelecido. Como 

única exceção, está o subcritério “valor da passagem em relação à renda da população”, 

obtido através de interpolação linear, metodologia de cálculo definida por Chapra e Canale 

(2008). Como a renda da população apresenta características similares na região nordeste 

do Brasil, foi considerado o valor 1 para a tarifa mais barata (R$ 2,90) praticada em São 

Luís (MA) e 0 para a tarifa mais cara (R$ 3,60) praticada em Salvador (BA), sendo a nota 
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da RMR obtida por interpolação em função do preço praticado - R$ 3,20 (Grande Recife, 

2017b; Poder360, 2017; G1BA, 2017). 

 

5- Validação do indicador através do cálculo da razão de consistência do modelo. A 

inconsistência é decorrente da presença de contradições entre os valores presentes na 

matriz de comparação. O modelo proposto apresenta razão de consistência igual a 9,82%, 

inferior ao limite de confiabilidade definido por Saaty (2008) em 10%.  

 

6- Aplicação do índice nos terminais de integração do transporte público de passageiros da 

Região Metropolitana do Recife. 

 

5. RESULTADOS E ANÁLISES 

A capital do estado de Pernambuco, Recife, apresenta uma região metropolita composta por 

14 municípios. A sua rede de transporte público é formada por linhas de ônibus, BRT e metrô 

que compõem o Sistema Estrutural Integrado – SEI. Os pontos de conexão da rede ocorrem 

em 24 terminais de integração específicos que apresentam movimentação diária de 601.200 

passageiros, atendendo a dez municípios da Região Metropolitana do Recife - RMR (Grande 

Recife, 2017a). 

 

A aplicação do índice de sustentabilidade ocorreu nos três terminais integrados com maior 

número de usuários da Região Metropolitana Norte de Recife (PE): Pelópidas Silveira, 

Macaxeira e Xambá. Situados nas cidades de Paulista, Recife e Olinda, respectivamente, são 

responsáveis por aproximadamente 29% da movimentação global de passageiros do SEI e suas 

linhas atendem aos municípios de Abreu e Lima, Igarassu, Paulista, Olinda e Recife (ibidem). 

 

No Quadro 02 são apresentadas as notas obtidas após preenchimento de questionário em 

visitas realizadas em cada estação, bem como o índice de sustentabilidade obtido para cada 

ponto de integração. Em relação aos resultados, como fator comum, observam-se as 

deficiências nos critérios: “Incentivo ao transporte não motorizado (ativo)” e “Integração com 

sistemas de alta capacidade”. Os três terminais não apresentam integração com ciclovias e 

bicicletários nas estações. Da mesma forma, a conexão com os sistemas de transporte de maior 

capacidade apresenta limitações, pois não há conexão com linhas de metrô e apenas um 

terminal (Pelópidas Silveira) é atendido por BRT´s. 

 

O critério “Valorização do solo no raio de 500m” também apresentou nota mínima em todas 

as estações analisadas. De acordo com pesquisa para formação de uma série histórica 

compreendida no primeiro semestre de 2017, nos sites de busca imobiliária Zap Imóveis 

(2017) e VivaReal (2017), não houve valorização do solo nas áreas mais próximas aos 

terminais. Em função das grandes áreas exigidas para sua instalação, os três equipamentos 

foram implantados em locais mais distantes dos centros urbanos, não gerando maior 

atratividade para população. 

 

O Terminal Integrado da Macaxeira, de acordo com o Grande Recife (2017a) apresenta 

movimentação diária de 53.049 passageiros. Com um índice de sustentabilidade de apenas 

0,266 é o que apresenta maior nível de limitações em relação às estações analisadas. Além das 

dificuldades comuns relatadas anteriormente, sua localização apresenta obstáculos em relação 

à acessibilidade dos usuários, assim, os critérios “Infraestrutura” e “Incentivo ao transporte não 

motorizado” foram penalizados com pontuações reduzidas. 
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Quadro 2: Notas ponderadas dos terminais de integração 

 

 

Subcritério 

 

 
Peso 

(%) 

Terminal 

Macaxeira 
Terminal 

Pelópidas Silveira 
Terminal Xambá 

 

Nota 

 

Valor 

ponderado 

 

Nota 

 

Valor 

ponderado 

 

Nota 

 

Valor 

ponderado 

Estacionamento para 

veículos. 
2,11 0,0 0,000 0,8 0,017 0,6 0,013 

Iluminação das vias de 

acesso. 
2,32 1,0 0,023 1,0 0,023 1,0 0,023 

Policiamento no terminal. 0,7 1,0 0,007 1,0 0,007 1,0 0,007 

Deslocamento acessível 

para portadores de 

mobilidade reduzida. 
0,97 0,4 0,004 0,8 0,008 0,8 0,008 

WC acessíveis. 0,89 0,0 0,000 0,0 0,000 1,0 0,009 

Bicicletário na estação. 5,2 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 

Integração com ciclovias. 5,05 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 

Pavimentação das 

calçadas de acesso. 
6,28 0,4 0,025 0,7 0,044 0,7 0,044 

Interseções com faixa 

para pedestres. 
1,29 0,0 0,000 1,0 0,013 1,0 0,013 

Sinais de trânsito para 

pedestres. 
1,14 0,0 0,000 1,0 0,011 1,0 0,011 

Integração com BRT. 19,6 0,0 0,000 1,0 0,196 0,0 0,000 
 

Integração com metrô. 18,95 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 

Oferta de prestação de 

serviços (varejo, escolas, 

hospitais) no raio de até 

500 m. 

 
2,55 

 
0,0 

 
0,000 

 
1,0 

 
0,026 

 
1,0 

 
0,026 

População residente com 

caminhada inferior a 

500m. 

2,11 0,3 0,006 0,7 0,015 1,0 0,021 

Valorização do solo no 

raio de 500m. 
1,98 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 

Tempo de espera dos 

veículos. 
9,23 1,0 0,092 1,0 0,092 1,0 0,092 

Conforto ao passageiro 

(assentos, banheiros, 

lanchonetes, tamanho das 

filas). 

 
5,01 

 
0,4 

 
0,020 

 
0,7 

 
0,035 

 
0,7 

 
0,035 

Valor da passagem em 

relação à renda da 

população. 

14,62 0,6 0,088 0,6 0,088 0,6 0,088 

Índice de sustentabilidade   0,266  0,574  0,389 

Fonte: Próprio autor (2017). 
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São reduzidas as calçadas com pavimentação adequada para deslocamento dos usuários (nota 

0,4), e os portadores de deficiência física e visual também apresentam obstáculos para 

locomoção na sua dependência (ausência de rampas, sanitários não acessíveis, não há 

informações em braile), nota 0,4. 

 

Aos subcritérios estacionamento para veículos, interseções com faixa para pedestres e sinais 

de trânsito para pedestres foram designadas notas mínimas (zero), pois não foram 

contemplados no projeto. O critério “Incentivo à redução no deslocamento” também apresenta 

baixa pontuação, pois não foi desenvolvido prestação de serviço (hospitais, escolas e varejo) 

nas suas proximidades, aumentando a necessidade de deslocamento dos usuários. 

 

O Terminal Integrado da Xambá, de acordo com o Grande Recife (2017), é o equipamento de 

integração com maior movimentação na cidade de Olinda (PE), com circulação de 49.812 

passageiros por dia (Grande Recife, 2017). Sua grande vantagem em relação aos demais 

pontos de conexão estudados é localização. Encontra-se situado em avenida de fácil acesso 

para população, disponibilizando a oferta de diversos serviços (escolas, clinicas, varejo) para 

comunidade no seu entorno, nota máxima (1,0) para os subcritérios relacionados ao critério 

“Incentivo à redução no deslocamento”. 

 

O índice de mobilidade com valor 0,389 reflete a pequena pontuação devido aos problemas 

comuns já descritos nos critérios: “Infraestrutura”, “Incentivo ao transporte não motorizado”, 

“Meio Ambiente” e “Integração com sistemas de alta capacidade”. Dentre as principais 

limitações podem ser destacadas a ausência de linhas de transporte de massa  (BRT´s  e metrôs) 

que sobrecarregam o sistema de ônibus, gerando longas filas nos pontos de embarque, bem 

como a falta de incentivo ao uso de bicicletas e ausência de valorização do terreno. 

 

O terminal Pelópidas Silveira apresentou a melhor pontuação dentre os equipamentos 

analisados. Segundo o Grande Recife (2017a), é utilizado por 69.088 passageiros por dia, 

sendo o maior terminal da Região Metropolitana Norte. Com características semelhantes ao 

terminal de Xambá, apresentou um índice de sustentabilidade 0,574, obtido por denotar melhor 

pontuação no critério “Integração com sistemas de alta capacidade” ao ser o único 

equipamento estudado em que há conexão com o sistema BRT, disponibilizando aos 

passageiros uma alternativa de maior eficiência no transporte público. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A mobilidade urbana sustentável analisa a integração entre o desenvolvimento urbano e a 

racionalização no deslocamento das pessoas. Dentre as medidas necessárias para sua 

implantação está o estímulo à locomoção em curtas distâncias, investir na eficiência nos modos 

de transporte e incentivar as formas de transferência modal. Desta forma, os desafios do 

transporte serão vencidos com respostas transversais, não restritas a soluções imediatas de 

tráfego. 

 

Os índices de mobilidade já desenvolvidos refletem como o planejamento da cidade incorpora 

a prática do deslocamento sustentável no seu cotidiano. A elaboração de um indicador 

específico para terminais de integração tem como objetivo analisar se o equipamento serve 

como um instrumento de interligação, não só dos modos de transporte, mas destes com a 

comunidade do entorno. Assim, o seu planejamento deve contemplar características que 

estimulem a prestação de serviços à comunidade, bem como garantir uma boa acessibilidade 
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dos usuários. 

 

A aplicação do indicador nos três terminais com maior movimentação de passageiros na 

Região Metropolitana Norte do Recife demonstra a dificuldade da implantação de projetos de 

locomoção que incorporem a reconfiguração do ambiente físico da comunidade próxima às 

soluções de transporte pretendidas. Em comum, observa-se que as configurações operacionais 

adotadas estão direcionadas ao limite físico das estações, como exemplo, é possível citar a 

falta de incentivo ao uso de bicicletas, bem como as dificuldades acessibilidade e a ausência 

de projetos para valorização das áreas do entorno do terminal. 

 

Os resultados obtidos com o cálculo do índice indicam que as particularidades presentes no 

modelo da mobilidade urbana sustentável ainda não são uma realidade nas estações analisadas. 

Os equipamentos de integração devem ter como objetivo não só a conexão das linhas de 

ônibus, mas serem pensados como um polo gerador do desenvolvimento da região em que foi 

implantado. 

 

Como sugestão para trabalhos futuros, recomenda-se a aplicação do indicador em outros 

terminais, sendo este um instrumento efetivo do monitoramento da mobilidade e uma forma 

de identificar novos fatores que podem compor o índice. Do mesmo modo, aconselha-se 

refazer a metodologia, com a utilização de outros modelos multicritérios, como forma de 

reduzir a subjetividade existente no processo de agregação dos dados. 
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RESUMO 
A utilização do marketing no setor de transporte público é uma ferramenta recente e inovadora, pois auxilia no 
cumprimento dos objetivos das políticas públicas de transporte, atraindo usuários evasivos e usuários em potencial, 
além de promover os benefícios existentes do sistema de transporte público. O objetivo deste estudo é realizar 
algumas considerações sobre o marketing nas políticas públicas de transporte, através da breve análise da 
implementação, expansão e efetividade das ações de marketing do cartão de bilhetagem eletrônica utilizado no 
Consórcio Metropolitano de Transportes da Região Metropolitana de São Paulo, utilizando as informações 
disponibilizadas pela mídia e internet. A análise baseada nos conceitos inicialmente abordados demonstra que é 
possível obter êxito através da inserção do marketing como ferramenta de promoção de serviços oferecidos pelo 
sistema de transporte público. 
 
ABSTRACT 
The use of marketing in the public transportation sector is a recent and innovative tool, since it assists in meeting 
the objectives of public transport policies, attracting evasive users and potential users, as well as promoting the 
existing benefits of the public transport system. The purpose of this study is to carry out some considerations about 
marketing in public transportation policies, through a brief analysis of the implementation, expansion and 
effectiveness of the marketing actions of the electronic ticketing card used in the Metropolitan Transportation 
Consortium of the Metropolitan Region of São Paulo, using the information provided by the media and the internet. 
The analysis based on the concepts initially discussed shows that it is possible to succeed through the insertion of 
marketing as a tool to promote services offered by the public transport system. 

 
1. INTRODUÇÃO 
As políticas públicas são imprescindíveis no processo de estabelecimento da mobilidade 
urbana, exercendo forte influência e gerando ampla repercussão nas sociedades em geral devido 
ao enfoque característico nas questões sociais. Detentoras de notável poder analítico e operante 
das ações governamentais, as políticas públicas devem ser eficazes na geração de mudanças e 
resultados positivos, evidenciando direta ou indiretamente os propósitos da sociedade.  
 
As ideias e interesses diversos debatidos na formulação das políticas urbanas não se limitam à 
ciência política, apesar de serem formalmente um ramo da mesma. Planos, projetos, programas, 
pesquisas, sistema de informações e bases de dados são os resultados das políticas públicas em 
ação, acompanhados pelas implementações e submissões a sistemas de avaliação e 
acompanhamento (Souza, 2006). O dever do Poder Público é buscar alternativas que tenham o 
apoio da maioria das pessoas e que evitem a atuação de barreiras inviabilizadoras do processo 
de implantação das políticas públicas (Meira e Maia, 2016).  
 
Dentre os direitos assegurados aos usuários do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, estão 
descritos, na Lei Federal 12.587 (Política Nacional de Mobilidade Urbana), o acesso à 
informação de aspectos operacionais (pontos de embarque e desembarque, itinerários, tarifas, 
intermodalidade) e outros serviços. Segundo a referida lei, os direitos e responsabilidades dos 
usuários e operadores dos serviços devem se apresentar em linguagem acessível e 
compreensível, bem como os padrões de qualidade e quantidade dos serviços e os meios 
destinados para reclamações e prazos de respostas. Comunicação sistemática, avaliação da 
satisfação dos usuários e prestação de contas também são destacados nesta lei como 
instrumentos de garantia da participação da sociedade civil. As atribuições da União incluem 
tanto a organização quanto e a disponibilização de informações sobre o Sistema Nacional de 
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Mobilidade Urbana, além da produtividade e qualidade dos serviços de transporte público 
coletivo (BRASIL, 2012). 
 
Segundo Vasconcellos (2011), é notória a redução de demanda do transporte coletivo no Brasil 
e o marketing deve ser claramente associado ao setor de transportes públicos, cativando 
usuários através de campanhas atraentes que disponibilizem mais informações, convincentes 
principalmente à juventude do país. Em um cenário onde a queda da demanda de transporte 
público é evidente, os empresários deste ramo devem dar maior importância às alternativas 
oferecidas pelo marketing, com o apoio de políticas públicas que limitem o uso do carro 
particular e estimulem a intermodalidade (RIO GRANDE DO SUL, 2011). 
 
Disposto em seis seções, o presente trabalho busca compreender, de forma breve e preliminar, 
a relação existente entre políticas públicas, marketing, mídia e transporte público, considerando 
referências que reconhecem a relação entre dois destes temas ou mais, no sentido de motivar 
um maior debate e estudo dos mesmos. Após esta introdução, a seção 2 abordará princípios e 
características das políticas públicas e a correlação com o marketing. A seção 3 apresentará a 
relação entre marketing e transporte público, seguida da seção 4, que descreve características 
sobre a empresa responsável pelo marketing de bilhetagem eletrônica do Consórcio 
Metropolitano de Transportes da Região Metropolitana de São Paulo. A seção 5 uma análise 
concisa sobre o êxito da publicidade do Cartão BOM. Por fim, a seção 6 apresenta as 
considerações finais e recomendações para trabalhos futuros. 
 
2. POLÍTICAS PÚBLICAS E MARKETING 
Alguns modelos analíticos de políticas públicas desenvolvidos para um melhor entendimento 
sobre a implementação ou não das ações governamentais em benefício da sociedade serão 
explanados a seguir. A tipologia de política pública criada por Theodor Lowi é fortemente 
conhecida por estar baseada na frase “a política pública faz a política”. Segundo esta tipologia, 
cada política pública vai se deparar com diferentes formas de rejeição e apoio (Souza, 2006).  
 
A tipologia do ciclo da política pública já considera a mesma como um ciclo deliberativo, 
constituído pelos seguintes estágios: definição de agenda, identificação de alternativas, 
avaliação das opções, seleção das opções, implementação e avaliação. Neste caso, é dado um 
enfoque à questão da definição da agenda, trazendo a análise dos motivos pelos quais algumas 
questões compõem a agenda e outras não. Partindo dessa perspectiva, três respostas são dadas 
ao questionamento de como os governos definem suas agendas: a primeira resposta focaliza o 
reconhecimento e a definição dos problemas. A segunda resposta dá enfoque à política em si, 
sobre a construção da conscientização coletiva em relação à necessidade de enfrentar um 
problema. A terceira resposta enfatiza os participantes, levando em consideração a classificação 
dos mesmos como visíveis (políticos, mídia, grupos de pressão, partidos) e invisíveis 
(burocracia, acadêmicos). Desta forma, os visíveis seriam responsáveis pela definição da 
agenda, e os invisíveis, responsáveis pelas alternativas (Souza, 2006). 
 
O modelo de coalizão de defesa, formalizado por Sabatier e Jenkins-Smith é discordante da 
tipologia do ciclo da política pública, pelo fato de não apresentar melhores explicações sobre 
os motivos das mudanças ocorridas nas políticas públicas. Este modelo defende a concepção da 
política pública como um conjunto relativamente estável de subsistemas articulados com 
ocorrências externas, considerando que cada subsistema é composto por suas crenças, ideias, 
recursos e valores que têm ao seu alcance (Souza, 2006). 
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No modelo das arenas sociais a política pública é vista como uma iniciativa dos empreendedores 
políticos ou de outras políticas públicas, visto que, até que determinada circunstância ou evento 
se constitua em um problema, é necessário que as pessoas se convençam de que alguma atitude 
precisa ser tomada. No referido modelo, há três mecanismos para atrair a atenção dos 
formuladores e decisores de políticas públicas: divulgação de indicadores do problema, eventos 
(desastres ou repetição constante do mesmo problema) e feedback (informações que mostram 
falhas e resultados medíocres da política atual). As redes sociais (contatos, vínculos e conexões 
que relacionam os agentes entre si) são constituídas pelos empreendedores. Com o foco no 
conjunto de relações e trocas entre indivíduos e entidades, o método e seu referencial teórico 
adotam o estudo de situações concretas para investigação da integração entre as estruturas 
presentes e as ações, constrangimentos, identidades, estratégias e valores. Dessa forma, as ações 
e as estratégias são constrangidas pelas redes, mas também são construídas e reconstruídas 
constantemente. O fator positivo e diferencial deste modelo é justamente a possibilidade de 
investigação dos padrões de relacionamentos entre grupos e indivíduos (Souza, 2006). 
 
O “equilíbrio interrompido” é um modelo baseado em noções de biologia e computação. Foi 
elaborado por Baumgartner e Jones, caracterizando a política pública por longos períodos de 
estabilidade interrompidos por períodos de instabilidade que provocam mudanças em políticas 
anteriores. Segundo os formuladores deste modelo, a capacidade humana de processar 
informações é limitada, possibilitando um processamento paralelo das questões e não de forma 
serial. Seguindo esta lógica, apenas nos períodos de instabilidade é que ocorre uma mudança 
serial profunda, intensa. Este entendimento permite considerar a ação de um sistema político 
tanto do ponto de vista incremental como do processo em que o mesmo passa por fases de 
mudanças radicais em suas políticas públicas. Neste modelo, é fundamental a construção de 
uma imagem sobre certa decisão ou política pública, policy image, tendo a mídia dominante 
nesta construção (Souza, 2006). 
 
No que consta em relação aos modelos influenciados pelo ajuste fiscal e pelo “novo 
gerencialismo público”, houve uma introdução de novos formatos nas políticas públicas 
voltados à busca por eficiência. Ganharam importância também outros elementos, como a 
credibilidade das políticas públicas e a delegação para órgãos independentes nacionais (e 
internacionais também). Simultaneamente a esta influência, em vários países em 
desenvolvimento existe a tentativa de implantar políticas públicas de cunho participativo, com 
vistas à inserção de grupos e interesses sociais na formulação e acompanhamento de políticas 
públicas, sobretudo nas sociais (Souza, 2006).  
 
Destes modelos abordados, algumas características principais das políticas públicas podem ser 
consideradas: 

 A política pública possibilita distinguir entre a pretensão do governo e a ação realizada 
pelo mesmo, de fato. 

 Vários atores e níveis de decisão estão envolvidos na política pública, considerando que 
os participantes não são apenas formais, pois são importantes também os informais. 

 A política pública não está restrita a leis e regras, pois a mesma é extensiva. 
 A política pública tem objetivos que devem ser alcançados, devido à sua 

intencionalidade. 
 Embora haja resultados em curto prazo, a política pública é uma política de longo prazo. 
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 Após a decisão e proposição da política pública, as ações seguintes devem ser 
realizadas, sendo, portanto, sua implementação, execução e avaliação (Souza, 2006). 
 

Após esta breve descrição sobre algumas características das políticas públicas, é relevante ao 
presente assunto abordado algumas considerações sucintas sobre o papel do marketing nas 
políticas públicas, visto que o mesmo está cada vez mais inserido nas questões sociais, 
sobretudo nas mudanças de comportamentos sociais. Embora o marketing tenha se associado, 
originalmente, aos fatores econômicos, produção e vendas, a publicidade já era muito 
significativa na segunda metade do século XIX e no início do século XX (Klink, et al., 1986 
apud Santos, 2013), incentivando a procura aliada à compreensão e avaliação posteriores dos 
consumidores. É inegável a intervenção efetiva do marketing nos mercados e nas empresas, 
como também a geração e transformação de teorias, conceitos e ideias, confirmando o 
aperfeiçoamento das escolas de pensamento do próprio marketing (Santos, 2013).  
 
O marketing não se limita apenas aos fatores econômicos: há várias referências de suas 
aplicações, implicações e dimensões sociais, que se tornaram mais evidentes durante o 
alargamento científico, gestionário e quantitativo do marketing durante os anos de 1950 à 1980 
(Kotler et al., 1969 apud Santos, 2013). As grandes mudanças culturais decorrentes das 
dimensões sociais alargadas no contexto dessa época, que foi assinalada pela luta pelos direitos 
civis nos Estados Unidos e pela contestação internacional à Guerra do Vietnã se constituem 
como prova do alargamento da questão social relacionada ao marketing (Santos, 2013). 
Segundo Kotler e Levy (1969), as organizações em geral requerem algumas capacidades de 
gestão peculiares das organizações empresariais, e o marketing é uma delas, admitindo, desta 
forma, que qualquer organização desenvolve atividades de marketing (Kotler et al., 1969 apud 
Santos, 2013). No século XXI, a definição de marketing da American Marketing Association 
descreveu-o como a “atividade, o conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, 
proporcionar e trocar ofertas que tenham valor para os consumidores, clientes, parceiros e para 
a sociedade em geral.” (Santos, 2013). 
 
No cenário brasileiro, a inserção do marketing na esfera pública ocorreu no final do século 
passado através da mudança da administração burocrática para a administração flexível. O 
ambiente ideal da época possibilitou a adição de técnicas de marketing aos órgãos do governo 
(Mellet, 2017). A aplicação do marketing social é bem conhecida no âmbito das políticas 
públicas. Segundo Andreasen (1995), marketing social “é a aplicação das tecnologias de 
marketing comercial à análise, planejamento, execução e avaliação dos programas concebidos 
para influenciar o comportamento voluntário de alvos com o propósito de melhorar o seu bem-
estar pessoal e o da sociedade” (Andreasen, 1995 apud Santos, 2013).  
 
Solano (2014) aponta que as políticas e a gestão pública devem se basear na anuência e prática 
por parte do público, porém, a aceitação não deve se limitar apenas ao cidadão comum, mas aos 
funcionários públicos encarregados também. Neste caso, o marketing social é uma ferramenta 
adequada para informação e convencimento para o sucesso de implementação da política. Desta 
forma, devem-se definir o público-alvo, a proposta específica e os canais (instituições) que 
serão responsáveis pela implantação da proposta. O público-alvo e os canais do processo devem 
ser envolvidos pela comunicação (massa, assessorias, oficinas, etc.) (Solano, 2014).  
 
Segundo Mellet (2017), o objetivo do marketing no setor público deve ser o de atender as 
necessidades, expectativas e desejos dos clientes, que são os cidadãos, que buscam os benefícios 
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decorrentes da eficiência das políticas públicas. Os gestores interessados no marketing, 
portanto, devem aprimorar a oferta de serviços e não utilizar instrumentos de autopromoção. A 
compatibilidade dos serviços oferecidos ao público-alvo também é de fundamental importância. 
Logo, a execução de técnicas de efetivação de políticas públicas consiste no marketing público, 
visto que a simplificação do planejamento das atuais organizações públicas é um processo 
urgente a ser realizado (Mellet, 2017). 
 
3. MARKETING E TRANSPORTE PÚBLICO 
A relação entre marketing e transporte público tem evoluído de tal forma que a sua importância 
é incontestavelmente notória para o êxito de um sistema de transportes. Citando o Transmilenio, 
que é o sistema operante de BRT (Bus Rapid Transit) em Bogotá, Colômbia, Vasconcellos 
(2011) afirma que a melhor implantação e um bom investimento não são suficientes para atrair 
o público. Um transporte integrado eficiente deve ser reconhecido pela população como um 
sistema de boa qualidade, uma tarefa que tem o marketing como um aliado fundamental. 
Campanhas agradáveis, com linguagem apropriada ao usuário são necessárias para recuperar a 
demanda perdida do transporte público (RIO GRANDE DO SUL, 2011). 
 
A ausência de alternativas aos usuários que caracterizou por anos o sistema de transporte 
público brasileiro era o motivo pelo qual os empresários do setor não se preocupavam com a 
questão do marketing. Porém, com a perda da demanda e o aumento de alternativas, o marketing 
tem sido considerado notavelmente no cenário atual, embora ainda haja certo descaso com o 
marketing de alguns sistemas vigentes (RIO GRANDE DO SUL, 2011). 
 
Justamente neste contexto de crise do setor de transporte público foi criada a Comissão de 
Marketing da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP). Tendo como objetivo o 
desenvolvimento de estudos e propostas sobre o marketing e sua aplicação no desempenho e na 
atratividade do transporte público, a Comissão avançou em seus esforços e criou, em 2003, a 
Bienal ANTP de Marketing, responsável por promover as experiências do marketing do 
transporte público e fortalecer as propostas relacionadas à maior utilização do mesmo. 
Inicialmente, essa busca pelo marketing foi acompanhada por dificuldades de entendimento por 
parte das empresas do setor e dos profissionais de marketing em relação às características do 
serviço de transporte público e à forma como o mesmo é prestado no cenário brasileiro. Logo, 
para uma melhor compreensão do setor, são utilizados alguns aspectos oriundos da bibliografia 
do marketing de serviços, aplicáveis às singularidades do transporte público (ANTP, 2013): 
 

 Intangibilidade – devido ao fato do bem que é adquirido não poder ser tocado, visto, 
sentido ou provado, a avaliação dos clientes sobre a qualidade do mesmo só pode ser 
feita após o consumo. 

 Inseparabilidade – há simultaneidade na ocorrência da produção e do consumo. Os 
encarregados pela prestação do serviço fazem parte do mesmo, bem como a presença 
do cliente é constatada ao longo de todo o projeto. 

 Variabilidade – devido à difícil padronização da atividade decorrente de vários aspectos 
da operação, o serviço prestado tem suas características afetadas. 

 Perecibilidade – não há estocagem dos serviços, pois depois de serem oferecidos e 
consumidos, são perdidos. Portanto, a regularidade da oferta do serviço pode e deve 
atuar no sentido de reduzir a instabilidade da demanda (ANTP, 2013).  
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No caso particular dos transportes públicos, há também outras peculiaridades a serem 
consideradas, indicando a diversidade de desafios que o marketing se propõe a enfrentar neste 
setor (ANTP, 2013): 
 

 Consumo intensivo – devido ao consumo diário do bem (“compra repetida”), há 
avaliação constante do bem, o que ocasiona uma maior importância do marketing de 
relacionamento. 

 Consumo coletivo – o tratamento personalizado da oferta é dificultado pelo consumo 
massificado realizado por grupos que nem sempre são homogêneos, admitindo 
expectativas e percepções próprias dos usuários sobre a oferta do serviço. 

 Baixa qualidade do serviço – mesmo que o transporte público de passageiros não esteja 
entre os serviços urbanos mais precários, ainda não apresenta padrões razoáveis de 
qualidade, que, por sua vez, está associada a fatores internos e externos ao serviço. Há 
também uma associação automática dos fatores externos à má qualidade do serviço. 

 Pagamento antecipado – é basicamente o pagamento feito por um serviço antes de sua 
prestação, sem qualquer esclarecimento/informação de como o mesmo será prestado. 

 Uso intensivo dos recursos humanos – a presença de pelo menos um motorista e um 
cobrador em cada veículo se constitui no uso intensivo dos recursos humanos no 
transporte público, pois estes profissionais fazem parte direta de prestação e da 
qualidade do serviço que é oferecido. O fato de os profissionais serem bem qualificados 
não significa necessariamente que o sejam com o trato com os usuários. 

 Condições de trabalho pouco saudáveis – as circunstâncias desfavoráveis de trabalho 
compreendem esforço físico repetido, desgaste físico e psicológico, condições 
insalubres, condições impróprias de tráfego, etc. 

 Elevada exposição ao cliente – por estarem na linha de frente do serviço prestado, os 
operadores estão altamente expostos junto aos clientes, tornando-se esta uma 
característica relevante do setor, pois os profissionais de melhor qualificação atuam na 
retaguarda. 

 Atuação espacialmente dispersa – a dispersão espacial da operação dificulta a 
supervisão dos serviços e o controle da operação pelas suas respectivas chefias 
imediatas, aumentando a complexidade da padronização da qualidade do serviço. 

 Características do público cliente – o público singular do transporte por ônibus é 
insatisfeito, sofre com a deficiência do serviço e não tem outra alternativa, transferindo 
suas tensões e frustrações para o relacionamento com os operadores. 

 Baixo nível gerencial – o foco da maioria das empresas ainda prioriza a frota de veículos 
e manutenção: a atenção aos clientes e ao serviço são iniciativas recentes. 

 Imagem negativa reforçada pela mídia – a visão do transporte público como um bem 
inferior é reforçada por diversas formas, principalmente pela publicidade do automóvel 
(ANTP, 2013). 
 

No que se refere ao contato crucial da abordagem social do marketing, conferindo uma maior 
atenção ao consumidor, a Lei de Diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, 
promulgada em janeiro de 2012, reforça a ideia do consumidor no centro da política, 
possibilitando a devida e tão necessária percepção da voz dos clientes, a voz das ruas. Os 
princípios da Lei expressos no art. 5º favorecem a solidificação do planejamento de marketing, 
pois não diferem dos pedidos expressos nas manifestações populares (BRASIL, 2012): 
acessibilidade universal; desenvolvimento sustentável socioeconômico e ambiental; equidade 
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no acesso ao transporte público coletivo; eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos 
serviços; planejamento e avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana através da 
gestão democrática e do controle social; segurança nos deslocamentos; distribuição justa dos 
benefícios e ônus oriundos da intermodalidade e serviços; equidade no uso do espaço público 
destinado à circulação; eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana (BRASIL, 2012).  
 

No art. 6º, são estabelecidas as diretrizes para que os princípios sejam respeitados, como 
demonstram algumas delas a seguir (BRASIL, 2012):  
 

I - integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas 
setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do 
solo no âmbito dos entes federativos;  
II - prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados 
e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual 
motorizado;  
III - integração entre os modos e serviços de transporte urbano;  
IV - mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos 
de pessoas e cargas na cidade;  
[...] 
VI - priorização de projetos de transporte público coletivo estruturadores do 
território e indutores do desenvolvimento urbano integrado; e  
VII - integração entre as cidades gêmeas localizadas na faixa de fronteira com 
outros países sobre a linha divisória internacional (BRASIL, 2012).  

 

A International Association of Public Transport (UITP), define o marketing em transporte 
como o “desenvolvimento direcionado do relacionamento entre a companhia e seus clientes ou 
mercado, no qual o negócio, na medida do possível, cria as condições para fazer os clientes 
quererem usar, tanto quanto possível, o serviço oferecido”. Dessa forma, a organização defende 
que haja uma maior integração entre os gestores do transporte público com o objetivo de 
oferecer uma alternativa verdadeira ao transporte privado, a exemplo da revolução ocasionada 
pelo já citado projeto de BRT Transmilenio. Durante a época de execução do projeto, o ex-
prefeito de Bogotá, Enrique Peñalosa, levantou a questão: “Qual a cidade que nós queremos: 
uma cidade boa para as pessoas ou para os automóveis?”. Para o ex-prefeito, uma cidade só 
pode ser considerada boa se ela for respeitosa com a dignidade humana (ANTP, 2013).  
 
O especialista em marketing Marty Neumeier explica que a criação de uma marca de sucesso, 
no caso do sistema de transporte público, envolve a definição de valores centrais revelados por 
um detalhado estudo de mercado a respeito dos passageiros atuais e potenciais. Estes valores 
devem ser convertidos nos fundamentos da marca, sua declaração de missão, descritos em seu 
quadro de anúncios e seu informe anual. A forma como a marca é vista, como funciona e a 
qualidade de seu serviço são fatores que representam a marca em relação ao público 
(EMBARQ, 2012). 
 
4. CARTÃO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA – CARTÃO BOM 
É pertinente esclarecer que as informações utilizadas neste artigo são de aspecto geral, e não 
específicas ao contexto do presente trabalho, sendo necessárias apenas para fins de análise e 
avaliação de seus resultados, cujos dados foram disponibilizados em fontes da mesma 
procedência dos dados referentes à implementação e expansão do cartão de bilhetagem em 
questão. 
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A Autopass é uma empresa no ramo da tecnologia que oferece serviços no âmbito da 
mobilidade urbana, como meios de pagamento e soluções para esta área. Há 10 anos é 
responsável pela bilhetagem eletrônica na Grande São Paulo através do Cartão BOM. A 
introdução do sistema de pagamento de passagens de ônibus através de cartão de crédito, débito 
e pré-pago (pioneiro na América Latina) é uma destas soluções, além da tecnologia 
desenvolvida para o transporte sobre trilhos, que consistiu no pagamento de passagens unitárias 
via QR Code, reduzindo os custos de operação. 
 
O extrato do Cartão Bom (BOM/BOM+) pode ser consultado e recarregado na internet. O 
alcance dessa tecnologia possibilitou a emissão de mais de 8 milhões de cartões, sendo 
registradas mais de 2,5 milhões de transações por dia. Dentre as outras facilidades que o cartão 
oferece, existe o serviço de entrega do mesmo em domicílio. A empresa atua através de 7 lojas 
próprias, 12 quiosques em estações e terminais, além de 1.000 pontos em estabelecimentos 
comerciais (AUTOPASS, 2016). 
 
O sistema operacional ao qual o Cartão Bom dá suporte a cerca de 6 mil ônibus circulando 
diariamente na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), em 5 áreas, como ilustrado na 
figura 1: 1 - Região Sudoeste, 2 - Região Oeste, 3 - Região Norte, 4 - Região Leste e 5 - Região 
Sudeste. Os usuários do sistema utilizam ônibus intermunicipais de 39 municípios da RMSP. 
Clientes urbanos de 14 cidades também utilizam o BOM. Além das linhas municipais e 
intermunicipais, o Cartão BOM também é aceito no sistema metroferroviário (estações do 
Metrô e CPTM) e no corredor ABD (São Mateus/Jabaquara e Diadema/Berrini) (BOM, 2016). 
Há um projeto de expansão da bilhetagem eletrônica para outros países da América Latina, 
como Assunção, no Paraguai. A empresa foi eleita como Melhor Operador de Sistema de 
Bilhetagem pela revista Maiores do Transporte & Melhores pelo 4º ano consecutivo 
(AUTOPASS, 2016). 
 

Figura 1: Áreas da RMSP atendidas pelo uso do Cartão BOM (AUTOPASS, 2016). 

 
Desde o seu lançamento, em 2006, o departamento de marketing do cartão BOM busca oferecer 
novidades expressivas aos clientes, com o objetivo de garantir o aperfeiçoamento da mobilidade 
através da tecnologia e da inovação. Suporte de um sistema de transporte considerado o 3º maior 
do país, apresenta, segundo pesquisas recentes, um índice de satisfação maior que 90%. A 
opinião positiva do cliente é o resultado de uma maior expansão a partir de 2011, quando o 
cartão BOM passou a ser aceito nos sistemas de Trem e Metrô da RMSP devido à parceria 
formada entre o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Transportes 

264



 

 

Metropolitanos, CPTM (Companhia de Trens Metropolitanos) e o Metrô. O BOM também foi 
aceito nos corredores Diadema-Jabaquara da Metra, sendo esta uma das mais bem conceituadas 
empresas do transporte na RMSP, aumentando a mobilidade dos usuários (Sganzerla, 2016).  
 
A presença do cartão BOM em todas as mídias sociais é fortalecida pela identidade visual 
inovadora de suas lojas, que oferece uma comunicação mais direta com o público. As lojas já 
atenderam 130 mil clientes, além dos 100 mil acessos no site e 170 mil ligações contabilizadas 
pelo atendimento telefônico. A empresa lançou um aplicativo inédito na América Latina, que 
possibilita a consulta de saldo pela rede social Facebook, que já possui 180 mil seguidores. A 
consulta é feita de forma segura, sigilosa, otimizada à rotina do usuário que tem acesso diário. 
Dessa forma, o BOM foi o primeiro cartão de transporte com tal tipo de serviço nas redes 
sociais, aumentando de forma significativa o número de clientes (Sganzerla, 2016). 
 
Ao longo destes anos, as campanhas de marketing do BOM foram idealizadas e realizadas 
através de cooperações e apoios financeiros diversos. As parcerias formadas com o governo de 
São Paulo, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) são alguns exemplos. 
Patrocínios de veículos jornalísticos, tais como o Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan e o 
Futebol da Pan, além de eventos esportivos como a Copa das Confederações, tornaram possível 
a ampla divulgação do BOM. Além da propagação através de cartazes e busdoors nos ônibus 
metropolitanos e nas estações de metrô da CPTM, houve a difusão do BOM nas feiras de 
transporte público (FETRANSPUBLICO) realizadas pela Associação Nacional das Empresas 
de Transportes Urbanos (NTU) (Sganzerla, 2016). 
 
Entrevistas também foram concedidas à Rádio Jovem Pan e alguns canais de TV por assinatura, 
nos quais o Consórcio Metropolitano de Transportes (CMT) foi representado pela Autopass, 
durante a abordagem de assuntos como a mobilidade urbana nas grandes cidades e campanhas 
do BOM, campanhas sobre a imagem positiva do transporte público e marketing no setor de 
transportes. Durante as narrações dos jogos da copa do mundo, os benefícios do cartão BOM 
foram promovidos pela Rádio Jovem Pan, levando aos ouvintes informações sobre a aceitação 
e o aumento dos usuários do BOM, atendimento especializado nos serviços oferecidos pela 
extensa rede presente nos estabelecimentos comerciais, benefícios e vantagens da utilização do 
cartão pré-pago BOM+ (Sganzerla, 2016). 
 
Em 2013, o CMT e a Autopass foram premiados durante o 60º Congresso Mundial da UITP 
realizado em Genebra, Suíça. O projeto premiado, “Grow with Public Transport – Latin 
America Award 2013”, venceu na categoria “Best Business Model Innovation”, além do projeto 
o projeto “Implementando o Sistema de Bilhetagem Eletrônica de Transporte Coletivo – Cartão 
BOM”. Tais prêmios receberam destaque nas edições dos jornais Estado de São Paulo e Folha 
(Sganzerla, 2016). 
 
Também forma concedidos dois prêmios ao Cartão BOM durante a 6ª edição da Bienal da 
Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) de Marketing, em um evento realizado 
juntamente com a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de 
Janeiro (FETRANSPOR) que teve o objetivo de reconhecer experiências do marketing 
referente à mobilidade urbana, transporte coletivo e gestão do trânsito. A categoria Promoção 
conferiu ao Cartão BOM o 1º prêmio, com o case “Aceitação do Cartão BOM nas Estações do 
Metrô e da CPTM – São Paulo”. No que diz respeito à categoria Produto, o cartão híbrido, 
BOM+, foi premiado, por ser um cartão pré-pago que possibilita a integração entre transporte 
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e forma de pagamento no comércio e na internet, representando um instrumento de inclusão 
cultural e socioeconômica aos usuários do sistema de transportes da RMSP. Por dois anos 
consecutivos, a AUTOPASS foi eleita a melhor empresa na categoria Operador de Sistema de 
Bilhetagem, recebendo o prêmio Maiores & Melhores do Transporte (Sganzerla, 2016). A 
Figura 2 traz a imagem de divulgação da Campanha Integração Metropolitana do Cartão BOM. 
 

Figura 2: Campanha Integração Metropolitana do Cartão BOM 
 

Recentemente, a AUTOPASS ganhou o Prêmio UITP, durante o Global Public Transport 
Summit, que ocorreu na Cidade de Montreal no Canadá em maio de 2017. A empresa venceu 
no Programa “Melhores Práticas de Promoção e Comunicação de Mobilidade Urbana UITP 
América Latina, na categoria Comunicação” com a campanha idealizada para o Cartão BOM, 
“Mais de 6 milhões de cartões. E milhares de histórias”. Feita em caráter comemorativo da 
marca de 6 milhões de cartões emitidos a campanha teve como objetivo celebrar as experiências 
vivenciadas pelos usuários do BOM em toda a RMSP, enfatizando a relevância única de cada 
história no êxito do Cartão. Para trazer ao conhecimento da sociedade milhares de experiências 
vividas, foi criada uma página online para que os usuários pudessem relatar suas histórias, no 
formato de leitura ou áudio. A mídia de massa e a mídia ônibus também foram utilizadas 
(Sganzerla, 2016). 
 
5. ANÁLISE DO ÊXITO DA PUBLICIDADE DO CARTÃO BOM 
Segundo as informações disponíveis consultadas, apesar de já possuir 4 milhões de cartões e 
ser assunto nas mídias sociais, o cartão BOM não possuía um posicionamento de interação com 
o público online. Houve então a percepção de que era necessário gerar conteúdo relevante, 
estabelecendo uma conexão entre a marca e os clientes, através de canais oficiais para dúvidas, 
reclamações e solicitações, bem como o monitoramento de menções nas mídias sociais.  
 
Após ser autorizado a participar das mídias sociais, o departamento de marketing do cartão 
acrescentou ao plano de comunicação do Cartão BOM o projeto “Cartão BOM nas Mídias 
Sociais”, sem ignorar mídias convencionais. Devido ao fato do marketing digital não ser 
absoluto, surgiu a ideia de integração das mídias online e off-line, que é a chamada cross media. 
Uma Consultoria Digital especializada, a Gaia Creative, foi contratada para auxiliar na 
determinação da linha editorial das mídias sociais, seleção de opções de mídias apropriadas e 
divulgação de conteúdo pertinente. Com base no conceito “Construção do Mundo BOM”, a 
Agência contratada passou a divulgar diariamente nas mídias sociais notícias sócio-culturais 
como dicas de programas de entretenimento, esportivos e culturais, dicas sustentáveis, eventos 
educacionais, notícias de emprego e outros (ANTP, 2013).  
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Após a definição sobre quais mídias sociais o Cartão BOM estaria presente, nos perfis de 
empresa, foi necessária a contratação de um profissional de marketing digital, que é o 
responsável pelas respostas às perguntas decorrentes da interação, além de dúvidas e sugestões. 
Este profissional também verifica se a execução da estratégia de presença está ocorrendo 
conforme o que foi planejado. A conscientização do acesso às mídias sociais foi realizada 
primeiramente com os colaboradores internos, buscando o envolvimento dos mesmos. Após o 
engajamento destes colaboradores, a campanha de lançamento do BOM nas mídias sociais foi 
realizada para o público externo, através da veiculação com peças de busdoor interno/externo 
nas Empresas Operadoras da RMSP. Devido a maior interação das mídias sociais, as 
publicações diárias realizadas pelos usuários relacionadas a dúvidas ou reclamações foram 
reduzidas pela metade, uma vez que os mesmos constataram a rapidez no atendimento (ANTP, 
2013).  
 
Comparando as informações sobre o cartão BOM aos conceitos abordados debatidos nas três 
primeiras seções do presente trabalho, pode-se observar que as parcerias formadas durante o 
processo contribuíram grandemente no sentido de fortalecer a imagem positiva do cartão, visto 
que foi através das mesmas que houve expansão e aceitação, possibilitando aos usuários mais 
mobilidade. É possível também enfatizar que a grande rede de lojas é um fator positivo ao êxito 
do cartão, pois favorece a recarga do mesmo, possibilitando aos usuários o serviço e o suporte 
adequado sem terem seus percursos e suas rotinas afetadas. Os patrocínios provenientes dos 
meios jornalísticos, bem como outros tipos de apoio oferecidos à divulgação do cartão 
ampliaram a difusão de forma eficaz, pois dessa forma foi alcançado o público telespectador da 
mídia de massa. As entrevistas realizadas nos canais de comunicação sobre temas relacionados 
à mobilidade também se constituíram numa ferramenta crucial de esclarecimento aos usuários.  
 
As iniciativas de divulgação nas oportunidades em eventos relacionados ao setor de transporte 
público e as propagandas inseridas em meio a eventos de grande impacto, como a copa do 
mundo, se constituíram em um dos fatores de incentivo à melhoria de qualidade de outros 
serviços relacionados ao sistema de transporte público, tornando-se também um meio de atração 
de usuários em potencial. As vantagens e benefícios oferecidos pelo cartão pré-pago BOM+ 
demonstram a grande importância e a consideração dos valores e necessidades dos usuários. As 
premiações conferidas aos projetos da Autopass atestam sobre o reconhecimento na esfera 
nacional, e consequentemente na esfera internacional do sucesso atribuído à utilização das 
ferramentas de marketing. 
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A breve análise realizada neste estudo estimula a utilização do marketing nas políticas públicas 
e no setor de transporte público. O cartão BOM pode se constituir em um exemplo de que é 
possível e necessário para o avanço do sistema de transporte público priorizar as necessidades 
dos clientes: usuários sem os quais o sistema pode sofrer grandes prejuízos, desde o aumento 
de custos operacionais até a inoperância do mesmo. A situação brasileira do transporte público 
torna urgente uma maior inclusão do marketing no sistema, visto que outros estudos já 
confirmam, há algum tempo, a queda brusca na demanda, devido a fatores que poderiam ser 
reavaliados e reorganizados, reduzindo a evasão do sistema e atraindo antigos usuários 
evasivos.  
 
Considerando as características principais das Políticas Públicas e do marketing aplicado à área 
de transporte público abordadas no decorrer deste estudo, pode-se afirmar que o marketing é 
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uma ferramenta crucial no que diz respeito a promover a eficiência das Políticas Públicas 
relacionadas aos sistemas de transporte público. A divulgação do aprimoramento e 
compatibilidade da oferta de serviços de transporte coletivo em relação ao público-alvo, 
atendendo de forma significativa a maioria das expectativas dos usuários, pode reduzir a evasão 
e atrair passageiros em potencial, além de proporcionar maiores adesões às mídias sociais 
utilizadas nas campanhas. A implantação do marketing aliado a Políticas Públicas de êxito se 
adequa à diversidade das oportunidades e desafios característicos do transporte público. 
 
Embora a análise realizada tenha abordado um caso de êxito, o estudo não é conclusivo, pois 
outras variáveis deveriam ser consideradas para uma avaliação aprofundada, tais como: a 
relação entre sistemas de informações internas de gestão pública, análises relativas aos 
prejuízos causados por fatores externos ao sistema de transporte público, equívocos sociais 
existentes sobre a operação dos sistemas de transporte público, influência direta da 
intermodalidade no sistema em questão, etc. Essas questões são, portanto, recomendações para 
trabalhos futuros, visto que o tema possibilita diversidade de variáveis e avaliações. 
 
Enfim, o campo de estudo das inovações que o marketing pode oferecer ao transporte público 
brasileiro é considerado recente, carecendo de maiores pesquisas com aprofundamento 
analítico. É necessária uma maior conscientização dos gestores da área de transportes em favor 
do marketing, garantindo a disponibilidade de informações sobre sistemas de transporte público 
e as facilidades e benefícios de seus serviços à população, com o objetivo de promover uma 
melhor e progressiva oferta de transporte público a uma demanda que se constitui no principal 
público a ser beneficiado pela mobilidade urbana. 
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RESUMO 
O pedágio urbano é uma medida de gerenciamento da demanda de viagens para desestimular o uso do automóvel 
que, em geral, apresenta baixa aceitabilidade pública e política. Neste artigo apresenta-se uma análise da 
aceitabilidade do pedágio urbano para a área central de Belo Horizonte. Os dados foram obtidos por meio de 
entrevistas e analisados estatisticamente pelo método dos intervalos sucessivos. Os resultados indicam 
aceitabilidade positiva em relação ao pedágio urbano devido aos benefícios que podem advir da cobrança da 
taxa. Contudo, a disponibilidade para o pagamento apresenta elevada taxa de rejeição, apesar das estratégias de 
implementação serem percebidas como vantagens. Ainda, os entrevistados percebem a mobilidade urbana como 
um desafio para o poder público e o investimento em transporte público como a principal solução. Por fim, vias 
ou faixas exclusivas para o transporte público são consideradas os instrumentos mais eficazes para a gestão de 
demanda por viagens pelos respondentes. 
 
ABSTRACT 
Urban toll charging area is a travel demand management measure which is applied to discourage individual 
vehicles’ use. The acceptance of this measure is usually low among citizens and political actors. In this paper, we 
present an analysis of urban toll acceptance to Belo Horizonte central area. The dataset was obtained through a 
survey. The data were analyzed statistically, and a Successive Intervals Scaling was applied. The results indicate 
a significant acceptance of urban toll measures regarding its benefits. Nevertheless, the toll fees are highly 
rejected, even though these types of strategies are considered advantageous. Hence, the interviewees perceive 
urban mobility as a challenge for the government and the best solution pointed out by them was the investment 
on public transportation. Finally, roads or exclusive lanes for public transport were considered the most effective 
measures for travel demand management. 
 
1.  INTRODUÇÃO 
O aumento da frota de automóveis e a ineficiência do transporte público estão entre os fatores 
da (i)mobilidade urbana (Vasconcelos, 1996; 2000). No Brasil, a frota de automóveis e motos  
é de 72.239.614 veículos (56% automóveis e 23% motos). Apesar do veículo privado ser um 
veículo conveniente, confortável e rápido, sua utilização massiva causa graves problemas 
ambientais (Garling; Schuitema, 2007). 
 
Para desestimular o uso do veículo privado, existem as medidas de gerenciamento da 
demanda por viagens (do inglês, Travel Demand Management, TDM), dentre elas, o pedágio 
urbano. Embora considerada uma política importante, sua aceitabilidade é baixa (Jakobsson et 
al., 1999), fazendo com que os gestores e planejadores urbanos busquem, usualmente, a 
adoção de medidas diversificadas e combinadas de TDM (Eriksson et al., 2006), ao invés de 
implantar tão somente o pedágio como um recurso isolado e de caráter impopular.  
 
A exemplo das principais metrópoles nacionais, Belo Horizonte apresenta problemas 
associados ao transporte de pessoas e mercadorias, revelados por elevados índices de 
congestionamentos viários, acidentes, poluição e tempo perdido nos deslocamentos. A busca 
por soluções que desestimulem o uso indiscriminado do transporte individual (motorizado) 
tem-se destacado na pauta das discussões técnicas e políticas. Assim, neste artigo é 
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apresentada uma análise da aceitabilidade da população da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte (RMBH) em relação ao pedágio urbano.  
 
Importante mencionar que o pedágio urbano encontra respaldo jurídico na Lei nº 12.587/2012 
que possibilita a cobrança de tributos pela utilização da infraestrutura viária, abrindo a 
possibilidade para adoção de medidas de pedágio urbano nos municípios brasileiros, como 
instrumentos de gestão do sistema de transporte e da mobilidade urbana (Brasil, 2012). Além 
disso, essa Lei vincula a aplicação das receitas arrecadadas em infraestrutura urbana para o 
transporte público coletivo e não motorizado e também para o financiamento do subsídio para 
a tarifa de transporte público (Brasil, 2012). Apesar desse respaldo e do pedágio urbano ser 
pautado como solução nos planos de mobilidade urbana de São Paulo, do Rio de Janeiro e de 
Belo Horizonte, pouco se conhece sobre a aceitabilidade pública acerca desse instrumento de 
gestão. Neste contexto, este estudo pretende contribuir com a investigação dos fatores que 
conduzem à aceitabilidade para a formulação de políticas públicas mais efetivas. 
 
2. ACEITABILIDADE PÚBLICA AO PEDÁGIO URBANO 
Eriksson et al. (2006, p. 16) definem aceitabilidade pública como o “nível de avaliação 
(positiva ou negativa) das medidas de gestão da demanda de viagens que podem ser 
implementadas no futuro”. No âmbito do pedágio urbano, a aceitação pública e política são 
consideradas essenciais para garantir o sucesso da medida. Grisolía et al. (2015) relatam 
alguns elementos importantes referentes à aceitabilidade do pedágio urbano, a saber: (i) a 
oposição é baseada na falta de confiabilidade do governo em relação à aplicação dos recursos; 
(ii) existe expectativa de aumento da aceitabilidade com o aumento da consciência dos efeitos 
negativos do uso do carro e a percepção da eficácia do pedágio urbano na resolução de 
problemas relacionados ao tráfego; (iii) a aceitação popular pode ser maior se houver 
informações claras sobre o uso da receita; (iv) a aceitabilidade pública e política depende 
crucialmente da distribuição (e das percepções) dos benefícios e consequências da medida; e 
(iv) determinadas características do pedágio urbano como cobrança, período de vigência e 
área pedagiada podem influenciar a aceitabilidade. 
 
Schade e Schlag (2003) afirmam que a percepção do problema, objetivos, normas sociais 
relacionadas à mobilidade, conhecimento das soluções, eficiência e eficácia percebida das 
soluções, equidade, atribuição da responsabilidade e fatores socioeconômicos são os atributos 
que influenciam a aceitabilidade do pedágio urbano. Ainda, para Eriksson et al. (2006), as 
considerações morais e a equidade percebida são importantes para a aceitação do aumento do 
imposto sobre o combustível, enquanto aspectos de liberdade e consciência dos problemas são 
importantes para o estímulo ao uso do transporte público. Eliason e Jonsson (2011) afirmam 
que a aceitação pública pode aumentar após a implantação do pedágio urbano, conforme 
verificado na experiência real de implementação em Estocolmo (Suécia).  
 
Vários autores pesquisaram sobre a aceitabilidade pública. Schade e Schlag (2003) avaliaram 
o nível de aceitabilidade do pedágio e os fatores que explicam tal aceitabilidade em quatro 
cidades europeias. Foram entrevistados 952 motoristas em Atenas (Grécia), Como (Itália), 
Dresden (Alemanha) e Oslo (Noruega) e os resultados indicaram baixa aceitação nas 
estratégias de precificação do uso do sistema viário, sendo influenciados positivamente por 
fatores relacionados à norma social, expectativas pessoais e percepção de eficácia. 
 
Garling e Schuitema (2007) investigaram a eficácia das medidas de TDM na redução do uso 
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do veículo privado e discutiram os fatores relacionados à aceitabilidade pública e à 
viabilidade política. Os autores acreditam que medidas de TDM podem ser eficazes na 
redução do uso do carro sem enfrentar forte oposição pública e política se forem 
implementadas combinações de medidas de TDM coercitivas (como a proibição do tráfego) e 
não coercitivas (a exemplo de campanhas de informação pública). 
 
Rentziou et al. (2011) analisaram os fatores que podem influenciar a aceitabilidade do 
pedágio urbano na área central de Atenas (Grécia). As pesquisas foram dirigidas aos viajantes 
com origem ou destino na região e a estrutura metodológica envolveu 1.114 entrevistas, que 
registraram as atitudes em relação ao congestionamento viário, modo de viagem, as 
possibilidades de alocação das receitas e uma nova escolha modal após a implantação do 
pedágio urbano. Dentre os resultados, as características sociodemográficas e as específicas 
das viagens, a percepção das consequências provenientes do congestionamento e a alocação 
das receitas arrecadadas são os fatores influenciadores da aceitação.  
 
Eliason e Jonsson (2011) identificaram os fatores decisivos para a aceitabilidade, a saber: (i) 
redução efetiva do congestionamento; (ii) fatores ambientais; e (iii) a baixa dependência do 
carro em concomitância com um sistema de transporte público de qualidade. Os autores 
utilizaram dados de um referendo realizado em Estocolmo (Suécia) para analisar as atitudes 
dos respondentes. Hensher (2013) também utilizou dados de um referendo em Sidney 
(Austrália) para relacionar a aceitabilidade e as intenções declaradas da ação de TDM 
adotada. Hensher e Liu (2013), considerando os referendos de Manchester e Edimburgo 
(Reino Unido), e Milão (Itália), propuseram uma metodologia para analisar os obstáculos à 
implementação da tarifação de congestionamento. 
 
Cools et al. (2011) examinaram os efeitos do pedágio urbano na tendência das pessoas a 
adaptar o modo de transporte. Os resultados indicaram, como lição para os decisores políticos, 
que a taxa de congestionamento deve ultrapassar um limiar mínimo para alterar o 
comportamento de viagens e que os benefícios dessa cobrança devem ser esclarecidos de 
acordo com as diferentes necessidades dos usuários. Ainda, a eficácia, a justiça e a norma 
social tiveram um impacto direto significativo na aceitabilidade percebida.  
 
Grange e Troncoso (2011) realizaram uma análise empírica através da regressão linear para 
avaliar o impacto da restrição do uso do automóvel no fluxo de veículos em Santiago (Chile). 
Os autores consideraram dois cenários de restrição: um permanente, que proíbe a circulação 
de 40% dos carros sem catalisador e outro para situações de emergência ambiental (declarada 
quando a poluição do ar alcança níveis críticos). Os resultados indicaram que a restrição 
permanente atinge apenas 4% dos veículos, não gerando redução no seu fluxo. A restrição 
emergencial reduziu o número de veículos (5,5%, em média), mesmo assim, ficou menor do 
que a expectativa dos pesquisadores. 
 
Grisolía et al. (2015) investigaram os possíveis fatores para o aumento da aceitabilidade 
diante da implementação de pedágio na cidade de Las Palmas (Espanha). A abordagem 
metodológica iniciou-se com uma pesquisa qualitativa com a técnica de grupos focais, desta 
extraiu-se um questionário com dezenove variáveis que foi aplicado aos entrevistados em 
escala de Likert. No entanto, a análise foi realizada pelo método estatístico de análise fatorial 
exploratória e em seguida realizou-se, também, um experimento de preferência declarada para 
investigar as preferências da população. Os resultados indicaram uma baixa disposição para 
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pagar por economia de tempo, apesar da preocupação com os aspectos ambientais. Nesse 
sentido, Nesse sentido, a população concordou com uma tarifa de €2.22, desde que a receita 
fosse investida em áreas verdes e na melhoria do transporte público por ônibus. Por fim, os 
autores preveem uma forte rejeição inicial, mas uma redução considerável do tráfego na área 
(aproximadamente 74% dos veículos), visto que a baixa aceitabilidade - ex ante - é um 
indicador de uma mudança comportamental potencial no market share. 
 
Com outro enfoque, Chorus et al. (2011) pesquisaram os fatores de aceitabilidade do pedágio 
urbano entre políticos alemães e Ciommo et al. (2013) avaliaram a aceitabilidade de 
diferentes grupos de interessados (operadores de transporte de carga e de passageiros, 
concessionários de estradas e associações de proprietários de veículos particulares).  
 
Essa breve revisão da literatura indica a preocupação da aceitabilidade para o sucesso do 
pedágio urbano. Para as análises, foram utilizadas várias abordagens metodológicas que, 
segundo Ciommo et al., (2013), utilizam uma combinação de métodos. Os principais métodos 
são: análise descritiva (Grísolia et al., 2015), modelo baseado em agentes (Taeihagh et al., 
2014), modelo das variáveis latentes (Sugiarto et al., 2015), modelos de escolha discreta 
(Chorus et al., 2011; Cools et al., 2011; Basso et al., 2011; Hensher, 2013; Oliveira e 
Almeida, 2013; Grísolia et al., 2015), análise de atitudes e teoria do comportamento planejado 
(Jakobsson et al., 1999; Schade e Schlag, 2003; Eriksson et al., 2006; Eliason e Jonsson, 
2011; Cuommo et al., 2013; Xiangong et al., 2016), análise fatorial (Schade e Schlag, 2003; 
Grísolia et al., 2015), análise custo-benefício (Eliasson, 2009; Raux et al., 2012), modelo de 
equilíbrio do usuário (Eliasson e Mattson, 2006), modelo probit (Hensher, 2013), modelo de 
regressão (Schitema et al., 2010; Grange e Troncoso, 2011), system dynamics (Parnaiba et al., 
2015) e teoria da dissonância cognitiva (Schade e Braum, 2007). Em todas as abordagens, 
tem-se como objetivo avaliar a aceitabilidade do pedágio urbano, sendo este, o mesmo 
propósito deste artigo.  
 
3.  ABORDAGEM METODOLÓGICA 
Neste artigo foram utilizados dados de uma pesquisa de campo para analisar a aceitabilidade 
do pedágio urbano. Para realização da pesquisa, foi elaborado um questionário contendo 26 
questões divididas em seis etapas, a saber: 

• etapa 1 - caracterização dos respondentes: questões sobre a frequência de utilização 
de automóvel ou motocicleta; faixa etária; sexo; nível de escolaridade; renda 
domiciliar; bairro de residência; motivo do principal deslocamento diário; bairro de 
destino; horário, tempo médio de viagem e modo de transporte do principal 
deslocamento diário; 

• etapa 2 - frequência na suposta área pedagiada: questões sobre frequência de viagem; 
modo de transporte; avaliação do trânsito; e a opinião sobre a importância de limitar a 
quantidade de automóveis e motocicletas; 

• etapa 3 - percepção quanto ao transporte urbano: são apresentadas seis afirmações de 
múltipla escolha para capturar a percepção dos respondentes em relação à mobilidade 
urbana. Os entrevistados foram solicitados a indicar as afirmativas que correspondem 
à sua forma de agir e pensar; 

• etapa 4 - cobrança da taxa de congestionamento para acessar a área central (possível 
área pedagiada): escolha de uma entre três estratégias hipotéticas, considerando a 
forma de cobrança, a utilização das receitas arrecadadas e os principais resultados 
esperados, baseando-se no estudo de Schade e Schlag (2003). Na Tabela 1 
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encontram-se detalhadas cada uma das estratégias. Além dessa escolha, os 
entrevistados eram questionados sobre o impacto da implementação do pedágio 
urbano no deslocamento e o sentimento diante da possibilidade de adoção de pedágio 
urbano; 

 
Tabela 1 – Detalhamento das estratégias de cobrança. 

Estratégia Cobrança Utilização da Receita Resultados 

A 

• dias úteis, de segunda-feira a 
sexta-feira; 

• horário: 6h as 20h; 
• taxa única para automóveis e 

motos. 

• 50% para investimento em 
infraestrutura para o transporte 
público; 

• 30% para investimento em 
infraestrutura para o transporte não 
motorizado; 

• 20% para subsidiar a tarifa do 
transporte público. 

• redução significativa do 
congestionamento; 

• melhora significativa das 
condições ambientais; 

• redução significativa do tempo de 
viagem; 

• investimento em transporte 
público, ciclovia, calçadas e 
travessias para pedestres e, 
redução da tarifa do transporte 
público. 

B 

• dias úteis, de segunda-feira a 
sexta-feira,; 

• taxa para automóveis e motos 
entre 6h-9h e 17-20h; 

• 50% da taxa para automóveis 
e motos entre 9h-17h. 

• 40% para investimento em 
infraestrutura para o transporte 
público; 

• 20% para investimento em 
infraestrutura para o transporte não 
motorizado; 

• 40% para subsidiar a tarifa do 
transporte público. 

• redução do congestionamento; 
• melhora das condições ambientais; 
• redução do tempo de viagem; 
• investimento em transporte 

público, ciclovia, calçadas e 
travessias para pedestres e, 
redução da tarifa do transporte 
público. 

C Sem cobrança. Sem receitas adicionais. Manutenção da situação atual. 

 
• etapa 5 - análise de atitudes: seis afirmativas fundamentadas nos resultados da 

pesquisa com os especialistas, em que foram selecionadas, as variáveis de maior 
significância com a aplicação da Análise Fatorial Exploratória. Tais resultados estão 
apresentados em Souza et al. (2016), sendo: (i) pedágio urbano é boa solução para os 
congestionamentos; (ii) melhor solução para a redução dos congestionamentos é 
investir na implantação de transporte por trilhos; (iii) os automóveis são os principais 
responsáveis pelos elevados níveis de emissão de poluentes de efeito estufa e 
poluentes locais; (iv) a redução dos congestionamentos é um grande desafio para o 
poder público diante da mobilidade urbana; (v) melhor solução para a redução dos 
congestionamentos é investir em melhorias dos serviços e da infraestrutura viária do 
transporte público por ônibus; e (vi) a participação popular no processo decisório para 
a implementação de pedágio urbano é essencial para garantir o êxito deste 
instrumento; 

• etapa 6 - avaliação de cinco instrumentos de desestímulo à circulação de automóveis e 
motocicletas, a saber: (i) vias ou faixas exclusivas para transporte público coletivo; 
(ii) restrição e controle da oferta de vagas para estacionamento; (iii) transformação 
das áreas de estacionamento de veículos nas vias públicas em infraestrutura para 
ciclistas, calçadas e/ou parklets; (iv) rodízio de veículos (baseado no final da placa); e 
(v) pedágio urbano com participação popular na definição da aplicação das receitas. 
As alternativas são ordenadas pelos participantes da mais efetiva para menos efetiva. 

 
As questões de 1 a 4 e 6 foram analisadas por meio de estatística descritiva. As questões da 
seção 5 foram analisadas por meio do Método dos Intervalos Sucessivos (MIS) para 
identificar as variáveis mais importantes para os entrevistados. Para Providelo e Sanches 
(2011), a técnica estima a importância relativa entre as características das opiniões individuais 
e permite demonstrar que a distância entre as categorias possui diferenças, sendo possível 
verificar a falta de exatidão na atribuição de valores originais (1 a 5) para categorias. O 
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produto final é uma escala de 0-1, que fornece a estimativa da importância relativa das 
características que descrevem as variáveis analisadas. Providelo e Sanches (2011) fornecem 
informações sobre o método e Cordeiro (2017) detalha sua aplicabilidade.  
 
4.  RESULTADOS 
A pesquisa, iniciada em 17/10/2016, foi realizada virtualmente, por meio da aplicação do 
questionário por e-mail e redes sociais. No período entre 23/10/2016 e 23/11/2016 realizou-
se, também, uma pesquisa de campo presencial com usuários da estrutura de transportes na 
área central de Belo Horizonte. Foram obtidos 676 questionários válidos, sendo 198 recebidos 
via Internet e 478 obtidos por meio da pesquisa de campo. O nível de confiança da amostra é 
de 95,07%. Considerando a origem e o destino dos entrevistados, 88% têm residência na 
capital mineira e 95% destes têm Belo Horizonte como principal destino. Do total de 
respondentes, 60% têm como destino a área central, que é a região considerada neste estudo 
como a aquela que receberia a gestão de demanda por meio do pedágio urbano. Na Tabela 2 é 
apresentada uma síntese das etapas metodológicas 1 e 2, incluindo o perfil dos respondentes, 
com predominância da utilização do transporte motorizado (54%), renda de 4 a 10 salários 
mínimos (39%), motivo de deslocamento trabalho (78%), tempo de viagem entre 16 a 30 
minutos (32%), frequência de viagens de 4 a 5 vezes semanais para a área central (46%) e 
frequência de observações dos entrevistados que consideram a limitação do uso do transporte 
motorizado nessa região como um importante atributo (74%).  

 
Tabela 2: Perfil dos respondentes. 

Questão Resposta Transporte 
Motorizado  

Transporte Não-
Motorizado 

Transporte 
Público Total % 

Sexo 
Feminino 181 21 128 330 49% 
Masculino 183 49 112 344 51% 

Faixa Etária 

18 a 25 38 14 71 123 18% 
26 a 35 117 33 100 250 37% 
36 a 45 100 17 37 154 23% 
46 a 60 79 5 28 112 17% 
60 ou mais 30 1 4 35 5% 

Renda 

Até 2 SM 50 13 93 156 23% 
2 a 4 SM 66 13 64 143 21% 
4 a 10 SM 162 34 65 261 39% 
10 a 20 SM 70 9 17 96 14% 
Acima de 20 SM 16 1 1 18 3% 

Motivo do 
Deslocamento 

Estudo 32 13 52 97 14% 
Outros 32 8 13 53 8% 
Trabalho 300 49 175 524 78% 

Tempo de Viagem 

> 15 minutos 66 22 6 94 14% 
16 a 30 minutos 146 30 40 216 32% 
31 a 45 minutos 92 14 58 164 24% 
46 a 1 hora 43 2 61 106 16% 
< 1 hora 17 2 75 94 14% 

Tráfego de Belo 
Horizonte em relação a 
5 anos 

Continua igual 120 15 74 209 31% 
Melhorou 61 7 40 108 16% 
Piorou 183 48 126 357 53% 

Frequência semanal a 
área central 

1 a 3 vezes  100 20 49 169 25% 
4 a 5 vezes  122 30 161 313 46% 
Raramente 142 20 30 192 28% 

Modo de transporte para 
a área central 

Transporte motorizado  281 9 10 300 45% 
Transporte não-motorizado 9 46 10 65 10% 
Transporte público 74 15 220 309 46% 

É importante limitar o 
número de veículos na 
área central? 

Não 90 5 15 110 16% 
Não sei opinar 41 3 19 63 9% 
Sim 233 62 206 501 74% 

Total 364 70 240 676 100% 
Percentual 54% 10% 36% 100% 
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Na Tabela 3 é apresentada a percepção dos respondentes em relação à mobilidade urbana 
(etapa 3 da estrutura metodológica), em que destacam-se as preocupações ambientais e que se 
existisse um sistema de transporte público de qualidade (eficiência e eficácia) poderia atrair 
usuários do transporte motorizado. De forma contrária ao senso comum, apenas 3% 
consideram o automóvel como um símbolo de status e os respondentes não corroboram com 
as políticas de isenção de impostos para a redução do preço de veículos e combustíveis. Tais 
resultados favorecem a aceitação do pedágio urbano, pois a literatura que indica que quanto 
maior a conscientização das causas ambientais ou da percepção da importância da qualidade 
do ar, maior será a concordância com essa medida. (Jaensirisak et al., 2005; Janssens et al., 
2009; Fürst e Dieplinger, 2014). 
 

Tabela 3: Percepções dos respondentes em relação ao transporte urbano. 
Afirmação Percentual 

Eu me preocupo com a poluição do ar e com os ruídos produzidos pelos veículos. 68% 
Se o transporte público me atendesse melhor eu reduziria o uso do meu automóvel/moto. 67% 
Os centros das cidades devem ser, prioritariamente, para pedestres e transporte público. 63% 
Eu acho que os automóveis/moto deveriam ter menos espaço nas vias urbanas. 36% 
Não posso deixar de usar o meu automóvel/moto pois não consigo fazer tudo o que tenho para fazer de transporte 
público. 

34% 

Os veículos e combustíveis devem ser mais baratos para que mais pessoas possam andar de automóvel/moto. 7% 
Nada me faz deixar de usar o meu automóvel/moto, pois ele é muito importante para mim. 3% 

 
Em relação à aceitabilidade pública, na Tabela 4 (etapa 4 da abordagem metodológica) são 
apresentados os resultados, em que a estratégia B, que prevê a cobrança de uma taxa para a 
entrada na área nos horários de pico (6-9h e 17-20h) com redução de 50% na tarifa entre 9-
17h. Esse cenário obteve maior aceitabilidade dentre os entrevistados, seguido pela 
aceitabilidade do estratégia A, que prevê a cobrança entre 6-20h. A estratégia referente ao 
cenário A (mais radical) tem maior aceitabilidade dos respondentes que atualmente utilizam 
transporte não motorizado e público em seus deslocamentos principais, enquanto os 
respondentes usuários do transporte motorizado têm preferência pelas estratégias B (menos 
radical) e C (permanência da situação existente). Importante destacar que as estratégias A e B 
têm a preferência de 78% dos respondentes. Em geral, as estratégias A e B são consideradas 
vantajosas para os respondentes (51%). Entretanto, os participantes usuários do transporte 
motorizado percebem tais estratégias como desvantajosas em relação à situação atual.  
 

Tabela 4: Aceitabilidade e avaliação das estratégias de pedágio urbano. 
Tipo Transporte 

Motorizado 
Transporte Não-

Motorizado 
Transporte 

Público % 

Estratégia 
Estratégia A 37% 16% 48% 38% 
Estratégia B 57% 9% 34% 41% 
Estratégia C 79% 3% 17% 21% 

TOTAL 54% 10% 36% 100% 

Avaliação da implantação das 
estratégias A ou B em relação 
a situação atual 

Desvantagem para você 86% 2% 12% 32% 
Sem importância para você 60% 6% 34% 18% 
Vantagem para você 33% 17% 50% 50% 

TOTAL 54% 10% 36% 100% 

 
Esses resultados corroboram com as reflexões de Garling e Schuitema (2007), que afirmam 
que medidas isoladas não são eficazes para a redução do uso do veículo privado. Para Anas e 
Lindsey (2011), por sua vez, a melhoria dos transportes públicos é um importante fator de 
sucesso para o pedágio urbano, sendo mais provável que tal medida seja aceita em cidades 
com bons sistemas de transportes públicos ou que haja significativos investimentos na área de 
transporte antes da implementação desse instrumento, como aconteceu em Londres. 
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Infelizmente, a avaliação do transporte público em Belo Horizonte e a alta dependência do 
automóvel (2,05 hab./automóvel) não traduzem uma situação favorável para o sucesso dessa 
medida. 
 
Na Tabela 5 são apresentados os percentuais de aceitabilidade e a disponibilidade de 
pagamento, caso a estratégia A ou a B fosse implementada. Apesar das estratégias A e B 
terem maior percentual de aceitabilidade (78%), 68% dos respondentes declararam não pagar, 
sendo que 44% manteriam o modo de transporte atual e 24% (usuários do transporte 
motorizado) migrariam para outros modos. Os 32% de respondentes que aceitariam pagar, 
concordam com uma taxa diária de até R$ 10, mas se a cobrança for até R$ 20 esse percentual 
passa para 8%. Importa ressaltar que os usuários do transporte não motorizado e do transporte 
público manifestaram que ‘eventualmente pagariam’ pela taxa de pedágio, quando assim, 
utilizar transporte motorizado para acesso à Área Central. 
 

Tabela 5: Aceitabilidade em relação ao pagamento. 
Tipo Transporte 

Motorizado 
Transporte Não-

Motorizado 
Transporte 

Público Total 

Não Pagaria 
Utilizaria o mesmo modo de transporte - 17% 83% 44% 
Utilizaria outros modos de transporte 100% - - 24% 

Pagaria 

até R$ 10,00 65% 5% 30% 24% 
entre R$ 10,00 e 20,00 73% 15% 12% 6% 
entre R$ 20,00 e 30,00 70% 15% 15% 1% 
entre R$ 30,00 e 40,00 100% - - 1% 

Total 37% 41% 22% 100% 

 
Tais resultados indicam que, apesar do elevado percentual de respondentes favoráveis à 
implementação do pedágio urbano, quando confrontados com uma possível taxa diária, a 
aceitabilidade em relação ao pagamento é de 32%, sendo que 24% daqueles que aceitariam 
pagar, não pagariam mais do que R$10.  
 
Na Tabela 6 é apresentada uma síntese da etapa 5 da pesquisa realizada. Nela são detalhadas 
estatísticas descritivas referentes às respostas das seis variáveis pelo MIS.  
 

Tabela 6: Estatística descritiva das respostas dos respondentes e classificação pelo método 
dos intervalos sucessivos (MIS) 

# Variável Média σ Moda Mediana 1° 
Quartil 

3° 
Quartil MIS 

1 A redução dos congestionamentos é um grande 
desafio para o poder público diante da mobilidade 
urbana. 

4,66 0,68 5,00 5,00 4,00 5,00 1,00 

2 A melhor solução para a redução dos 
congestionamentos é investir em melhorias dos 
serviços e da infraestrutura viária do transporte 
público por ônibus. 

4,12 1,03 4,00 4,00 4,00 5,00 0,46 

3 A melhor solução para a redução dos 
congestionamentos é investir na implantação de 
transporte por trilhos. 

4,35 0,85 5,00 5,00 4,00 5,00 0,69 

4 O automóvel é o principal responsável pelos 
elevados níveis de emissão de poluentes de efeito 
estufa e poluentes locais. 

4,02 1,05 4,00 4,00 4,00 5,00 0,41 

5 O pedágio urbano é uma boa solução para a 
redução dos congestionamentos. 3,51 1,37 4,00 4,00 2,00 4,25 0,00 

6 A participação popular no processo decisório para 
a implementação de pedágio urbano é essencial 
para garantir o êxito deste instrumento. 

4,29 1,09 5,00 5,00 4,00 5,00 0,53 
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Os resultados indicam que os valores encontrados para a moda e a mediana refletem a 
avaliação dos respondentes com respostas acima de 4,0 (correspondendo a concordo 
parcialmente com a afirmativa apresentada), indicando que a maioria dos respondentes tem 
um nível significativo de aceitabilidade em relação às variáveis analisadas. O desvio padrão é 
relativamente baixo, indicando a homogeneidade da amostra. A mediana para a variável “A 
redução dos congestionamentos é um grande desafio para o poder público diante da 
mobilidade” foi 5, o que indica que a maioria (acima de 75%) dos respondentes concorda com 
essa afirmativa. Similares resultados foram obtidos para as demais variáveis. Por fim, 
analisando o ranking obtido por meio da aplicação do MIS, verificou-se que a redução do 
congestionamento é um grande desafio para o poder público, sendo considerado como 
atributo prioritário para os residentes da RMBH. Ademais, o pedágio urbano é a variável 
menos importante para essa técnica, dentre as analisadas. 
 
O resultado anteriormente apresentado corrobora com a diretriz de que, havendo outras 
alternativas para melhoria da mobilidade urbana, o pedágio urbano não deve ser uma medida 
considerada como política pública. Relacionando as variáveis analisadas com o modo de 
transporte (Figura 1), observa-se que os respondentes usuários do transporte não motorizado 
consideram como menos prioritário o investimento em transporte por ônibus. Os usuários do 
transporte público motorizado, por sua vez, avaliam como menos prioritária a participação 
popular no processo de implementação do pedágio urbano. Todas as classes analisadas 
consideram, como um grande desafio, a redução dos elevados níveis de congestionamentos.  
 

 
Figura 1: Estimativa da importância relativa das variáveis. 

 
Dentre os cinco instrumentos para gestão de demanda de viagens, analisados como medida de 
desestímulo de circulação de automóveis e motocicletas na Área Central, os respondentes 
consideram as faixas exclusivas para o transporte público como aquele mais efetivo e o 
rodízio de veículos como o menos efetivo (Figura 2). 
 
O coeficiente de correlação de Spearman foi calculado com o objetivo de identificar possíveis 
correlações entre os valores resultantes para as variáveis, baseadas na resposta dos residentes 
entrevistados. É possível identificar correlação entre as variáveis #4 e #5, indicando que 
aqueles respondentes que acreditam que o pedágio urbano é uma solução para os 
congestionamentos (#5), também concordam que o automóvel é o principal responsável pelos 
elevados níveis de emissão de poluentes. Ainda, a variável #6 apresentou correlação com a 
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variável #5, indicando que aqueles residentes que acreditam que a participação popular no 
processo decisório para a implementação de pedágio urbano é essencial para garantir o êxito 
deste instrumento (#6) também concordam que o pedágio urbano é uma boa solução para a 
redução dos congestionamentos (#5). 
 

 
Figura 2: Classificação dos instrumentos de gestão de demanda de viagens. 

 
Os resultados apresentados neste estudo indicam que o pedágio urbano na área central de Belo 
Horizonte é um desafio para planejadores urbanos e gestores públicos. Ainda, existe 
aceitabilidade até o momento em que se questiona a disponibilidade de realizar pagamento 
pelo acesso à área central. Nesse caso, existe um percentual significativo de respondentes que 
declaram não aceitar tal pagamento. Em contrapartida, os entrevistados consideram a redução 
dos congestionamentos como um grande desafio para a mobilidade urbana. Tais resultados 
corroboram com a literatura: a aceitabilidade pode ser considerada baixa e só existe uma 
mudança de posição na medida em que se percebem os benefícios da aplicação dos aportes 
monetários advindos da cobrança de pedágio em melhorias do transporte público e do não 
motorizado. Contudo, antes da implementação do pedágio urbano são necessários 
investimentos em sistemas de transportes públicos e não motorizados que atendam aos 
anseios da população e permitam a migração modal de usuários do transporte privado. 
 
5.  CONCLUSÃO 
Neste trabalho foram apresentados os resultados de uma análise da aceitabilidade do pedágio 
urbano por parte de residentes da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Considerando o 
referencial da literatura e a Lei 12.587/2012, um questionário foi desenvolvido para capturar a 
frequência de viagens dos respondentes à área central (possivelmente pedagiada), a 
aceitabilidade em relação ao pedágio urbano, a disponibilidade para pagamento e a 
priorização de soluções para a melhoria da mobilidade urbana.  
 
A gestão da demanda por viagens nas grandes cidades é fundamental, pois caminha na direção 
de influir na preferência do modo de transporte das pessoas, com a criação de políticas 
públicas voltadas para o incentivo à utilização de modos sustentáveis, coletivos e não 
motorizados. O pedágio urbano é uma forma de controlar a demanda de tráfego, uma vez que 
a redução dos congestionamentos é o cerne da área de transportes, tanto pelas deseconomias 
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urbanas, como, também, pelas razões ambientais. 
 
Nessa conjuntura, conclui-se que os instrumentos de gestão de demanda estão associados. 
Logo, a implementação de pedágio urbano nas áreas centrais congestionadas não pode ser 
uma solução isolada. Para garantir o bem-estar social deve-se investir em melhorias dos 
serviços e infraestrutura do transporte coletivo, em incentivos ao uso do transporte não 
motorizado e em uma política mais restritiva de estacionamento nas áreas centrais das 
cidades. 
 
O pedágio urbano é uma medida de natureza impopular, haja vista que nenhuma pessoa 
gostaria de espontânea vontade começar a pagar pelo uso de um espaço viário ‘público’, que 
sempre esteve disponível para a sua utilização de forma gratuita. Entretanto, foi consenso 
entre os participantes das pesquisas que, para aumentar a aceitabilidade desse instrumento de 
gestão de demanda de viagens, é imprescindível a transparência política e a participação da 
população no processo de implementação, bem como o ‘compromisso legal do poder público 
perante a sociedade nas questões e decisões de aplicação das receitas’. 
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RESUMO 

Muitos alunos necessitam se deslocar diariamente para terem acesso à educação básica na zona rural. Este artigo 

buscou avaliar, a relação entre as melhorias no transporte e o desempenho escolar em um pequeno município 

nordestino. A estratégia adotada foi testar por regressão múltipla, os pesos de fatores avaliados pelos alunos com 

relação à melhoria de alguns aspectos do transporte escolar, como conforto, segurança, tempo e rota, como 

influenciadores da melhoria do desempenho do sistema educacional. O resultado do transporte foi avaliado pelos 

professores por três critérios: rendimento escolar, evasão escolar e pontualidade/assiduidade. Como resultado, os 

professores associaram as melhorias dos transportes a uma evolução positiva nos resultados escolares. No entanto, 

nas regressões não foi possível estabelecer de forma estatisticamente consistente, os pesos dos fatores avaliados 

pelos alunos e as relações com os resultados avaliados pelos professores. Conclui-se que há outras variáveis 

relevantes, além dos transportes que podem explicar o desempenho. 

 

ABSTRACT 

Many students need to move daily to access basic education in rural areas. This article aims to evaluate the 

relationship between improvements in transportation and school performance a small Northeastern municipality. 

The strategy was to test by multiple regressions, factors evaluated by the students in relation to improvements in 

some aspects of school transport, such comfort, safety, time and route, as influencers of educational system 

performance improvement. The result of the transport was evaluated by the teachers by three criteria: school 

performance, school dropout and punctuality / attendance. As a result, teachers associated transport improvements 

with positive developments in school outcomes. However, in the regressions it was not possible to establish in a 

statistically consistent way, the weights of the factors evaluated by the students and the relationships with results 

evaluated by the teachers. It is concluded that there are other relevant variables besides transport that can explain 

the performance. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O artigo 208, parágrafo VII da Constituição Federal assegura aos alunos de escolas públicas o 

direito ao transporte escolar, como forma de facilitar seu acesso à educação básica. A Lei nº 

9.394/96, mais conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no seu artigo 4º 

parágrafo VIII, regulamenta o direito do aluno ao material didático-escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde. Para fins de garantir o transporte, o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação executa atualmente dois programas: o Programa Nacional de 

Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) e o Programa Caminho da Escola, que visam atender 

alunos da rede pública de educação básica, preferencialmente residentes em zonas rurais. 

 

O transporte escolar é muito importante para assegurar a presença do aluno na escola, 

principalmente daqueles que vivem nas zonas rurais, pois têm maiores dificuldades de 

deslocamento. O transporte escolar rural (TER) pode ser definido como o transporte de alunos 

da sua residência até a escola e no sentido inverso, percorrendo a zona rural e o centro do 

município ou apenas a zona rural. Ele surgiu com o intuito de amenizar a segregação sofrida 

pelos alunos residentes em zonas rurais, viabilizando uma maior interação entre o meio rural e 

as instituições públicas de ensino (Carvalho et al., 2015). 
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Segundo o IBGE (2010), no Brasil muitos municípios apresentam predominância de população 

rural. O Brasil têm 5.570 municípios, dos quais 3.915 têm menos de 20 mil habitantes (70,29%). 

No Nordeste existem 1.794 municípios, das quais 1.196 têm menos de 20 mil habitantes 

(66,67%). Desses 1.196 municípios com menos de 20 mil habitantes, 597 têm a população rural 

superior à população urbana. Isso leva à conclusão que praticamente um terço dos municípios 

nordestinos, caracteriza-se como pequenas cidades, com menos de 20 mil habitantes e de 

predominância rural. 

Segundo Cavalcante e Junior (2013), diversos fatores influenciam o desempenho dos estudantes 

na escola. Podem ser internos ao funcionamento da escola, ou externos como fatores 

relacionados ao ambiente familiar ou à comunidade. Considera-se difícil medir o grau de 

influência de cada fator individualmente, mas o conhecimento desses fatores tem relevância 

significativa, sendo esse, o primeiro passo na busca de melhorias nos resultados da escola 

(Cavalcante e Junior, 2013). Políticas públicas eficazes de transporte podem ser um dos fatores 

externos que influenciam o desempenho escolar, pois são de extrema importância para o 

deslocamento dos alunos até a escola. Os veículos e as estradas utilizadas também podem 

influenciar negativamente, caso não sejam adequados e não se encontrem em um bom estado 

de funcionamento. 

 

Nascimento et. al. (2016), avaliaram as viagens realizadas e as mudanças percebidas pelos 

usuários do transporte escolar rural do município de Santa Maria do Cambucá – PE, após a 

implantação dos programas de TER do Governo Federal, que ocorreu nesse município apenas 

em 2015. Nas conclusões desse estudo foi sugerida a realização da avaliação do TER, também 

pelos gestores educacionais e professores, visando buscar uma relação com o desempenho 

educacional dos alunos. Este artigo tem como objetivo, dar continuidade à pesquisa realizada 

por Nascimento et. al. (2016), avaliando através dos professores a importância dos fatores 

decorrentes de melhorias no TER, e o que essas melhorias no transporte podem impactar o 

desempenho do sistema educacional, considerando: i) melhoria no rendimento escolar (notas), 

ii) redução da evasão escolar e iii) aumento da pontualidade e assiduidade dos alunos. 

 

2. POLÍTICAS PÚBLICAS E PROGRAMAS DE TRANSPORTE ESCOLAR 

Políticas públicas são ações, metas e planos que os governos (nacionais, estaduais ou 

municipais) traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público. Políticas 

públicas podem ser definidas como diretrizes e princípios norteadores de ação do poder público, 

e também como regras e procedimentos para as relações entre o Poder Público e a sociedade 

(Teixeira, 2002). Política é a fase de formulação, onde as propostas ganham forma.  

 

As políticas transformam-se em programas, quando se mostra a estratégia de implementação e, 

são criadas as condições iniciais para serem colocadas em prática (Cunha, 2006). Já os 

programas são atividades organizadas para serem realizadas dentro de um orçamento e 

cronograma específico. Para assegurar o transporte dos estudantes da educação básica que 

residem na zona rural, o Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), mantém dois programas de apoio ao transporte escolar, 

o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) e o Caminho da Escola. 

 

O Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) foi instituído pela Lei nº 

10.880, de 9 de junho de 2004, com o objetivo de garantir o acesso e a permanência nos 

estabelecimentos escolares dos alunos do ensino fundamental público residentes em áreas rurais 
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que utilizem transporte escolar, por meio de assistência financeira, em caráter suplementar aos 

estados, Distrito Federal e municípios. Já o Programa Caminho da Escola, criado pelo 

Ministério da Educação (MEC) através da Resolução nº 3, de 28 de março de 2007 e consiste 

na concessão pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), de linha 

de crédito especial para a aquisição, pelos estados e municípios, de ônibus e embarcações novas.  

 

O transporte escolar tem o intuito de transportar os alunos das proximidades de sua residência 

até a escola. No caso do aluno residir ou estudar em zonas rurais, o transporte passa a ser 

denominado transporte escolar rural (TER). O Brasil é um país de grandes dimensões, e possui 

uma significativa população que reside na zona rural, o que leva o Poder Público a regular e 

garantir o transporte escolar, principalmente nas zonas rurais, onde o acesso é mais difícil, além 

do fato das famílias normalmente terem baixo poder aquisitivo. O transporte escolar, utilizado 

na ligação da zona rural de uma região para outra ou dessa zona rural para a sede do município, 

é condição essencial para o acesso e permanência da criança e adolescente na escola (Carvalho 

e Yamashita, 2015). A dispersão das propriedades rurais e a má qualidade das vias de acesso, 

muitas delas carroçáveis e sem conservação, dificultam o transporte dos alunos. 

 

O transporte escolar rural vem nos últimos anos, sendo alvo de vários estudos relativos às 

necessidades educacionais especiais (Caiado e Gonçalves, 2014), à evolução do modo 

rodoviário (Carvalho et al., 2015),  à análise sobre os custos (Carvalho e Yamashita, 2015), à 

análise do fornecimento de transporte de casa para escola (Hine, 2009), avaliação dos benefícios 

do ônibus escolar (Kingham e Ussher, 2007), ao estudo de um modelo organizacional nos 

estados e municípios brasileiros (Lopes, 2009), ao estudo de políticas de transporte (Pergher, 

2014), ao diagnóstico do transporte (Pinheiro, 2013), ao estudo de modelo de distribuição de 

recursos (Silva e Yamashita, 2010), à análise de viabilidade (Schuh et al., 2015) e à avaliação 

da operação dos ônibus escolares (Song e Kim, 2013). 

 

3. DESEMPENHO ESCOLAR E SUA RELAÇÃO COM OS TRANSPORTES 

Segundo Carvalhes (2008), desempenho escolar é “o procedimento adotado pela escola, para 

acompanhar e avaliar o grau de desenvolvimento do aluno e conhecer suas dificuldades e 

possibilidades a fim de programar as ações educacionais necessárias”. Neste artigo buscou-se 

avaliar o desempenho escolar através de três critérios: rendimento escolar, evasão escolar e 

pontualidade/assiduidade. O rendimento escolar “representa os resultados obtidos, pelo aluno 

no decorrer do período escolar a partir de exames e provas finais quando adotados” (Carvalhes, 

2008).  A evasão escolar ocorre quando o aluno deixa de frequentar a escola e fica caracterizado 

como abandono escolar. A pontualidade, como o próprio nome sugere é quando o aluno é 

pontual, cumpre os horários. Já a assiduidade ocorre quando o aluno se faz presente no dia a 

dia e cumpre suas obrigações escolares. 

 

Bezerra e Kassouf (2006) destacam que, dentre os principais fatores que afetam positivamente 

o desempenho escolar dos alunos residentes na zona urbana, estão a escolaridade da mãe, a 

renda familiar, a infraestrutura escolar de laboratórios e materiais audiovisuais, a escolaridade 

dos professores e o nível de salários. Em relação aos estudantes residentes nas zonas rurais, os 

fatores que mais afetam o desempenho escolar são: a rede de ensino pública, a renda familiar, 

a região onde a escola se localiza, a oferta de recursos educacionais como computadores e o 

número de pessoas no domicílio (Bezerra e Kassouf, 2006). Como visto, um dos fatores que 

podem afetar o desempenho escolar do aluno residente na zona rural, é a localidade da escola, 

ou seja, se a mesma se encontra próxima ou distante da sua residência. Pode-se inferir, que caso 
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a localização da escola não seja próxima à residência, um fator adicional que pode influenciar 

o desempenho escolar do aluno é a eficiência do transporte utilizado. 

 

Os indicadores de desempenho escolar e sua relação com os transportes, vem sendo objeto de 

alguns estudos como: análise do rendimento escolar de alunos da área rural em escola urbana 

(Bacha et al., 2006); análise das perspectivas para o transporte escolar rural sobre o desempenho 

escolar (Carvalho et. al., 2010); influência dos indicadores de qualidade de desempenho na 

educação (Costa et al., 2014); estudo de um manual brasileiro para prática a nível municipal, 

sobre a terceirização do TER (Cruz et al,. 2010); estudo dos efeitos dos fatores familiares e 

escolares sobre o desempenho dos alunos (Macedo, 2004); análise dos impactos no rendimento 

escolar dos alunos (Martins, 2010); e estudo das perspectivas dos gestores e 

planejadores/operadores (Santos, 2010) 

 

4. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE PESQUISA 

Santa Maria do Cambucá situada no Agreste de Pernambuco a 138 km do Recife tem uma 

população estimada para 2016 de 13.921 habitantes (IBGE, 2017) em uma área de 92,15 km². 

Segundo o IBGE (2010), tinha população urbana de 3.275 habitantes (25,15%) e população 

rural de 9.746 habitantes (74,85%). Muitos outros pequenos municípios pernambucanos, 

nordestinos e brasileiros têm um perfil semelhante ao de Santa Maria do Cambucá (menos de 

20.000 habitantes e predominância rural), dessa forma, as conclusões do presente estudo podem 

ser úteis a esses.  

 

Para transportar os alunos para suas respectivas escolas, em 2014 o município de Santa Maria 

do Cambucá tinha disponíveis veículos improvisados ou não, como kombis, rural/utilitários 

Toyota Bandeirante, micro-ônibus e ônibus. A partir de 2015, com a melhoria do transporte 

escolar no município, através dos programas do Governo Federal, os serviços de transportes 

passaram a contar com oito veículos locados, sendo: cinco kombis e três ônibus, além de 

quatorze veículos oficiais próprios, sendo: quatro micro-ônibus e seis ônibus “Caminho da 

Escola” e quatro ônibus brancos. 

 

Segundo Nascimento (2016), após a implantação dos programas do Governo Federal para o 

transporte escolar rural (TER), o PNATE e o Caminho da Escola em 2015, observou-se que o 

transporte atual foi avaliado positivamente com resultados em média ligeiramente superiores 

em quase todos os critérios analisados, quando comparado à situação anterior. É importante 

salientar que o transporte escolar anterior, já apresentava algum nível de organização. 

 

Na pesquisa de Nascimento et. al. (2016) foram estudadas 15 escolas. Duas se localizam na 

zona urbana, João David de Souza (Ensino Médio) e Professor Agripino de Almeida (Ensino 

Fundamental e Infantil). Treze estão distribuídas na zona rural do município (Ensino 

Fundamental e Infantil): Luiz Ferreira de Oliveira, João Silvino, Bernardino Pedro da Silva, 

José Bezerra de Almeida, Teodora Bezerra de Almeida, Manoel Lourenço, José Quirino 

Barbosa de Farias, José Claudino dos Santos, Pe. França Falcão, José Urbano Ferreira, Manoel 

Andrade, José Borges do Nascimento e São José. As localizações das escolas podem ser 

observadas na Figura 1. 
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Figura 1: Mapa de Santa Maria do Cambucá com as localidades das escolas 

 

5. METODOLOGIA 

Para avaliar a importância dos fatores decorrentes de melhorias no TER, e o que essas melhorias 

no transporte podem impactar o desempenho do sistema educacional, foi realizada pesquisa de 

campo qualitativa, por meio da aplicação de questionários com professores. Os professores que 

participaram da pesquisa ensinam nas escolas, onde os alunos foram entrevistados na pesquisa 

de Nascimento et al (2016). Isso se deve à tentativa de associar as respostas dos alunos a dos 

professores. Os alunos fornecem os fatores de influência (variáveis explicativas) e os 

professores fornecem a variável resposta, ou o resultado da política pública associado às 

melhorias no TER.   

 

Aos professores foi perguntado sobre o impacto da implantação dos programas do Governo 

Federal para o TER em 2015, com relação ao rendimento escolar médio dos alunos, à evasão 

escolar, à pontualidade e à assiduidade dos alunos. Na entrevista foram realizadas três 

afirmações e foi solicitado aos professores que eles respondessem, utilizando uma escala de 

Likert em cinco níveis, se: discordava totalmente (1), discordava parcialmente (2), não 

concordava e nem discordava (3), concordava parcialmente (4) e concordava totalmente (5). As 

afirmações foram as seguintes: i) A implantação dos programas do TER ajudou a elevar o 

rendimento escolar médio (notas) dos alunos; ii) A implantação dos programas do TER ajudou 

a reduzir a evasão escolar; e iii) A implantação dos programas do TER ajudou a aumentar a 

pontualidade e a assiduidade dos alunos.  

 

Foram entrevistados professores em 15 escolas (duas escolas na zona urbana e treze escolas na 

zona rural do município) distribuídos da seguinte forma: i) três professores nas escolas João 

David de Souza, Professor Agripino de Almeida, Luiz Ferreira de Oliveira, Bernardino Pedro 
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da Silva, Teodora Bezerra Almeida, José Quirino Barbosa de Farias e José Claudino dos Santos; 

ii) dois professores nas escolas João Silvino, José Bezerra de Almeida e José Urbano Ferreira 

foram entrevistados; e iii) e apenas um professor nas escolas Manoel Lourenço, Pe. França 

Falcão, Manoel Andrade, José Borges do Nascimento e São José. Nas escolas onde foram 

entrevistados um ou dois professores eles representam a totalidade. 

 

A pesquisa de Nascimento et. al. (2016) com os alunos, buscou obter uma amostra com 

distribuição proporcional à quantidade de alunos matriculados por escola e por nível de ensino, 

conforme informações da Secretaria Municipal de Educação, obtendo-se ao final 365 

entrevistas. Nas análises dos resultados preliminares, verificou-se que a Escola José Bezerra de 

Almeida não era atendida pelo TER, antes da implantação dos programas do Governo Federal, 

com isso ficaria inviável uma comparação com o transporte atual. Sendo assim, foi realizada a 

análise com as 14 escolas restantes. Com a supressão das respostas dos alunos e professores da 

Escola José Bezerra de Almeida, ao final totalizaram 355 entrevistas analisadas com alunos e 

30 com professores.  

 

Para traçar os perfis dos alunos entrevistados por Nascimento et. al. (2016), e dos professores 

entrevistados na presente pesquisa, foi utilizada a estatística descritiva. Com os dados dos 

professores entrevistados e dos alunos, foi possível fazer um estudo através de regressão linear 

múltipla, a fim de aferir a influência dos fatores relativos à Regularidade/Pontualidade, 

Conforto, Segurança, Tempo e Rota do TER, avaliados pelos alunos, sobre o Rendimento 

Escolar, Evasão Escolar e Pontualidade/Assiduidade avaliados pelos professores. 

 

A análise da regressão consiste na aplicação de técnicas de estatística inferencial com o objetivo 

de verificar a existência de uma relação causal entre uma variável dependente, com uma ou 

mais variáveis independentes. No presente caso, as variáveis dependentes são as avaliadas pelos 

professores (Rendimento Escolar, Evasão Escolar e Pontualidade/Assiduidade) e as variáveis 

independentes são as avaliadas pelos alunos (Regularidade/Pontualidade, Conforto, Segurança, 

Tempo e Rota). Para a regressão linear, foram utilizadas as médias normalizadas das avaliações 

dos professores e alunos por escola. 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Através da aplicação dos questionários, foram obtidos os perfis dos alunos e professores 

entrevistados, conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1: Perfil dos alunos e professores entrevistados 

Entrevistados Descrição Classificação Quantidade Porcentagem 

Alunos 

Sexo 
Feminino 183 51,55% 

Masculino 172 48,45% 

Nível de 

Escolaridade 

Educação Infantil 45 12,68% 

Ensino Fundamental 274 77,18% 

Ensino Médio 36 10,14% 

Idade 

0 - 9 133 37,46% 

10 - 19 219 61,69% 

20 - 29 2 0,56% 

30 - 39 1 0,28% 

Professores Sexo 
Feminino 26 86,67% 

Masculino 4 13,33% 
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Nível de 

Escolaridade 

Ensino Médio 1 3,33% 

Graduação 5 16,67% 

Pós-Graduação 24 80,00% 

Quanto tempo 

trabalha como 

Professor (anos) 

0 - 9 1 3,33% 

10 - 19 9 30,00% 

20 - 29 16 53,33% 

30 - 39 3 10,00% 

40 - 49 1 3,33% 

Quanto tempo 

trabalha nessa 

Escola (anos) 

0 - 9 18 60,00% 

10 - 19 7 23,33% 

20 - 29 5 16,67% 

30 - 39 0 0,00% 

40 - 49  0 0,00% 

 

Foram entrevistados 355 alunos, sendo a maioria do sexo feminino (51,55%). De acordo com 

o nível de escolaridade, a maioria dos entrevistados estuda no Ensino Fundamental (77,18%), 

seguidos da Educação Infantil (12,68%) e por último o Ensino Médio (10,14%). A faixa etária 

que mais respondeu os questionários foi dos 10 aos 19 anos (61,69%), seguindo dos com menos 

de 9 anos (37,46%), de 20 a 29 anos (0,56%) e por último de 30 a 39 anos (0,28%). 

 

Foram entrevistados trinta professores, a grande maioria do sexo feminino (86,67%). Em geral 

os professores têm formação adequada ao magistério, pois 16,67 % são graduados em nível 

superior, 80% têm algum tipo de pós-graduação e apenas um professor entrevistado possui 

unicamente o Ensino Médio. Com relação à experiência profissional específica, a maioria dos 

professores é muito experiente, pois 53,3% atua no magistério entre 20 e 29 anos e 13,3% há 

mais de 30 anos, totalizando no conjunto 96,6% dos professores com mais de 10 anos de 

experiência. Já em relação ao tempo que eles trabalham na escola pesquisada, observa-se que a 

maioria trabalha a menos de 9 anos (60,00%), seguido dos que trabalham entre 10 e 19 anos 

(23,33%) e entre 20 e 29 anos (16,67%). Desse perfil pode-se concluir ser esse grupo 

suficientemente apto a contribuir com a presente pesquisa. 

 

Com relação ao Rendimento Escolar, o nível de concordância sobre melhoras nas médias das 

notas variou entre concorda parcialmente e concorda totalmente (4 e 5). O mesmo ocorreu para 

a Evasão Escolar e a Pontualidade/Assiduidade. Embora quando comparadas as escolas entre 

si, pode ser observado que o aumento do Rendimento Escolar teve concordância máxima em 

apenas cinco escolas. Já a redução da Evasão Escolar apresentou concordância máxima em oito 

escolas e a Pontualidade e Assiduidade, teve avaliação máxima em dez escolas.  

 

Dessa primeira observação pode-se concluir que o aumento da pontualidade e assiduidade dos 

alunos às aulas, decorrente de melhorias nos transportes, foi associado de forma mais intensa 

pelos professores. Apesar de relevante para todos, percebe-se também uma associação um 

pouco menos intensa com a elevação do rendimento escolar. Isso significa que embora esses 

critérios tenham sido avaliados de forma positiva, a Pontualidade/Assiduidade é considerada 

pelos professores como o critério onde o TER mais influenciou positivamente, seguido da 

redução da Evasão Escolar e por último Rendimento Escolar dos alunos, conforme pode ser 

visto nas linhas representativas das médias apresentadas na Figura 2. 
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Figura 2: Avaliação dos professores 

 

Para efeito de aplicação do modelo de regressão, as médias das notas dos professores foram 

normalizadas, como também as médias da avaliação que os alunos fizeram a respeito do TER 

utilizado após a implantação dos programas do Governo Federal. Na Tabela 2, constam as 

médias normatizadas da avaliação dos professores e dos alunos, por escola avaliada.  

 

Tabela 2: Avaliação dos professores e dos alunos 

Avaliação dos Professores Avaliação dos Alunos  

Rendimento 

Escolar 

Evasão 

Escolar 

Pontualidade/ 

Assiduidade 

Regularidade/ 

Pontualidade 
Conforto Segurança Tempo Rota 

0,87 0,93 1,00 0,93 0,59 0,66 0,75 0,68 

0,80 0,93 0,93 0,90 0,81 0,84 0,91 0,93 

0,87 1,00 1,00 1,00 0,85 0,75 0,90 0,90 

0,80 0,80 0,90 1,00 1,00 0,86 0,74 0,83 

0,80 0,93 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,96 

0,93 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 0,96 1,00 

0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

0,93 0,93 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1,00 1,00 0,93 1,00 1,00 0,90 0,85 0,75 

1,00 1,00 1,00 0,95 1,00 0,95 0,95 0,95 

0,80 0,90 0,90 1,00 0,94 0,91 1,00 1,00 

1,00 1,00 1,00 1,00 0,93 0,87 1,00 0,93 

1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 0,80 1,00 1,00 

1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 0,85 0,75 1,00 

 

Para a análise desses dados foi utilizado o programa computacional IBM SPSS Statistics 23. 

Todos esses dados foram implantados no programa com intuito de através da regressão linear, 

entender quais desses critérios melhor explicam os resultados esperados expressos pela 

avaliação dos professores. Nas primeiras análises foi identificado que os alunos da zona urbana 

(Centro), avaliaram de forma muito variada, ou seja, os dados têm grande dispersão e não 
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garantem a margem de erro de 5% fixada no modelo. Com isso, optou-se por excluir as duas 

escolas da zona urbana (as duas primeiras da Tabela 2), na análise por regressão linear. 

Restaram apenas as doze escolas rurais para serem analisadas. Essa exclusão em princípio não 

distorce a natureza da análise, porque provavelmente os alunos das escolas urbanas que vivem 

no meio urbano, foram impactados de forma diferenciada dos alunos que residem na zona rural. 

 

Com os dados restantes, o primeiro teste de hipótese realizado foi utilizando o Rendimento 

Escolar como variável dependente e a Regularidade/Pontualidade, Conforto, Segurança, Tempo 

e Rota como variáveis independentes. Este modelo pelo teste ANOVA apresentou significância 

geral com erro acima de 5% (0,095), apesar de apresentar coeficente de determinação R2 é igual 

a 0,757.  Com relação à significância individual, apenas a variável “conforto” apresentou erro 

com significância acima de 5%, no entanto, os coeficientes de regularidade/pontualidade, 

segurança e rota apresentaram sinais negativos (ver Tabela 3), o que contraria a hipótese 

levantada, de que melhorias nos transportes nesses aspectos, buscam propiciar elevação no 

rendimento escolar, e não o contrário. 

 

Tabela 3: Coeficientes da regressão e testes de significância individuais (Variável 

dependente: Rendimento Escolar) 

Variável 
Coeficientes não 

padronizados β 

Coeficientes 

padronizado 

Beta 

t Sig. 

(Constante) 3,913  3,492 0,013 

Regularidade/Pontualidade -3,385 -1,165 -3,423 0,014 

Conforto 1,023 0,529 1,7 0,14 

Segurança -0,958 -0,892 -2,692 0,036 

Tempo 1,280 1,382 3,119 0,021 

Rota -1,049 -0,930 -2,693 0,038 

 

O segundo teste de hipótese realizado foi utilizando a Evasão Escolar como variável 

dependente. Este modelo pelo teste ANOVA, apresentou significância geral com erro da 

estimativa padrão fora da margem de erro fixada (=0,162) e com coeficente de determinação 

R2 é igual a 0,664. Com relação à significância individual, as variáveis “conforto”, “segurança” 

e “rota” apresentaram também erros acima de 5%. Também paradoxalmente, as variáveis 

“regularidade”, “segurança” e “rota” apresentaram coeficientes com sinais negativos (ver 

Tabela 4). Estes sinais apontam situações que contradizem a hipótese, ou seja, a política pública 

implementada apresenta na média resultados que induzem a evasão escolar. 

 

Tabela 4: Coeficientes da regressão e testes de significância individuais (Variável 

dependente: Evasão Escolar) 

Variável 
Coeficientes não 

padronizados β 

Coeficientes 

padronizado 

Beta 

t Sig. 

(Constante) 2,94  3,418 0,014 

Regularidade/Pontualidade -2,175 -1,073 -2,866 0,029 

Conforto 0,258 0,193 0,596 0,596 

Segurança -0,493 -0,664 0,121 0,121 

Tempo 0,944 1,475 0,024 0,024 
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Rota -0,549 -0,704 0,116 0,116 

 

E o terceiro teste de hipótese realizado foi utilizando a Pontualidade/Assiduidade como variável 

dependente. Este modelo pelo teste ANOVA, apresentou significância geral com erro da 

estimativa padrão ainda maior do que os modelos com as outras variáveis (=0,497) e com 

coeficente de determinação R2 de 0,40 ainda menor (ver Tabela 5). Com relação à significância 

individual, todas as variáveis apresentaram erros muito acima de 5%. Também paradoxalmente, 

as variáveis “regularidade” e “segurança” apresentaram coeficientes com sinais negativos. 

Estes sinais apontam situações que contradizem a hipótese, ou seja, a política pública 

implementada apresenta na média resultados que não colaboram para pontualidade e 

assiduidade dos alunos.  

 

Tabela 5: Coeficientes da regressão e testes de significância individuais (Variável 

dependente: Pontualidade/Assiduidade) 

Variável 
Coeficientes não 

padronizados β 

Coeficientes 

padronizado 

Beta 

t Sig. 

(Constante) 1,513  2,095 0,081 

Regularidade/Pontualidade -0,804 -0,604 -1,262 0,254 

Conforto 0,068 0,077 0,174 0,867 

Segurança -0,139 -0,284 -0,604 0,588 

Tempo 0,334 0,795 1,265 0,253 

Rota 0,006 0,012 0,025 0,981 

 

Como visto, esses resultados não permitem afirmar que resultados na educação pública, como 

rendimentos e permanência do aluno na escola decorrem apenas de melhorias no transporte 

escolar. Essas dificuldades de medir fatores isolados já haviam sido relatadas por Cavalcante e 

Junior (2013). As razões para esses resultados podem ser muitas. Há variáveis relevantes não 

incluídas no modelo, que provêm de políticas públicas de educação mais amplas, como merenda 

escolar, material didático e assistência à saúde (Brasil, 1996) e variáveis socioeconômicas 

como, renda familiar, escolaridade dos pais, infraestrutura da escola (Bezerra e Kassouf, 2006), 

(Cavalcante e Junior, 2013). Outras razões podem estar ligadas à espacialidade dos dados 

coletados. Nem sempre mudanças em redes de transportes beneficiam igualmente usuários, uma 

vez que mudanças de frequências ou itinerários podem afetar pessoas de forma diferenciada. 

Esse fato pode ter ocorrido nesse estudo e não ter sido possível detectá-lo sem uma análise por 

estatística espacial. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa pesquisa teve como finalidade, dar continuidade à pesquisa realizada por Nascimento et. 

al. (2016), avaliando através dos professores a importância dos fatores decorrentes de melhorias 

no TER, e o que essas melhorias no transporte puderam impactar o desempenho do sistema 

educacional, considerando, rendimento escolar (notas), evasão escolar, pontualidade e 

assiduidade. Os professores avaliaram positivamente, com relação aos três critérios abordados, 

sendo a Pontualidade/Assiduidade a mais bem avaliada, seguida da redução da Evasão Escolar 

e por último o Rendimento Escolar dos alunos. 
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Na regressão linear buscou-se identificar a correlação das variáveis dependentes (Rendimento 

Escolar, Evasão Escolar e a Pontualidade/Assiduidade) com as variáveis independentes (a 

Regularidade/Pontualidade, Conforto, Segurança, Tempo e Rota). E embora fosse a hipótese 

da pesquisa encontrar essa correlação válida, os critérios não tiveram um poder de explicação 

relevante. O erro referente ao teste ANOVA, deram todos acima de 5%, nos 3 testes de hipóteses 

realizados, apesar dos R² para o Rendimento e Evasão Escolar terem dado em torno de 0,70. Os 

coeficientes não padronizados β tiveram valores negativos em alguns critérios, o que representa 

que as variáveis dependentes crescem inversamente as variáveis independentes, ou seja, não há 

confirmação da hipótese do resultado esperado da política. 

 

Apesar da análise de regressão verificar que não há relação estatística consistente entre as 

variáveis estudadas, os professores consideram de extrema importância e relevância o TER, 

para o desempenho escolar de seus alunos. Eles acreditam que com a melhoria do TER, que 

ocorreu com a implantação dos programas do Governo Federal em 2015 nesse munícipio, os 

alunos foram beneficiados com relação a uma melhora no Rendimento Escolar, com a redução 

na Evasão Escolar e com o aumento da Pontualidade e Assiduidade. 

 

Existem outras variáveis para testar a hipótese proposta de melhoria do rendimento, de redução 

da Evasão e de aumento da Pontualidade/Assiduidade dos alunos além do TER utilizado. 

Critérios que incluam o nível de infraestrutura da escola e sua posição espacial em relação à 

rede de transporte, a merenda escolar, o material didático, a renda familiar, a escolaridade dos 

pais, o nível de escolaridade e o salário dos professores, entre outros, irão ser abordados em 

estudos futuros para refinar a análise e testar o peso de outras políticas associadas.  
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RESUMO 
Esta pesquisa, ainda em andamento, tem como objetivo propor um modelo matemático que permita apurar os 

impactos econômicos para a sociedade, medidos a partir das externalidades decorrentes da transferência do 

Estado para a iniciativa privada, de uma infraestrutura aeroportuária. Após pesquisa bibliográfica que identifique 

os elementos econômicos que contribuem para a construção do modelo matemático, este será testado com dados 

coletados em aeroportos concedidos, de modo que seja garantida a sua aplicabilidade. 
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RESUMO  

O presente trabalho tem o objetivo de desenvolver um modelo de avaliação de hidrovias para subsidiar decisões 

de alocação de investimentos de gestores governamentais. Foram analisadas quatro hidrovias: Madeira, Tocantins, 

Solimões e Tapajós, para determinar as oportunidades de escoamento da produção de grãos pelo sistema de 

transportes conhecido como Arco Norte. Foi utilizada a metodologia multicritério de apoio à decisão construtivista 

– MCDA-C, e o software Hiview para estruturação do modelo e mensuração dos resultados. Concluiu-se que o 

Rio Madeira obteve a melhor pontuação no modelo construído, e recomenda-se que sejam intensificadas iniciativas 

para melhoria da infraestrutura dos pontos fracos identificados em cada hidrovia, bem como sejam garantidos 

investimentos que têm mantido os pontos fortes de cada rio.  

 

ABSTRACT 

This paper aims to develop an evaluation model for waterways, in order to help decisions in investment placing 

by government managers. The study analyzed four waterways: Madeira, Tocantins, Solimões and Tapajós, to 

determine opportunities to carry grain production through the logistics system known as Arco Norte. Constructive 

Multicriteria Decision Analysis – MCDA-C – was used to structure the model, built in Hiview software, in order 

to measure the results. The conclusion was that Madeira river had the best punctuation in the present model. The 

recommendations are: to intensify initiatives towards the weak points identified in infrastructure, as well as to 

provide guarantees for investments that have kept the strong features in each river. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo visa desenvolver um modelo de avaliação de hidrovias a fim subsidiar as 

decisões de gestores governamentais. Em outras palavras, a intenção foi determinar qual corpo 

hídrico deve ter prioridade para receber investimentos, de forma a aplicar recursos públicos de 

maneira mais eficiente e gerar maior retorno para a sociedade. No estudo foram analisados 

quatro rios: Solimões, Tapajós, Madeira e Tocantins, do ponto de vista da capacidade desses 

corpos hídricos para auxiliar no escoamento de cargas e insumos com a utilização dos portos 

do Norte do país, desde Porto Velho/RO até São Luís/MA, passando pelos estados do 

Amazonas, Amapá e Pará, no sistema de transportes conhecido como Arco Norte.  

 

Desde a virada deste século, o mercado interno cresceu impulsionado pelo agronegócio, o que 

tem trazido pressões sobre a rede logística brasileira. As ações e investimentos ao longo deste 

Speríodo não têm se mostrado suficientes para resolver os gargalos existentes na infraestrutura 

e promover o crescimento sustentável do país. Em 2016, o Brasil ocupava o 55º lugar no 

Ranking Global de Desempenho Logístico elaborado pelo Banco Mundial para medir a 

eficiência de 160 países em enviar bens para além de suas fronteiras (BATISTA e CORRÊA, 

2016). 

 

Há uma gama de planos de infraestrutura, com ações de médio e longo prazo. Podem ser citados 

o Plano Nacional de Logística de Transportes (PNLT), Plano Nacional de Logística Portuária 

(PNLP), Plano Hidroviário Estratégico (PHE), desenvolvidos pelo Ministério dos Transportes, 

Portos e Aviação Civil. Eles foram usados como subsídios para programas como o Programa 
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de Aceleração do Crescimento (PAC) e Programa de Investimentos em Logística (PIL). Essa 

estrutura de planejamento não tem se traduzido em ações concretas para viabilização do Arco 

Norte, apesar do consenso de que escoar os grãos produzidos no Centro-Oeste nesta direção é 

mais vantajoso do que pelo Sudeste do país. Um caminhão pode ir duas vezes por mês de Sinop 

até Santos, enquanto é possível, no mesmo espaço de tempo, fazer seis viagens até Itaituba, no 

Pará (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016). De Itaituba a carga seria embarcada em 

comboios, capazes de transportar o equivalente a dezenas de caminhões, para chegar por 

hidrovia até o Porto de Outeiro/PA.  

 

Apesar das evidências de que pode colaborar para aumentar a competitividade, o Arco Norte 

não tem recebido os investimentos que precisa para se consolidar. Um dos motivos para isso 

pode ser que a fragmentação do modelo brasileiro de gestão de infraestrutura de transportes. O 

modo hidroviário, especificamente, sofre de forte instabilidade institucional. Ao longo do 

século XX, ele esteve sob a responsabilidade de pelo menos quatro órgãos federais diferentes. 

Inspetoria Federal de Portos, Rios e Canais, criada em 1910; Departamento Nacional de Portos 

e Navegação (1934); Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais (1943); Departamento 

Nacional de Portos e Vias Navegáveis (1963). Na década de 1990, atingiu o ápice da 

fragilidade: esteve, em caráter provisório confinado à Portobras, empresa pública criada em 

1975, responsável pelos portos marítimos nacionais (BULHÕES et al., 2016). Em 5 de junho 

de 2001, a Lei nº 10.233 (BRASIL, 2001) criou o Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes, o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, a Agência Nacional 

de Transportes Terrestres, e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Além disso, 

instituiu o Sistema Nacional de Viação – SNV - e o Sistema Federal de Viação  - SFV. O DNIT, 

vinculado ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, é a Autarquia responsável por 

executar a política de transportes do Governo Federal, o que compreende a operação, 

manutenção, restauração ou reposição, adequação de capacidade e ampliação, mediante 

construção de novas vias e terminais. De acordo com o Regimento Interno do órgão (DNIT, 

2016), cabe à sua Diretoria de Infraestrutura Aquaviária – DAQ - administrar e gerenciar os 

recursos da União para ações de operação, manutenção, adequação de capacidade, ampliação e 

restauração da infraestrutura aquaviária. Entretanto, em 30 de janeiro de 2008 foi assinado entre 

o DNIT e a Companhia Docas do Maranhão – CODOMAR – o Convênio nº 007/2008, para 

apoio técnico e financeiro para gestão de hidrovias e portos interiores. Na prática, a 

CODOMAR assumiu a execução das atividades de gestão das administrações hidroviárias do 

Sul - AHSUL, do Nordeste - AHINOR, do São Francisco - AHSFRA, da Amazônia Ocidental 

- AHIMOC, da Amazônia Oriental - AHIMOR, do Tocantins e Araguaia - AHITAR, do Paraná 

– AHRANA, e do Paraguai - AHIPAR, enquanto o papel do DNIT se limitava ao repasse de 

recursos. O Convênio perdurou até 2015, e somente com o advento da Resolução nº 25/2006, 

essas Administrações Hidroviárias foram incorporadas à estrutura do DNIT, que passou a, de 

fato, fazer a gestão das hidrovias. 

 

Esse histórico de instabilidade administrativa trouxe como consequência para o setor uma 

aparente falta de clareza no momento de definir a aplicação dos recursos para os investimentos 

necessários ao incremento do modo hidroviário. No presente artigo foi escolhido o Arco Norte 

para apresentar um modelo de análise de rios com o objetivo de aplicar de forma mais eficiente 

os escassos recursos destinados pelo Governo Federal a hidrovias. “O fator mais relevante no 

Brasil, atualmente, não é a falta de dinheiro, mas a necessidade de melhor priorização dos 

projetos, um arcabouço regulatório mais confiável, melhor governança” (RAISER, 2017). 

Desde 2008 até 2017, foram investidos, pelo Ministério dos Transportes, R$ 77,6 bilhões no 
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modo rodoviário. No mesmo período, o modo aquaviário recebeu R$ 5,7 bilhões em 

investimentos, ou seja, 13 vezes menos (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E GESTÃO, 2017). O presente trabalho visa oferecer um modelo de análise 

que racionalize a aplicação desses recursos escassos, a fim de obter melhores resultados. 

 

Nos últimos anos, o agronegócio teve participação expressiva no crescimento do país, com 

crescimento superior a outros segmentos. De acordo com pesquisa da Confederação Nacional 

dos Transportes (2015), entre 2000 e 2014 a produção de grãos cresceu 101,6%, e obteve 

destaque no mercado internacional. O mesmo estudo identificou um aumento de 308,4% no 

valor de produtos agropecuários vendidos para o exterior. Além disso, Mato Grosso é a unidade 

da federação que mais produz grãos, com uma safra de 45,3 milhões de toneladas registrada em 

2014/2015. O setor agropecuário, portanto, produz grandes volumes que precisam ser 

transportados da área de produção para os centros de consumo, e as atividades logísticas estão 

diretamente relacionadas com a competitividade. Isso acontece porque não é possível embutir 

o custo logístico no valor do produto, pois este é estabelecido na Bolsa de Chicago, que 

determina o preço das mercadorias para o mundo todo. Em outras palavras, o custo logístico é 

absorvido pelo produtor. Para que o fluxo logístico funcione adequadamente, é preciso integrar 

as etapas de transporte, da lavoura para o armazém e de lá para a indústria de processamento, 

no mercado interno ou externo. Granéis agrícolas como o milho e a soja têm duas características 

principais: volumes elevados e grandes distâncias entre origem e destino final. A CNT (2015) 

entrevistou embarcadores e apurou que 71,4% deles usam hidrovias para transporte de grãos.  

 

O transporte por hidrovias tem como vantagens a grande capacidade de carga e o baixo custo 

de tonelada transportada por unidade de distância. Por isso, é o modo mais adequado ao 

transporte de produtos de menor valor agregado, como soja e milho. Ampliar a capacidade de 

movimentação das vias navegáveis e adequar estruturas localizadas nelas pode aumentar a 

eficiência do Transporte Hidroviário Interior. De acordo com a ANTAQ (2016), foram 

transportados 83,8 milhões de toneladas pelas vias interiores, sendo 46,6 milhões na Bacia 

Hidrográfica do Amazonas e 25,4 milhões na bacia do Tocantins-Araguaia, onde se localizam 

os rios investigados neste estudo.   

 

1.1. As hidrovias do Arco Norte  

O Rio Tocantins (MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, 2013) tem 1.555 quilômetros de 

extensão. A montante de Tucuruí, é do tipo canalizado, e precisa de intervenções que 

possibilitem a navegação até Peixe/TO. No seu curso estão presentes corredeiras que estão 

sendo aproveitadas para gerar energia, caso das UHE de Lajeado e Estreito, ambas sem eclusas. 

Além disso, há o Pedral do Lourenço, com 45 quilômetros de extensão, que no período de seca 

restringe a navegação comercial desde Tucuruí até Marabá. Em junho do ano passado, o DNIT 

contratou projetos e obras para derrocar o Pedral. O empreendimento tem previsão de conclusão 

para 2021, e a retirada das rochas vai abrir um canal de 140 metros de largura, o que permitirá 

o tráfego de comboios durante todo o ano.  

 

O Rio Solimões é o principal formador do Rio Amazonas. Com 1.523 quilômetros de extensão, 

se desenvolve no sentido Oeste-Leste, da fronteira até Manaus. Longilíneo, ele tem baixos 

índices de sinuosidade, com larguras mínimas que oscilam entre 500 metros e 2 quilômetros. O 

Solimões apresenta limitações de profundidade apenas na época da vazante. Entre Manaus e 

Coari, há trechos com profundidade mínima de 4 metros. Já entre Coari e Tabatinga, há 

restrições de profundidade de 3 metros.  
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O Rio Tapajós conecta grandes centros de produção agrícola ao Rio Amazonas. Entretanto, a 

navegação só é viável de Santarém/PA até Itaituba/PA, com cerca de 280 quilômetros de 

comprimento. A montante deste município, há afloramentos rochosos, quedas e saltos, que 

impedem o tráfego de embarcações comerciais. O Tapajós é um dos principais afluentes do Rio 

Amazonas, e percorre uma extensão de 810 quilômetros. O calado mínimo de projeto é de 1,5 

metro, podendo alcançar até 2,5 metros na época de águas altas.  

 

O Rio Madeira tem 1.419 quilômetros de extensão. Formado pela confluência dos rios Mamoré 

e Beni, banha Rondônia, Amazonas e Mato Grosso, e faz fronteira com a Bolívia. A extensão 

navegável vai de Porto Velho/RO até Itacoatiara/AM, num total de 1.056 quilômetros. Tem 

trechos que apresentam profundidades mínimas de 2 metros, entre Humaitá/AM e Porto Velho. 

Na época de águas altas, entretanto, as profundidades podem atingir 25 metros.  

 

2. METODOLOGIA MULTICRITÉRIO DE APOIO À DECISÃO 

Há duas escolas de metodologia multicritério – a Escola Americana (Muticriteria Decision 

Making – MCDM) e a Escola Europeia (Multicriteria Decision Aid). Na escola americana, o 

decisor busca a solução ótima e informações quantitativas para um problema que é percebido 

por todos da mesma forma. Já a Metodologia Multicritério em Apoio à Decisão (MCDA) apoia-

se no paradigma construtivista. No construtivismo, os parâmetros são considerados como 

ferramentas para apoiar o processo decisório. “Considera-se que as preferências e escolhas dos 

decisores são construídas ao longo do processo de apoio à decisão” (ENSSLLIN, 2001, p. 34). 

A metodologia é útil para processos que envolvem situações complexas, com múltiplos atores, 

cada um com seus próprios valores, interesses, objetivos e níveis de poder. Todos componentes 

de uma teia que envolve necessidades de negociação e inclui variáveis quantitativas e 

qualitativas. Bana e Costa (1988, p. 119) esclarece que a maioria das situações de decisão 

envolvem múltiplos objetivos, “conflituosos no sentido de que um aumento no nível de 

performance segundo um deles pode vir acompanhado por um decréscimo segundo algum dos 

outros”. Técnicas de análise multicritério podem ser úteis para problemas que têm aspectos que 

vão além da tangibilidade, “o caso de projetos na área de transportes, que demandam avaliação 

não só de aspectos técnicos e econômicos, como também de aspectos sociais, políticos e 

ambientais”. (BARBIERI, INÁCIO e LIMA, 2016).  

 

O Apoio à Decisão pode ser definido como atividade em que o facilitador busca conseguir 

elementos que respondam às dúvidas que surgem dos decisores ao longo do processo decisório. 

Para isso, deve-se buscar sempre aumentar a coerência da evolução do processo decisório e 

observar os sistemas de valores dos decisores. Em outras palavras, trata-se de um processo que 

envolve interação entre os decisores ao longo do tempo, cada um dotado de um sistema próprio 

de valores, que deve sempre ser levado em conta. De acordo com Roy (1996), pesquisadores 

do método tem concentrado seus esforços na construção de conceitos, axiomas, propriedades e 

procedimentos que podem ser usados para atingir dois objetivos: “extrair ou elaborar, da 

informação disponível, o que é relevante; e lançar luz sobre o comportamento do decisor, na 

busca de argumentos para reforçar ou enfraquecer as convicções dele”.  

 

A vantagem de se levar em conta os sistemas de valores de cada decisor é que cada um deles 

participa ativamente da construção do modelo. O objetivo deste tipo de modelagem é fazer com 

que os decisores conheçam melhor o seu problema. Assim, esta ferramenta é encarada por eles 

como útil e, consequentemente, os resultados são vistos como recomendações que visam 
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atender seus anseios. Aí reside a validade do modelo: uma vez bem construído, ele serve 

efetivamente à tomada de decisão, pois o decisor acredita plenamente no processo no qual teve 

participação ativa e efetiva. O processo de apoio à decisão pode ser dividido em quatro etapas 

(ENSSLIN, MONTIBELLER e NORONHA, 2001) 1. Identificação do Contexto Decisório; 2. 

Estruturação do Problema dos Decisores; 3. Estruturação do Modelo Multicritério; 4. Avaliação 

das Ações Potenciais. Trata-se de um fluxo recursivo em que é possível retornar de qualquer 

ponto para uma etapa anterior quando necessário. Além disso, novas ações potenciais podem 

ser criadas ao longo de todo o processo.    

 

2.1. Identificação do contexto decisório 

Os atores envolvidos no processo de decisão de alocação de recursos para projetos de 

infraestrutura de transportes são variados. O DNIT é órgão executor da Política de Transportes 

do Governo Federal. Cabe à Diretoria de Infraestrutura Aquaviária da Autarquia administrar os 

recursos a ela destinados para obras e serviços para garantir e melhorar a navegabilidade dos 

corpos de água de domínio da União. De acordo com o Regimento Interno do DNIT (2016), a 

DAQ é integrada pela Coordenação Geral de Gestão e Operações Aquaviárias (CGGOP) e pela 

Coordenação Geral Obras Aquaviárias (CGOB). Em linhas gerais, à primeira compete orientar 

e supervisionar a execução administrativa, orçamentária e financeira dos contratos, convênios 

e instrumentos congêneres. Ela também coordena a elaboração da proposta orçamentária e do 

plano plurianual da DAQ e dos Órgãos Descentralizados. A CGOB, por sua vez, coordena as 

ações e programas de construção, ampliação, recuperação e manutenção da infraestrutura 

aquaviária, e colabora com a CGGOP na elaboração de propostas orçamentárias. No presente 

trabalho os decisores escolhidos foram o diretor de Infraestrutura Aquaviária e os dois 

servidores responsáveis pelas Coordenações Gerais.  

 

Os decisores indicaram as seguintes áreas de interesse: melhorar as condições físicas dos rios, 

garantir que os empreendimentos tenham seu devido licenciamento ambiental e, por meio 

dessas melhorias, aumentar a carga transportada pelo modo hidroviário, por meio de suas 

conexões com portos, ferrovias e rodovias. Assim foram estabelecidos os quatro Pontos de 

Vista Fundamentais do modelo: PVF1: Condições de Navegabilidade; PVF2: Carga 

Transportada; PVF3: Aspectos socioambientais; PVF4: Intermodalidade. Estabelecidos os 

PVF, passou-se à decomposição deles em Pontos de Vista Elementares – PVE – e, finalmente, 

os descritores. O PVF “Intermodalidade” tem como Ponto de Vista Elementar “Acesso a 

Rodovia”. A Figura 1 mostra a estrutura hierárquica de valor chamada Árvore de Pontos de 

Vista (BANA e COSTA, 1992), com os Pontos de Vista Fundamentais.  

 
Figura 1: Árvore dos Pontos de Vista Fundamentais para o Modelo de Avaliação de Hidrovias. 
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Neste modelo foram construídos 18 PVE, com seus respectivos descritores. O descritor é o 

conjunto de níveis de impacto que servem como base para descrever as performances plausíveis 

de ações potenciais em termos de cada PVF. (BANA e COSTA, 1992). “Uma ação potencial 

(ou candidata) é uma ação julgada, temporariamente, como sendo realista por pelo menos um 

dos decisores, ou assumida como tal pelo analista” (ROY, 1996, p. 47). Em outras palavras, 

uma ação é uma das opções que poderá ser escolhida como resposta ao problema pelos 

decisores.  

 

No presente modelo, as ações potenciais são: Rio Tapajós, Rio Madeira, Rio Tocantins e Rio 

Solimões, e os descritores denotam o desempenho de cada hidrovia para os PVE e PVF. Os 

níveis de impacto, na metodologia utilizada, devem estar em ordem decrescente de preferência, 

na escala definida pelos decisores. A função de ancoragem representa o grau de atratividade 

para cada nível de impacto. Definem-se dois níveis de impacto: o Bom, com valor de ancoragem 

igual a 100, e o Neutro, com valor de ancoragem igual a zero. Isso facilita perceber quais as 

ações atrativas e as não atrativas. Para se obter a função de ancoragem, o procedimento 

matemático é a transformação linear. No presente trabalho utilizou-se a ferramenta Macbeth - 

Measuring Attractiveness by a Categorical-based Technique (BANA e COSTA e VANSNICK, 

1997), disponível no software Hiview. A Tabela 1 mostra um descritor do PVE Tipo de Leito 

do Rio, decomposto do PVF Navegabilidade como exemplo.  

 
Tabela 1: Descritor do PVE Tipo de Leito do Rio com as funções de ancoragem determinadas com a ferramenta 

Macbeth. 

Níveis de impacto Níveis de Referência Descrição Função de 

ancoragem 

N3 Bom Sedimentar 100 

N2  Misto 50 

N1 Neutro Rochoso 0 

 

Após a estruturação do modelo, ele foi utilizado para avaliar os resultados das alternativas 

disponíveis – as ações. No presente trabalho, as ações são os quatro rios navegáveis escolhidos 

pelos decisores do DNIT para serem avaliados em relação à possibilidade de receberem 

investimentos. No processo de avaliação nos núcleos foi usado o software Hiview, versão 

3.2.0.9 (CATALYZE, 2008). Os níveis de impacto foram determinados pela escala de Macbeth.  

 
Tabela 2: Avaliação Local dos rios Madeira, Tocantins, Solimões e Tapajós determinada pelo Software Hiview.  

PVF PVE Pontuação local 

Madeira Tocantins Solimões Tapajós 

1. Navegabilidade 1.1 Extensão 

navegável 

100 25 88 0 

1.2 Profundidade 

Mínima 

77 0 100 54 

1.3 Anteparos 

naturais 

100 0 82 55 

1.4 Largura Mínima 60 0 100 55 

1.5 Assoreamento 60 0 100 100 

1.6 Tipo de Leito 50 83 100 0 

1.7 Empecilhos  78 0 100 44 

2. Intermodalidade 2. 1 Rodovia 65 90 0 58 
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 2.2 Porto Marítimo 100 40 80 0 

 2.3 Ferrovia 0 100 0 0 

3. Aspectos 

Socioambientais 

2.1 Terras 

Indígenas 

50 100 0 90 

2.2 UC Proteção 

Integral 

40 0 20 100 

2.3 Assentamentos 

INCRA 

0 88 100 25 

2.4 Áreas 

prioritárias para 

conservação de 

biomas 

0 88 100 38 

4. Carga 

Transportada 

2016 80 100 0 53 

Projeção 2023 75 100 0 38 

Projeção 2031 82 100 0 55 

 

Ao analisar conjuntamente a avaliação local dos rios estudados, encontraram-se os seguintes 

resultados: no PVF1, Navegabilidade, o Rio Solimões apresentou pontuação ótima, 95, o 

Madeira ficou em segundo lugar, com 75 pontos, o Tapajós em terceiro, com 44 e o Tocantins 

em último, com 11 pontos. No PVF2, Intermodalidade, o Rio Tocantins obteve a nota mais alta, 

67, seguido de perto pelo Madeira, com 61. Em seguida figurou o rio Solimões, com 43 pontos 

e o Tapajós com 7. No PVF3, Aspectos Socioambientais, os rios Solimões e Tocantins 

empataram com 68 pontos, seguidos pelo Tapajós, com 55 e o Madeira apresentou o pior 

resultado, com 16 pontos. No PVF4, Carga Transportada, o Tocantins obteve nota máxima, 

100, seguido pelo Madeira, com 80. O Tapajós obteve 51 pontos, e o Solimões obteve nota 

zero.  

 

2.2. Perfil de impacto das Avaliações Locais 

Para facilitar a visualização da avaliação local dos rios, realizada em todos os critérios, traçou-

se graficamente o perfil de impacto (BELTON, 1990). Por meio da figura 2 é possível 

identificar os pontos fracos e fortes de cada rio.  

 

300



 
Figura 2: Perfis de Impacto dos rios Madeira, Tocantins, Solimões e Tapajós obtidos com o software Hiview. 

 

 

O eixo horizontal refere-se aos critérios, e o vertical, à pontuação obtida por cada rio. O valor 

zero corresponde ao neutro, ou seja, o mínimo esperado. O valor 100 corresponde a Bom. Pode-

se identificar como pontos críticos do Rio Tocantins os fatores relativos à navegabilidade, mas 

este corpo hídrico teve um bom desempenho em relação à capacidade de transporte de carga. 

Já o Rio Solimões obteve o melhor desempenho na navegabilidade, mas o pior em relação à 

carga transportada. O Rio Tapajós teve como pontos mais altos fatores relativos à Largura 

Mínima e à presença de Unidades de Conservação de Proteção Integral, e os piores 

desempenhos no quesito Tipo de Leito, acesso a ferrovias e portos marítimos. O Rio Madeira é 

o que recebeu a menor quantidade de avaliações ruins: obteve nota zero apenas nos quesitos 

“Presença de assentamentos INCRA” e “Áreas Permanentes de Conservação do Bioma”.  O 

Madeira obteve nota 100 apenas nos PVE “Extensão Navegável”, “Presença de Anteparos 

Naturais” e “Acesso a Portos Marítimos”. Entretanto, conseguiu pontuações altas (acima de 60) 

em vários Pontos de Vista analisados.  

 

2.3. Avaliação Global 

Determinadas as funções de ancoragem e construído o critério, o modelo permitiu avaliar 

apenas localmente o desempenho das ações. O próximo passo foi determinar as taxas de 

compensação. Só então foi possível levar em consideração todos os critérios, e alcançar um 

resultado global. Foi usado o julgamento par-a-par, de forma semelhante à atribuição dos 

valores de ancoragem, e medida a intensidade entre todos os pares de PVF e PVE. A avaliação 

global é um valor único que agrega as avaliações locais. A equação matemática de agregação 

aditiva pode assumir muitas formas, mas no presente trabalho é a seguinte (KEENEY e 

RAIFFA, 1993; KEENEY, 1992):  

V(a) = W1.v1(a) + W2.v2(a) + W3.v3(a) +……. + Wn.vn(a) ou, de forma genérica: 

V(a) = ∑ 𝑊𝑖
𝑛
𝑖−1 𝑣𝑖, (1) 

Em que V(a) → Valor Global da alternativa avaliativa a; 

v1(a), v2(a), v3(a), ….vn(a) → Valor da avaliação local da alternativa avaliativa 

“a” em cada critério i, i = 1, 2, 3,....n. 

W1, W2, W3,….Wn → Pesos dos FCSi, i = 1, 2, 3,...n. 
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A equação (1) está submetida às seguintes restrições: 
A soma dos pesos dos PVF é igual a 1  

W1 + W2 + W3 +…….+ Wn = 1.  

Os valores dos pesos dos PVF devem ser maiores que 0 e menores que 1. 

Substituindo os valores dos pesos dos PVF, dos PVE e dos descritores, e as avaliações locais 

dos rios estudados, obteve-se os seguintes resultados. Madeira: 63 pontos; Tocantins: 59 

pontos; Solimões: 52 pontos e Tapajós: 40 pontos. Percebeu-se que os desempenhos globais do 

Rio Madeira e Tocantins tiveram desempenhos semelhantes.   

 

2.4. Robustez do modelo 

Após a construção do modelo, os decisores podem usufruir dele, e do conhecimento gerado ao 

longo do processo, para encontrar a solução mais adequada, segundo seu próprio sistema de 

valor. Porém, é possível que o decisor considere cabível alterar os pesos dos PVF. Por isso, é 

preciso verificar se o modelo é robusto o suficiente para suportar essas modificações. Essa 

verificação se chama Análise de Sensibilidade. A análise consiste em mudar os valores dos 

pesos e verificar o que acontece com o resultado final. Essa fase é importante para superar a 

falta de precisão, e gera ainda mais conhecimento sobre o problema, o que contribui para 

incrementar a confiança nos resultados obtidos. Ensslin, Montibeller e Noronha (2001) apontam 

como principais fontes de imprecisão em modelos quatro fatores. Primeiro, o “mapa” não é o 

“território”. Nessa analogia, o mapa é o modelo, que foi construído para ajudar os decisores e 

compreender o território, que é o contexto decisório. Ou seja, o modelo é uma representação, 

que ajuda a compreender uma realidade, mas não tem o condão de imitá-la perfeitamente. 

Segundo, o “futuro” não é o “presente” que se repetirá. Ou seja, as consequências de 

implementação de uma alternativa – ou ação – são imprevisíveis, e as previsões do modelo 

podem não se concretizar. Terceiro, os dados não são o resultado de medidas exatas: as 

representações numéricas usadas em modelos de apoio à decisão são ordens de magnitude, e 

não quantidades exatas. Por fim, o modelo não é uma descrição exata de sistemas de 

preferências, porque as preferências, na visão construtivista adotada são construídas, em vez de 

serem descobertas. Os decisores escolheram os PVF Carga Transportada e Intermodalidade, 

nos quais eles acreditam que pode haver alteração ao longo do tempo. A carga porque foram 

usadas previsões para o futuro contidas no Plano Hidroviário Estratégico, que podem não se 

concretizar. A intermodalidade porque há obras de infraestrutura em andamento, sobretudo a 

pavimentação de rodovias federais, e as perspectivas de operação da Ferrovia Norte-Sul, que 

podem alterar as notas obtidas pelas alternativas nesses quesitos.  

 

Para o entendimento da análise de sensibilidade, o PVF escolhido foi “Intermodalidade”. A 

análise consistiu em testar o impacto de uma alteração de 10% para mais ou para menos no peso 

deste PVF. Se o resultado fosse alterado, ou seja, o Rio Madeira deixasse de ser a ação mais 

vantajosa, o modelo não seria robusto. A robustez do modelo seria comprovada se a 

modificação proposta não modificasse a ordenação dos rios, o que demonstra a figura 3.  
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Figura 3: Análise de sensibilidade do PVF 2 – Intermodalidade. Obtida com o software Hiview. 

 

O eixo vertical representa a avaliação global dos núcleos e a linha vertical mostra o valor do 

peso do PVF 2 – Intermodalidade, no eixo horizontal, que corresponde a 24,8: em percentual, 

24,8%. É possível observar que, deslocando a reta 10% para mais ou menos, ou seja, entre 

22,3% e 27,3%, os resultados permaneceram os mesmos: Rio Madeira em primeiro, seguido 

por Tocantins, Solimões e Tapajós. O procedimento foi repetido para todos os quatro PVF, e 

obteve-se a confirmação de robustez do modelo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa teve como proposta construir um modelo que fosse capaz de avaliar as 

possibilidades de desempenho de quatro hidrovias no escoamento da produção de grãos pelo 

Arco Norte. Fatores como o histórico de instabilidade institucional levaram à falta de 

instrumentos que ajudem a compreender os diversos fatores que envolvem a atuação estratégica 

do DNIT na alocação de investimentos em um determinado corpo hídrico. A necessidade desses 

instrumentos se justifica pela limitação de recursos, que devem ser cuidadosamente aplicados 

a fim de obter o melhor resultado logístico. 

 

O modelo Multicritério de Apoio à Decisão se revelou capaz de representar e sistematizar as 

informações sobre a situação-problema apresentada. A partir dos resultados encontrados, foram 

identificados pontos críticos e pontos fortes dos rios estudados, para facilitar a busca de 

soluções que tornem a aplicação de recursos do Orçamento Geral da União mais eficaz.  

 

Conceber o modelo de acordo com os sistemas de valores dos decisores, gestores dos recursos 

disponíveis para aplicação, teve como consequência maior geração de conhecimento. Isso 

aconteceu porque as informações fazem parte da realidade desses atores, o que legitima a 

utilidade e a qualidade do modelo.  

 

O Transporte Hidroviário Interior é estratégico porque pode transportar grandes quantidades de 

carga e adapta-se bem ao escoamento de commodities, mercadorias de menor valor agregado, 

em direção a outros países. As características desse tipo de carga, como grandes volumes e 

grande durabilidade dos produtos fazem com que ela possa ser transportada por comboios, que 
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têm menos velocidade do que caminhões, por exemplo, mas têm tonelagem muito mais alta e  

competitividade maior em distâncias médias e grandes.  

 

Elaborar um modelo para investimentos em hidrovias visou estruturar o funcionamento da 

gestão dessas infraestruturas, identificar ações essenciais e quantificar seus desempenhos. O 

contato intenso com o processo fez com que os decisores percebessem as características de cada 

rio de forma mais profunda. A visão macroscópica obtida permite identificar possibilidades 

estratégicas e otimizar os recursos existentes. No presente trabalho a principal dificuldade foi 

fazer com que os gestores compreendessem a reprodução quantitativa de julgamentos 

qualitativos, de forma que a atribuição de valores numéricos a percepções qualitativas 

mantivesse o modelo conectado com a realidade.  

 

Com um modelo robusto concluído, será possível usar os conhecimentos adquiridos no 

processo para auxiliar no acompanhamento de empreendimentos e seus resultados. Sugere-se o 

aperfeiçoamento do modelo multicritério por meio de sua aplicação a outros eixos de transporte, 

como no Sul do país, a fim de incrementar o uso do modo hidroviário e buscar uma efetiva 

mudança na matriz de transportes, para tornar os produtos brasileiros mais competitivos no 

cenário internacional, por meio da redução do custo do frete. Recomenda-se que os PVF que 

obtiveram baixo desempenho recebam obras e serviços para melhorá-los, e que as políticas 

relativas a PVF que obtiveram bom desempenho sejam garantidas e melhoradas.  
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RESUMO 
Esta pesquisa, ainda em andamento, tem como objetivo analisar a atuação institucional do Governo Federal e dos 
Governos Municipais na implantação da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU). É na cidade onde as 
pessoas se deslocam e onde também as externalidade negativas do deslocamento são percebidas. A mobilidade 
das pessoas no território do Município é objeto da PNMU, regulamentada pela Lei federal nº 12.587/2012. Com 
isto, ambas as esferas são responsáveis pela efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes da PNMU. No 
âmbito da União, o Ministério das Cidades definiu indicadores para monitoramento e avaliação da efetividade da 
PNMU e testou alguns desses indicadores, através de um projeto piloto. O resultado obtido revelou realidades 
distintas entre as cidades brasileiras com relação à execução da Política, tornando-se importante verificar se o 
nível de alinhamento das ações institucionais das esferas federal e municipal tem relação com o resultado obtido 
no projeto piloto.   
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RESUMO 

O Brasil sediou dois megaeventos recentemente: Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos 2016. Esse fato 

pode ter influenciado no crescimento da demanda por passageiros no transporte aéreo, que consequentemente, 

pode ter elevado o número de viagens aéreas realizadas no período dos megaeventos. O objetivo deste trabalho foi 

analisar se ocorreu um aumento significativo no número de viagens aéreas durante as Olimpíadas no Brasil. A 

análise feita por meio de um método estatístico de teste de hipóteses. Este teste utilizou dados de onze aeroportos 

brasileiros e comparou os números de movimentações de aeronaves durante os anos de 2012 a 2016 e também o 

número de movimentações de aeronaves nos dias de ocorrência dos Jogos Olímpicos. O resultado demonstrou que 

não ocorreram mudanças significativas em sete aeroportos estudados. Já, para outros quatro aeroportos mostraram 

que houve uma queda na demanda. 

 

ABSTRACT 

The Brazil hosted two mega events recently: 2014 World Cup and the 2016 Olympic Games. This fact may have 

influenced the growth of demand for passenger air transport, which consequently, may have high number of air 

travel undertaken during the period of the mega events. The aim of this study was to examine whether there was a 

significant increase in the number of air travel during the Olympics in Brazil. The analysis is made by means of a 

statistical model of what-if analysis. This test used data from 11 Brazilian airports and compared the numbers of 

aircraft movements during the years 2012 to 2016 and the number of aircraft movements in the days of the 

occurrence of the Olympic Games. The result showed that there were significant changes in seven airports studied. 

Now, for the other four airports showed the demand have decreased. 

   

1.  INTRODUÇÃO  

O Brasil é um país que apresenta um dos mais importantes cenários turísticos mundiais. 

Portanto, os meios de transporte desencadeiam um papel essencial para que ocorram as 

atividades turísticas. O transporte aéreo, é um setor que possui destaque em relação ao turismo, 

uma vez que os aeroportos são denominados como o “portão de entrada” para o território 

nacional.   

 

Enfatizando o setor aéreo, o crescimento aeroportuário dos últimos anos está relacionado com 

o aumento da demanda de passageiros e o aumento significativo de aeronaves que são 

movimentadas em um determinado aeroporto brasileiro. O estudo realizado por Neto e Souza 

(2011), apresenta que durante os anos de 2003 a 2010, houve um aumento de 10,2% no número 

de passageiros que circulam nos aeroportos do Brasil e, a partir de 2010, esta demanda também 

continuou crescendo.  

 

As causas deste crescimento podem ser várias, dentre elas estão: o turismo e ao fato de que o 

Brasil sediou dois megaeventos (Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas 2016). Estes grandes 

eventos podem ter trazido uma demanda extra para os aeroportos, já que o transporte aéreo é o 

principal modo de transporte de entrada de turista no país. Então, é de extrema necessidade a 

preocupação com a infraestrutura aeroportuária, exercendo um equilíbrio entre a capacidade do 

aeroporto e a demanda gerada.  

 

O presente trabalho teve como objetivo verificar se houve um aumento significativo na 

demanda de passageiros dos principais aeroportos brasileiros durante os Jogos Olímpicos 2016, 
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comparando a demanda dos últimos anos com a gerada pelos jogos. Na pesquisa, utilizou-se 

como ferramenta uma análise estatística por teste de hipóteses para efetuar a comparação.  

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. O transporte aéreo 

De acordo com Kaufmann (2009), o transporte é a movimentação de passageiros e/ou cargas 

de um ponto de origem até um ponto de destino. Para distâncias consideráveis, é preciso a 

utilização de algum meio de transporte para a locomoção. Existem quatro modais para o 

deslocamento de pessoas: o rodoviário, o ferroviário, o marítimo e o aéreo. A utilização de cada 

um deles, leva em consideração, principalmente, a disponibilidade, distância, tempo percorrido 

e o custo.  

 

Destacando o modal aéreo, este possui como características: alto custo, limitação de 

flexibilidade e atinge altas velocidades em um tempo relativamente curto (Kaufmann, 2009). E 

para que o transporte opere suas características adequadamente, é necessário verificar o setor 

aéreo como um todo, ou seja, analisar a gestão, as aeronaves e os aeroportos. Marcos (2013), 

afirma que o modal funciona de maneira eficiente somente se ocorrer o equilíbrio entre a 

capacidade do aeroporto e a demanda de passageiros. 

 

A capacidade de um aeroporto está diretamente ligada à infraestrutura do mesmo. Quando esta 

infraestrutura não é compatível com a demanda, seja pelo tamanho das pistas e terminais ou 

também pela demanda extra causada por algum motivo, ocorrem vários problemas no setor, 

como atrasos e cancelamentos de voos (Fernandes et al.,2011). 

 

2.2. Aeroportos e estruturas  
2.2.1. Características dos aeroportos 

Moreno (2009), diz que o aeroporto é um sistema físico que permite a interligação de 

passageiros com o modal aéreo, e para que este vínculo esteja sempre ativo eficientemente, é 

fundamental que a infraestrutura deste meio físico seja adequada. 

 

O sistema físico de um aeroporto pode ser dividido em subsistemas: o lado aéreo (acesso aéreo, 

pistas, pátios de estacionamentos) e o lado terrestre (acessos, terminais). Estes subsistemas 

devem ser projetados e monitorados para que o nível de serviço oferecido pelo aeroporto seja 

alto para a determinação dos períodos mais adequados para as atividades de manutenção, 

reabilitação e reconstrução. 

 

2.2.2. A capacidade de um aeroporto 

A definição de capacidade de operação, segundo Balter (2012) é “ o máximo nível de atividade 

em determinado período de tempo que o processo pode realizar sob condições normais de 

operação”. A capacidade ou o nível de serviço de um aeroporto, na maioria das vezes, é 

determinado pelo sistema de pistas e, quando o sistema de pistas está saturado, podem ocorrer 

gargalos. 

   

2.3. Megaeventos 

Silva (2005) define megaeventos como eventos especificamente direcionados para o mercado 

de turismo internacional e podem ser adequadamente descritos como ‘mega’ em virtude de sua 

grandiosidade em termos de público, mercado alvo, nível de envolvimento financeiro, do setor 

público, efeitos políticos, extensão de cobertura televisiva, construção de instalações e impacto 
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sobre o sistema econômico e social da comunidade anfitriã. O Brasil sediou os Jogos Pan-

Americanos em 2007, a Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos 2016, tendo destaque 

à cidade do Rio de Janeiro. 

 

Antes, durante e depois aos acontecimentos dos grandes eventos, estes trazem consequências 

para o local onde acontecerão. Podem trazer impactos financeiros, econômicos e sociais. 

Lohmann (2010), diz que “megaeventos em diferentes países tem mostrado que os impactos 

são tanto positivos como negativos e extrapolam o ambiente econômico, gerando efeitos diretos 

e indiretos sobre a sociedade e o meio ambiente”. 

   

3. METODOLOGIA 

O objetivo da pesquisa foi a comparação entre a demanda de passageiros dos últimos anos com 

a demanda de passageiros ocorrida no período dos Jogos Olímpicos 2016 nos principais 

aeroportos do Brasil. Sendo que, quanto maior for a demanda de pessoas, maior será a 

movimentação de aeronaves nos aeroportos. 

 

3.1. Coleta de dados 

O trabalho considerou dois conjuntos de dados, sendo que, o primeiro conjunto colecionou 

dados referentes à movimentação de aeronaves durante os Jogos 2016 e foram disponibilizados 

pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA). Este órgão realizou o 

acompanhamento dos aeroportos brasileiros com maior número de movimentação de aeronaves 

neste período e também levantou dados de movimentação relativos ao mês de junho de 2016. 

 

Os aeroportos foram: Aeroporto Campo de Marte (SP), Aeroporto Carlos Drummond de 

Andrade/ Pampulha (MG), Aeroporto de Congonhas (SP), Aeroporto Internacional Antônio 

Carlos Jobim/ Galeão (RJ), Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães/ 

Salvador (BA), Aeroporto Internacional de Viracopos (SP), Aeroporto Internacional Eduardo 

Gomes/ Manaus (AM), Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro/ 

Guarulhos (SP), Aeroporto Internacional Juscelino Kubitscheck/ Brasília (DF), Aeroporto 

Internacional Tancredo Neves/ Confins (MG) e Aeroporto Santos Dumont (RJ). 

 

Com a finalidade de comparar a movimentação nestes aeroportos, coletaram-se dados do 

segundo conjunto, disponível pelo site da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 

(INFRAERO) para aeroportos que são de sua responsabilidade administrativa e também em 

sites de empresas responsáveis pelos aeroportos concessionados, como por exemplo, “BH 

Airport” e “RIOgaleão”. Os dados coletados são referentes ao número de movimentações de 

aeronaves mensal dos meses de junho e agosto dos anos de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, 

sendo que em 2016 só havia a disponibilidade de dados referente ao mês de junho. 

 

3.2. Tabulação dos dados 

O conjunto de dados disponibilizados pelo DECEA foi estruturado para cada aeroporto. As 

Tabelas 1 e 2 apresentam os dados obtidos para dois aeroportos considerados no estudo. Na 

primeira coluna, são apresentados os dias em que aconteceram os jogos (03 a 21 de agosto) e 

também o dia 22 de agosto. Na segunda coluna das Tabelas 1 e 2, foram apresentados o número 

de movimentações de aeronaves observados pelo órgão, para cada aeroporto. 
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Tabela 1: Dados disponibilizados para o Aeroporto Campo de Marte. 
Dias das Olimpíadas 

(agosto/2016) 

Número de movimentações de 

aeronaves por dia no Aeroporto 

Campo de Marte 

03 87 

04 - 

05 - 

06 121 

07 - 

08 - 

09 - 

10 106 

11 - 

12 179 

13 204 

14 - 

15 - 

16 - 

17 119 

18 - 

19 118 

20 - 

21 - 

22 - 

TOTAL 934 

 

Tabela 2: Dados disponibilizados para o Aeroporto do Galeão. 
Dias das Olimpíadas 

(agosto/2016) 

Número de movimentações de 

aeronaves por dia no Aeroporto 

do Galeão 

03 363 

04 427 

05 397 

06 348 

07 346 

08 443 

09 408 

10 415 

11 444 

12 467 

13 405 

14 437 

15 445 

16 412 

17 408 

18 435 

19 338 

20 360 

21 404 

22 497 

TOTAL 8199 

 

 

310



 
Figura 1: Soma do número de movimentação de aeronaves nos dias dos Jogos Olímpicos. 

 

A Figura 1 apresenta um resumo referente ao total das movimentações diárias, por aeroporto, 

considerando o período de realização dos jogos Olímpicos 2016, conforme dados 

disponibilizados pelo DECEA. Pode-se observar, pela análise da Figura 1 que os aeroportos 

que tiveram maiores as maiores movimentações no período foram Aeroporto Internacional 

Antônio Carlos Jobim/ Galeão (RJ), Aeroporto Internacional Governador André Franco 

Montoro/ Guarulhos (SP), Aeroporto Santos Dumont (RJ) e Aeroporto de Congonhas (SP). 

A Tabela 3 apresenta um exemplo da forma como o histórico de dados obtidos da INFRAERO 

foi tabulado, para o ano de movimentação de 2014.  

 

Tabela 3: Movimentação de aeronaves em 2014. 
Aeroportos Estado Cidade Mensal Diária Diária O. Mensal Diária Diária O. 

jun/14 jun/14 jun/14 ago/14 ago/14 ago/14 

Campo de Marte SP São Paulo 7987 266 1864 9705 313 2191 

Pampulha MG Belo Horizonte 5204 173 1214 5950 192 1344 

Congonhas SP São Paulo 14655 489 3420 17947 579 4053 

Galeão RJ Rio de Janeiro 12441 415 8294 11258 363 7263 

Salvador BA Salvador 8969 299 1794 8763 283 1696 

Viracopos SP Campinas 10408 347 2429 11236 362 2537 

Manaus AM Manaus 4592 153 459 4913 158 475 

Guarulhos SP Guarulhos 24190 806 5644 25631 827 5788 

Brasília DF Brasília 15115 504 3023 15971 515 3091 

Confins MG Belo Horizonte 9019 301 2104 9032 291 2039 

Santos Dumont RJ Rio de Janeiro 8922 297 5948 11281 364 7278 
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É importante observar que para alguns aeroportos citados, não foi disponibilizado o número de 

movimentação de aeronaves em alguns dos dias das Olimpíadas e, portanto, considerou-se uma 

média para cada aeroporto, que está representada na Figura 1. Esta média significa a soma de 

todos os dias contabilizados pelo DECEA. Para atribuir uma mesma variável para o segundo 

conjunto de dados – dados dos últimos anos -, considerou-se que o mês de junho possui 30 dias 

e o mês de agosto possui 31 dias.  

 

Como os dados coletados são mensais (na Tabela 3 denominada na coluna Mensal), pode-se ter 

uma média diária de cada aeroporto dos meses de cada ano analisado (na Tabela 3 a coluna 

denominada Diária) e, a partir disso, obteve-se a “média diária proporcional” (na Tabela 3 

denominada Diária O.), que considera a média diária multiplicada pelo número de dias que 

foram contabilizados nos dias das Olimpíadas. No caso ilustrado, o Aeroporto Campo de Marte 

teve sete dias contabilizados pelo DECEA, logo, a “média diária proporcional” foi a média 

diária multiplicada por sete. Para o Aeroporto do Galeão, como teve vinte dias contabilizados, 

a multiplicação foi por vinte. 

 

3.3. Teste de hipóteses 

De acordo com Sampaio e Leoni (2015), o teste de hipóteses é usado quando há a necessidade 

de comparar dados conhecidos com alguma hipótese sugerida, podendo informar se é positiva 

ou negativa a compatibilidade com a hipótese testada. E, para formular um teste de hipóteses, 

é preciso que sejam elaboradas duas hipóteses: 

 

𝐻0: hipótese nula, a que representa a inexistência da suposição; 

𝐻1: hipótese alternativa, aquela que necessita a verificação da suposição (Scudino, 2008). 

 

Existem vários testes de hipóteses para a verificação, mas neste caso, o mais apropriado é o 

teste 𝑇 de student. Montgomery e Runger (2003) descrevem o teste 𝑇 como um teste de 

hipóteses para média, supondo duas hipóteses. Sendo que o problema possui uma amostra com 

distribuição normal de tamanho 𝑛, tendo como média µ e variância 𝑆2. Então, a hipótese que 

se deseja testar é se a média da amostra µ possui diferença significativa com a média constante 

𝜇0. As hipóteses que os autores determinam estão apresentadas nas equações 1 e 2: 

 

 𝐻0: 𝜇 =  𝜇0 , 𝑜𝑢                  

(1) 

 

 𝐻1: 𝜇 ≠  𝜇0                  

(2) 

 

Esta amostra possui distribuição t, com grau de liberdade de 𝑛 − 1 (Equação 3) através da 

grandeza demonstrada pela Equação 3: 

 

 𝑇 =  
𝜇 −  𝜇0

𝑆
√𝑛

⁄
 

                 

(3) 

em que     𝑇:    valor do 𝑇 de student; 

                 𝜇:    média da amostra; 

     𝜇0:  média constante; 
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     𝑆:    variância da amostra; e 

    𝑛:     tamanho da amostra. 

 

Além disso, o teste possui um determinado erro, ou seja, a hipótese 𝐻0 tem a probabilidade de 

ter um erro de 5%. Esta probabilidade é representada pela variável P, adotada nesse caso, igual 

a 0,05. O valor de 𝑇 é obtido, então, para 𝑃 = 0,05. Assim, é realizado o teste, comparando as 

médias e, se o valor de 𝑃 calculado for maior que 𝑃 = 0,05, a hipótese 𝐻0 é aceita, caso 

contrário, 𝐻0 é rejeitada. 

 

4. RESULTADOS 

A presente pesquisa possui para cada aeroporto, uma amostra de tamanho 𝑛 que contém a 

“média diária proporcional” de movimentação de aeronaves dos últimos anos; e uma soma que 

contém o número de movimentação de aeronaves ocorrido no período dos Jogos 2016. 

 

Portanto, com o teste 𝑇, pode-se mostrar se houve diferença significativa entre a movimentação 

aeroportuária no país, de acordo com os dados históricos fornecidos pela INFRAERO, no 

período de 2012 a 2016, em comparação com a movimentação durante os jogos Olímpicos 

2016. 

 

Para realizar o teste, esta comparação de médias, foi feita com o auxílio do programa 

computacional STATISTICA®. Após a inserção dos dados, o STATISTICA procede com a 

análise, realizando o teste t de student e retorna uma planilha com um valor para 𝑃 e um valor 

para 𝑇. 

 

Então, neste estudo, são definidas as hipóteses a serem averiguadas: 

 

𝐻0: 𝜇 =  𝜇0 

𝐻1: 𝜇 ≠  𝜇0 
Em que:  

 

𝜇 = Média proporcional do número de aeronaves que circularam no aeroporto nos últimos anos; 

𝜇0 = Soma do número de aeronaves que circularam durante os dias das Olimpíadas. 

 

Dessa forma, deseja-se verificar a veracidade da hipótese 𝐻1, ou seja, se há diferença 

significativa entre o número de aeronaves movimentadas nos últimos anos e o número das que 

circularam durante os dias das Olimpíadas, avaliadas no mesmo período do ano. 

 

O teste foi realizado utilizando um valor denominado 𝑇 de student. Este valor é um dos 

parâmetros que serve para fazer a comparação dos resultados com aquilo que se deseja verificar. 

Portanto, assumindo uma probabilidade de erro de valor 𝑃 = 0,05, é necessário definir a 

amostra e o grau de liberdade da amostra. 

 

A amostra de tamanho 𝑛: “número de aeronaves que circularam no aeroporto nos últimos anos” 

tendo 𝑛 = 9 o número de dados da amostra, na qual {𝑛 =1 (Junho 2012), 𝑛 = 2 (Agosto 2012), 

..., 𝑛= 9 (junho 2016)}. O grau de liberdade da amostra é 𝑣 = 𝑛 − 1 = 9 − 1 = 8. Os autores 

Fonseca e Martins (2006), apresentam a Tabela 4, a qual contém os valores do grau de liberdade 

𝑣 e o valor da probabilidade de erro 𝑃. Portanto, para esse estudo, quando 𝑃 = 0,05, o valor de 

é 𝑇 = 2,306. 
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Tabela 4: Valores para T de student através do grau de liberdade 𝑣. 
𝒗 Probabilidade de valor P 

0,50 0,25 0,10 0,05 0,025 0,01 0,005 

1 1,000 2,414 6,313 12,706 25,542 63,667 127,320 

2 0,816 1,803 2,920 4,313 6,205 9,924 14,089 

3 0,765 1,422 2,353 3,183 4,176 6,840 7,453 

... ... ... ... ... ... ... ... 

8 0,708 1,240 1,860 2,306 2,752 3,365 3,832 

9 0,702 1,229 1,833 2,262 2,685 3,247 3,689 

... ... ... ... ... ... ... ... 

25 0,684 1,177 1,708 2,059 2,384 2,787 3,078 

120 0,676 1,156 1,657 1,979 2,269 2,617 2,859 

∞ 0,674 1,150 1,644 1,960 2,241 2,575 2,807 

 

As Tabelas 5 e 6 apresentam os resultados obtidos pela aplicação do teste de hipóteses.  

 

Tabela 5: Resultados obtidos pelo teste t de student para todos os aeroportos estudados. 
Aeroportos 𝑷 Obtido  𝑷 𝑻 Obtido  𝑻 

Campo de Marte 0,054 > 0,05 2,252 < 2,306 

Pampulha 0,036 < 0,05 2,518 > 2,306 

Congonhas 0,093 > 0,05 0,090 < 2,306 

Galeão 0,360 > 0,05 0,971 < 2,306 

Salvador 0,084 > 0,05 1,974 < 2,306 

Viracopos 0,156 > 0,05 1,567 < 2,306 

Manaus 0,026 < 0,05 2,712 > 2,306 

Guarulhos 0,228 > 0,05 1,306 < 2,306 

Brasília 0,019 < 0,05 2,904 > 2,306 

Confins 0,054 > 0,05 2,254 < 2,306 

Santos Dumont 0,038 < 0,05 2,491 > 2,306 

 

Tabela 6: Resumo dos resultados obtidos. 
𝑯𝟎 é aceita 𝑯𝟎 é rejeitada 

Campo de Marte (SP) Brasília (DF) 

Congonhas (SP) 

Galeão (RJ) Manaus (AM) 

Salvador (BA) 

Viracopos (SP) Pampulha (MG) 

Guarulhos (SP) 

Confins (MG) Santos Dumont (RJ) 

 

4.1. Análise dos resultados 

De acordo com os resultados do teste 𝑇, pode-se observar que dos onze aeroportos, em quatro 

houve diferenças significativas entre o número de movimentações de aeronaves no período, 

entre os anos 2012 e 2015,  e o número de movimentações durante o período do jogos. De 

acordo com os dados informados pelo DCEA, houve uma redução na movimentação destes 

aeroportos nesse período, quando comparado com as movimentações informadas pela 

INFRAERO, para os anos de 2012 a 2015, para os meses de junho a agosto. Estes estão 

localizados em: Brasília (DF), Manaus (AM), Belo Horizonte - Pampulha (MG) e Rio de 
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Janeiro – Santos Dumont (RJ).  Tal declínio pode estar vinculado à crise que atingiu o Brasil 

no período observado, acarretando problemas econômicos e financeiros. 

 

5. CONCLUSÕES 

O setor aeroportuário deve oferecer um equilíbrio entre capacidade e demanda. Com a 

ocorrência dos megaeventos, como os Jogos Olímpicos, existe a necessidade de investimentos 

em vários setores da infraestrutura. No setor de transportes, o transporte aéreo recebe um 

aumento de demanda que, muitas das vezes, pode ser considerado atípico. Isto causa uma maior 

movimentação aeroportuária para transportar turistas de todas as partes do mundo para 

participarem do megaevento.   

 

Para os dados analisados, pode-se observar que os resultados do teste 𝑇 de student 

demonstraram que não ocorreram mudanças significativas em sete dos onze aeroportos 

analisados. Já para quatro aeroportos analisados, houve uma queda significativa na demanda 

aeroportuária. Isto pode estar associado ao fato de que o elevado preço das passagens aéreas, 

tenha forçado a troca de modo de transporte, como por exemplo o rodoviário, para chegar ao 

local de destino, onde ocorreram os jogos olímpicos, principalmente quando se trata de turistas 

brasileiros. 

 

Devido a realização de um megaevento, a tendência é de que o fluxo de viagens em veículos 

aéreos aumente, principalmente no local em que ocorre o grande evento e em pontos turísticos 

do país. Apesar do teste de hipótese ter mostrado que o número de movimentações para os 

aeroportos de Congonhas e Guarulhos, no estado de São Paulo, e o aeroporto do Galeão, no Rio 

de Janeiro não apresentaram alterações significativas, conforme os dados informados pela 

INFRAERO, houve uma pequena elevação na movimentação aérea desses aeroportos durante 

o período de realização dos jogos, comparada com as movimentações dos anos de 2014 e 2015. 
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RESUMO 

Nas últimas décadas, o Brasil viveu um grande e rápido processo de urbanização. Esta grande e rápida ocupação 

brasileira veio acompanhada pela expansão horizontal das cidades e pela falta de planejamento do espaço urbano 

suficiente para atender esta demanda. Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise teórica, em função da 

revisão bibliográfica realizada, das principais barreiras que geralmente são enfrentadas para a atuação de políticas 

públicas de regulação do uso do espaço público nas cidades brasileiras de pequeno porte (até 100 mil habitantes). 

Foi verificado que a legislação vigente não é devidamente seguida na prática, principalmente nas cidades de 

pequeno porte. Além do planejamento não ser pensado de forma integrada entre os diferentes modos de transporte, 

as políticas públicas de mobilidade urbana e de regulação do uso do espaço urbano atualmente são pensadas para 

as cidades médias ou grandes, sendo quase que esquecidas as necessidades das pequenas cidades brasileiras. 

 

ABSTRACT 

In recent decades, Brazil lived a great and rapid urbanization process. This large and fast Brazilian occupation was 

accompanied by horizontal expansion of cities and lack of planning of the urban space enough to meet this demand. 

This paper aims to make a theoretical analysis, based on the bibliographical review, of the main barriers that are 

usually faced in the performance of the use of public space regulatory public policies in small Brazilian cities (up 

to 100 thousand inhabitants). It was found that the current legislation is not properly followed in practice, especially 

in small cities. In addition to planning not be thought in an integrated manner between the different transport 

modes, public policies for urban mobility and regulation of urban space use are currently designed for medium 

and large cities, and the small cities necessities are almost forgotten. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Em apenas cinco décadas no século passado a população brasileira passou de majoritariamente 

rural para predominantemente urbana. Uma das mais aceleradas urbanizações do mundo 

aconteceu sem a implementação de políticas indispensáveis para a inserção urbana digna da 

massa que abandonou e continua a abandonar o meio rural brasileiro, cuja estrutura agrária 

contribuiu para essa rápida evasão de população (Brasil, 2004). 

 

Muitos dos problemas urbanos hoje observados derivam desse intenso processo de migração e 

geralmente têm alguma relação com os sistemas de transporte e circulação. Questões como 

inadequação da oferta de transporte coletivo, congestionamentos, poluição sonora, poluição do 

ar e acidentes têm levado a um entendimento generalizado de que a maioria das cidades deve 

rever suas estratégias a fim de promover padrões sustentáveis de mobilidade (Oliveira e Silva, 

2015).  

 

Políticas públicas são um conjunto de ações e decisões do governo, voltadas para a solução (ou 

não) de problemas da sociedade. E no tocante ao espaço urbano, os problemas decorrentes da 

rápida urbanização junto com a falta de planejamento dos sistemas de transportes, faz-se pensar 
que para a adequada regulação deste espaço urbano, é necessário se desenvolver políticas 

públicas integradas ao planejamento urbano, de modo a se alcançar melhores condições de 

mobilidade nas cidades, com qualidade de vida adequada e preservação do meio ambiente 

(Sebrae, 2008). 
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Esse processo de urbanização se agravou ainda mais com a aquisição do automóvel, por parte 

da classe média brasileira, a partir dos anos 1970, o que promoveu alterações na operação e 

gestão do sistema viário, que tem sido adequado ao uso mais eficiente do automóvel, em 

detrimento dos demais modos (Andrade e Serrão, 2007). De fato, à medida que um país 

experimenta um maior desenvolvimento socioeconômico, torna-se inevitável o aumento nos 

índices de motorização (número de veículos por habitante), pois a posse do veículo representa 

uma comodidade na qual poucas pessoas renunciam (Ferraz e Torres, 2004). Assim, este 

crescimento da frota veicular pode ser colocado como um dos fatores que contribuem para a 

falta de planejamento urbano, tornando-se uma barreira para a efetiva implantação de políticas 

públicas de mobilidade nas cidades brasileiras. 

 

Os governos sempre tiveram dificuldade em controlar e orientar o uso, o desenvolvimento e a 

expansão das cidades. Para isso, a legislação estabelece normas que regulam o uso da 

propriedade urbana, visando uma melhor execução da política urbana, melhoria da segurança 

do bem-estar das pessoas e do equilíbrio ambiental (Minichiello e Ribeiro, 2013), como o 

Estatuto da Cidade, o Plano Diretor, o Ministério das Cidades e a Lei da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana.  

 

Portanto, infere-se que no momento de propor uma política nacional de desenvolvimento 

urbano é preciso entender as políticas públicas que vigoraram durante esse processo de 

urbanização e buscar alternativas para evitar que potenciais barreiras ao processo atuem de 

forma a inviabilizar sua execução, sempre analisando as normas regulamentadoras do uso do 

solo urbano. A partir desta discussão, surgiu a motivação deste trabalho, cujo objetivo é fazer 

uma análise teórica das principais barreiras à implantação das políticas públicas de regulação 

do uso do espaço público. Através desta análise, tentar entender o que realmente as impedem 

de serem aplicadas na prática e de acordo com a legislação vigente. 

 

Esta análise será feita nas cidades brasileiras de pequeno porte. O critério de escolha destas 

cidades partiu da quase ausência de discussão nos trabalhos acadêmicos científicos acerca do 

tema proposto. Nestes, o enfoque das discussões é em sua quase totalidade direcionado para as 

cidades de médio e grande porte, e as pequenas cidades quase não estão contempladas nas 

análises e avaliações dos que se ocupam dos estudos sobre regulação do uso do espaço público. 

Sobre isso, Maté et al. (2014) lembra que o desenvolvimento econômico do Brasil nas últimas 

décadas não só impulsionou o crescimento dos grandes centros urbanos, mas também o de 

muitos municípios de pequeno e médio porte por todo o território nacional. E com esse 

crescimento, o modo de se locomover por entre a malha viária da pequena cidade sofreu 

modificações, principalmente diante do acesso facilitado aos automóveis. 

 

Para atingir o objetivo proposto esse trabalho está estruturado em seis seções. Após esta seção 

introdutória, a seção 2 aborda o conceito de espaço público e como os diferentes usos do solo 

interferem na atuação das políticas públicas, bem como as principais barreiras encontradas na 

literatura que se opõem à sua implantação. A seguir, a seção 3 aborda o contexto brasileiro no 

tocante aos marcos legais de regulação do uso do espaço público. A seção 4 traz uma 

caracterização das cidades de pequeno porte, destacando os problemas comuns no tocante à 

regulação do espaço público. A seção 5 apresenta a comparação entre a teoria e a prática, a 

verificação se as políticas públicas atuantes nestas cidades de pequeno porte estão de acordo 

com a legislação regulatória vigente. Por fim, a seção 6 tece as considerações finais e traz 

recomendações para trabalhos futuros. 
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2. REGULAÇÃO DO USO DO ESPAÇO PÚBLICO 

O espaço urbano pode ser definido como o conjunto de diferentes usos da terra justapostos entre 

si. Tais usos definem áreas, como: o centro da cidade, local de concentração de atividades 

comerciais, de serviço e de gestão; áreas industriais e áreas residenciais, distintas em termos de 

forma e conteúdo social; áreas de lazer; e, entre outras, aquelas de reserva para futura expansão. 

Este conjunto de usos da terra é a organização espacial da cidade ou simplesmente o espaço 

urbano fragmentado (Corrêa, 2002).  

 

Ainda segundo o autor, os agentes sociais é que fazem e refazem a cidade (tais como 

proprietários fundiários, proprietários imobiliários, grupos sociais, estado etc.), ou seja, a 

produção do espaço urbano está ligada ao jogo de interesses destes agentes, e consequentemente 

os diferentes usos do solo. De acordo com Santos (2009), a utilização do solo urbano está 

destinada a poucos atores, gerando uma grande massa de excluídos sociais. 

 

A forma como os diferentes usos do solo (residência, comércio, indústria e outros) se distribuem 

na cidade gera as atividades humanas como, morar, trabalhar, fazer compras, lazer etc., o que 

por sua vez, gera a necessidade de viagens entre os locais para o desenvolvimento destas 

diferentes atividades. Neste contexto, o sistema de transporte cria as oportunidades para esta 

interação, ou seja, promove a acessibilidade às diversas atividades. Desta forma, identifica-se 

um círculo de ações em que o uso do solo tem uma influência sobre o transporte, assim como, 

o transporte tem influência sobre o uso do solo e sobre ele próprio (Campos, 2005). 

 

Para Lautso et al. (2004), no relatório PROPOLIS, a maioria das análises ou questões teóricas 

para entendimento da relação transporte e uso do solo incluem conceitos técnicos (sistemas de 

mobilidade urbana), conceitos econômicos (cidades como mercado) e conceitos sociais 

(sociedade e espaço urbano) que podem ser assim resumidas: 

 

 Impacto do uso do solo no transporte: o impacto de uma alta densidade residencial na 
redução do comprimento médio de viagem é possivelmente mínimo em relação ao aumento 

do custo de viagem, embora a densidade de empregos esteja positivamente correlacionada 

com o comprimento médio de viagem.  Facilidades atrativas na vizinhança podem ser vistas 

como um fator que induz a redução do comprimento médio de viagens. Como localizações 

periféricas usualmente produzem viagens mais longas, o comprimento de viagem pode ser 

considerado negativamente correlacionado com o tamanho da cidade. Com relação a 

frequência de viagem, pouco ou nenhum impacto pode ser esperado a partir de políticas de 

uso do solo de acordo com a teoria dos encargos com o transporte. Densidade residencial e 

de empregos assim como, uma extensa aglomeração e uma boa acessibilidade ao transporte 

público tende a estar positivamente correlacionados com a utilização do transporte público, 

enquanto que uma vizinhança projetada com uma mistura de lugares de trabalho e 

residências com distâncias menores para viagens ao trabalho possivelmente aumentam a 

utilização de bicicletas e de caminhadas.  

 Impacto do transporte no uso do solo: o impacto do transporte sobre o uso do solo é obtido 

a partir de uma mudança na acessibilidade a uma localização. Uma maior acessibilidade 

aumenta a atratividade para localização de todo tipo de uso do solo, influenciando assim, a 

direção de um novo desenvolvimento urbano. Se, porém, a acessibilidade cresce em toda a 

cidade, isto resulta numa maior dispersão da estrutura de assentamento.  

 Impactos do transporte sobre o transporte: estes impactos são incluídos porque eles tendem 
a serem mais fortes do que os do uso do solo sobre o transporte e do transporte sobre o uso 
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do solo. Enquanto o tempo e o custo de viagem têm um impacto negativo sobre as distâncias 

percorridas e a frequência de viagem, a acessibilidade tem um impacto positivo sobre estes 

mesmos parâmetros. Além disso, a escolha do modo de transporte depende da atratividade 

relativa de um modo comparado com todos os outros. O modo mais rápido e mais barato 

tem uma mais alta possibilidade de escolha, ou seja, provavelmente será o modo com maior 

percentual de utilização. 

 

O espaço público está cada vez mais sendo disputado pelos diferentes modos de transporte, 

sejam eles motorizados ou não. É comum a circulação de pedestres, ciclistas, motociclistas, 

carros, ônibus, caminhões e outros, dividindo o mesmo espaço limitado de ruas e avenidas, 

contribuindo, por exemplo, para o congestionamento das mesmas. As consequências do mau 

uso do espaço público são reflexos do não planejamento adequado para atender esta demanda 

pelos diferentes modos de transporte. 

 

Uma política pública pode atuar em vários setores, inclusive no transporte urbano visando a o 

que se convencionou chamar de mobilidade sustentável. De acordo com Campos (2006), 

políticas públicas de mobilidade sustentável consistem na coordenação de ações conjuntas para 

produzir efeitos acumulativos de longo prazo atrelados ao balanceamento de metas ambientais, 

econômicas e sociais da sustentabilidade, incluindo as seguintes ações:  

 

 Combinar políticas de tarifação de transporte público e uso de automóvel refletindo os custos 
externos causados e com diferenciação em relação a hora de pico e fora do pico, tanto quanto, 

em áreas congestionadas e não congestionadas.  

 Direcionar os programas de investimento em transportes para as mudanças que possam 

ocorrer na demanda devido às políticas de ação anteriormente descritas e especialmente com 

relação ao aumento da demanda por melhores transportes públicos, ou seja, mais rápidos e 

com melhores serviços.  

 Desenvolver um plano de uso do solo dando suporte a necessidade por novas moradias 
próximas as áreas centrais, em cidades satélites ou ao longo de corredores bem servidos de 

transporte público, além da crescente necessidade e oportunidade de utilizá-lo. 

 

No entanto, a realidade das políticas públicas locais brasileiras é que o conceito de mobilidade 

ainda parece estar associado apenas à circulação dos modos motorizados de transporte, 

priorizando o transporte particular. Quando, na verdade, as políticas públicas deveriam estar 

orientadas pela eficiência na gestão das cidades, contemplando estratégias para enfrentar 

questões sociais, econômicas e ambientais (Pires e Meira, 2016).  

 

Além disso, as falhas que ocorrem nos resultados de políticas públicas em geral são fruto da 

dissociação que se faz entre elaboração e implementação no processo de planejamento de 

acordo com algumas visões da prática ou escolas de pensamento. Todas essas visões separam 

claramente a elaboração da implementação de políticas públicas no processo de planejamento 

e colocam o planejamento como um processo de fazer-se planos (Oliveira, 2006). 

 

Segundo a Comissão Europeia (2003), para a implementação de uma estratégia de transportes 

e usos de solo é necessário a integração dos diversos processos e ações  necessários à realização 

de qualquer política substancial – deliberação, implementação, monitorização, avaliação, 

identificação de políticas complementares, coordenação entre autoridades a diferentes níveis 

governamentais, participação de agentes privados, cidadãos e interessados – num  quadro 
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coerente, abrangente e duradouro, onde os processos individuais se possam reforçar 

mutuamente no cumprimento dos objetivos e no ultrapassar de barreiras para obtenção de 

sucesso na produção e resultados da política. 

 

Há naturalmente diversas barreiras a serem ultrapassadas para se atingir uma maior coerência 

e continuidade nos processos de implantação de políticas públicas. Vários estudos se destacam 

sobre desafios e barreiras para implantação de políticas públicas (Teixeira, 2002; Spectrum, 

2004; Takahashi, 2004; Oliveira, 2006; Souza, 2006; Sebrae, 2008; Meira, 2013). 

 

A Tabela 1, compilada por Meira (2013), lista algumas barreiras que podem se opor ao êxito de 

uma política pública e quais as principais consequências geralmente encontradas quando essas 

dificuldades aparecem. 

 

Tabela 1: Principais barreiras às políticas públicas e suas consequências. 
Principais barreiras às 

Políticas públicas 
Consequências 

Ação dos atores políticos 

• Situação e oposição buscando colocar em prática suas ideologias.  

• Divisão de forças estabelecida politicamente facilita ou dificulta 

esta tarefa.  

• Se há conflitos em demasia, geralmente também há atraso e perda 

de sinergia. 

Falta de procedimentos adaptados à 

realidade dos países em 

desenvolvimento 

• Ciclo das Políticas Públicas na maioria das vezes é elaborado para 

experiências em países desenvolvidos.   

• Isso gera a necessidade de diferenciar o planejamento de políticas 

públicas entre os países desenvolvidos e os países em 

desenvolvimento. 

Deficiência nos canais de diálogo e na 

participação popular 

• Sistema político, Estado e sociedade muitas vezes não são 

articulados nos países em desenvolvimento.   

• O tempo de democracia ainda não parece suficiente para um 

sistema político-institucional efetivo.  

Questões financeiras 

• No Brasil a arrecadação do Estado chega perto dos 40% do PIB, 

mas os recursos públicos são direcionados para pagamento de 

dívida, folha salarial ou rombos da previdência.  

• O Estado não consegue investir muito em políticas públicas, 

limitando a capacidade de planejamento e de execução. 

Capacidade de gestão no planejamento 

de políticas públicas 

• Falta uma melhor articulação entre as organizações envolvidas no 

planejamento das políticas públicas.  

• Grande centralização do processo de planejamento.   

• Visão do planejamento como um processo técnico, governamental, 

de caráter econômico e visionário.  

Barreiras legais 

• Decisões têm (ou deveriam ter) a participação de todos os atores 

da sociedade em instâncias deliberativas e isso facilitaria o 

consenso.   

• Decisores com mandato público tem poderes sobre recursos e 

políticas públicas, mas podem esbarrar em problemas legais.  

Falta de coordenação entre os órgãos 

gestores públicos 

• Exemplo: rua acaba de ser asfaltada e a empresa de saneamento 

realiza um reparo de rotina, destruindo parte do pavimento.   

• Consomem recursos que poderiam ser utilizados para outros fins. 

Processo de tomada de decisão 

• Estabelecem-se relações entre os grupos decisores e os atores 

interessados e influenciados pelas decisões.  

• Geram direitos e obrigações recíprocos.  

• Deve-se garantir que o que for decidido esteja de acordo com os 

interesses/necessidades demandados pela maioria da população. 

Fonte: Meira (2013). 
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3. MARCO LEGAL BRASILEIRO DE REGULAÇÃO DO USO DO ESPAÇO 

PÚBLICO 

A expansão da urbanização no Brasil é um processo relativamente recente, somente a partir de 

1970, há pouco mais de 30 anos, que os dados censitários revelaram uma população urbana 

superior à rural. As mudanças profundas por que passaram a sociedade e a economia brasileira, 

só se consolidaram com o acelerado processo de crescimento da economia urbano-industrial e 

com a expansão dos sistemas de transportes e comunicações (Brito e Pinho, 2012).  

 

Juntamente com esta grande e rápida ocupação brasileira, ocorreu o crescimento horizontal das 

cidades, sem infraestrutura técnica adequada para atender esta demanda populacional (Meira, 

2013). Com o passar dos anos, as transformações no uso e ocupação do solo urbano não foram 

acompanhadas pelas necessárias mudanças no sistema de transportes das cidades (Ribeiro et 

al., 2001). E é percebido que a infraestrutura de transporte frequentemente falha em atender as 

necessidades de mobilidade de uma população em crescimento (Bohler-Baedeker et al., 2014).   

 

Como ponto-chave do marco legal brasileiro da regulação do uso do espaço público, em termos 

de políticas públicas com enfoque na área urbana, pode ser citada a aprovação do Estatuto da 

Cidade (Lei Federal nº. 10.257, de 10 de julho de 2001), que regulamenta os artigos 182 e 183 

da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. 

 

Esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social 

que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar 

dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. A política urbana tem por objetivo ordenar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as 

seguintes diretrizes gerais, resumidamente abordadas por Braga (2012):  

 

 Promoção do direito à cidade, através da regularização fundiária, do acesso à moradia, à 
infraestrutura e aos equipamentos urbanos; 

 Promoção da gestão democrática da cidade, por meio da participação do cidadão 

(diretamente ou através de associações) em todas as etapas do processo de planejamento e 

tomada de decisões; 

 Combate à especulação imobiliária, diretamente através do cerceamento da retenção 
especulativa do solo e indiretamente, através da recuperação dos investimentos públicos 

geradores de valorização do solo urbano; 

 Promoção da sustentabilidade ambiental urbana através da ordenação e controle do uso, 
ocupação e expansão do solo urbano e da proteção ao patrimônio natural e construído.  

 

Na esfera municipal, o marco regulatório para a política urbana foi trazida também pelo Estatuto 

da Cidade, através do instrumento denominado Plano Diretor. De acordo com o Estatuto da 

Cidade, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no Plano Diretor, assegurando o atendimento 

das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento 

das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes nele contidas. 

 

O Plano Diretor deve ser aprovado pela Câmara Municipal. É o instrumento básico da política 

de desenvolvimento e expansão urbana, sendo obrigatório para cidades com mais de 20 mil 

habitantes, cidades integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas e cidades 

integrantes de áreas de interesse público, entre outros. É parte integrante do processo de 
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planejamento municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento 

anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas. Segundo Minichiello e Ribeiro 

(2013) é por meio dele que o município desenvolverá suas competências de promover, no que 

couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 

parcelamento e da ocupação do solo urbano. 

 

O Estatuto da Cidade impõe ainda obrigação ao Poder Público municipal de promover a 

elaboração do Plano Diretor e estabeleceu – à época – prazo de cinco anos a contar do início de 

sua vigência. Aos gestores públicos que não atendessem a esta obrigação, estariam praticando 

improbidade administrativa, o que poderia significar a perda do cargo e a suspensão dos direitos 

políticos dos agentes públicos (Lima, 2005). O Plano Diretor deve ser compatível com a política 

de mobilidade urbana, propondo a elaboração de um Plano de Transporte Urbano Integrado 

para as cidades com mais de 500 mil habitantes (Pereira et al., 2012). 

 

Além destas políticas urbanas, outro ponto-chave foi a criação, no final de 2002, do Ministério 

das Cidades, cuja apresentação destaca que foram incorporadas as áreas de transporte e 

mobilidade urbana, trânsito, questão fundiária e planejamento territorial. Ele foi estruturado 

levando em consideração a reunião das áreas mais relevantes (do ponto de vista econômico e 

social) e estratégicas (sustentabilidade ambiental e inclusão social) do desenvolvimento urbano, 

com o objetivo de assegurar o acesso à moradia digna, à terra urbanizada, à água potável, ao 

ambiente saudável e à mobilidade com segurança (Brasil, 2004).  

 

Apesar do Ministério das Cidades mostrar-se preocupado com a elaboração de textos técnicos, 

que na maioria dos casos, dedicam-se a padronizar ações urbanas brasileiras, tornando-as mais 

didáticas e ilustrativas, não havia um instrumento específico que tratava do tema mobilidade 

urbana. Até que foi instituído mais um ponto-chave na gestão política de mobilidade nas cidades 

com a promulgação da Lei Federal nº. 12.587, de 03 de janeiro de 2012, conhecida como “Lei 

de Mobilidade”, que estabelece as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana.  

 

Esta, além de definir princípios e diretrizes compatíveis com os conceitos de mobilidade urbana 

sustentável, torna obrigatória a elaboração de Plano de Mobilidade Urbana para os municípios 

com mais de 20 mil habitantes, integrado e compatível com os respectivos planos diretores ou 

neles inseridos, aumentando o número de municípios obrigados a ter um Plano de Mobilidade 

Urbana de 38 para 3.065 (mais de 55% do total de municípios brasileiros) (Oliveira e Silva, 

2015). A Lei previa ainda que os municípios teriam três anos para aprovar seus planos de 

mobilidade e os que não tivessem ficariam impedidos de receber recursos orçamentários 

federais destinados à mobilidade urbana até que atendessem à exigência legal (Brasil, 2012). 

 

Recentemente, o governo federal editou a medida provisória (MP) nº. 748, de 11 de outubro de 

2016, que altera a Lei Federal nº. 12.587, de 03 de janeiro de 2012. O objetivo da MP foi o de 

alterar o prazo de três para sete anos para que os municípios elaborem o Plano de Mobilidade 

Urbana e o integrem ao plano diretor municipal, existente ou em elaboração, contando da data 

de vigência desta Lei. A MP ainda completa que, encerrado este prazo, os municípios ficam 

impedidos de receber recursos orçamentários federais destinados à mobilidade urbana até que 

atendam à exigência estabelecida nesta lei (Brasil, 2016).  
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4. CIDADES DE PEQUENO PORTE NO BRASIL 

Ao se adjetivar o substantivo cidade com a palavra “média” e/ou “pequena” faz-se menção ao 

tamanho da cidade que, por sua vez, conduz ao estudo das redes e hierarquias urbanas. Ao se 

pretender averiguar o tamanho seja da malha urbana, seja do contingente populacional, 

necessita-se fazer uma medição, uma aferição do tamanho da cidade e/ou do contingente 

populacional. Tais dados são fornecidos pelas instituições de estatísticas. Geralmente os estudos 

funcionais ou que priorizam o sistema hierárquico das cidades usam terminologias similares às 

de cidades pequenas, médias e grandes. Para tanto, tomam como base os dados referentes a seus 

contingentes populacionais (Lopes e Henrique, 2010). 

 

Assim, de acordo com o IBGE (2017), na classe de cidades pequenas inserem-se aquelas que 

possuem até 100 mil habitantes, entre 100 mil e 500 mil habitantes são consideradas cidades 

médias e aquelas com mais de 500 mil habitantes são consideradas grandes. Seguindo essa 

classificação, muitas das cidades brasileiras de pequeno porte, que são o foco deste trabalho, 

estão inseridas na classificação destacada pela “Lei de Mobilidade”, ou seja, contêm mais de 

20 mil e menos de 100 mil habitantes. Portanto, essa parcela de munícipios está obrigada a 

elaborar um Plano de Mobilidade Urbana, compatível com seus respectivos Planos Diretores.  

 

As atuais políticas urbanas, em sua maioria são pensadas para as metrópoles e cidades médias 

ou grandes e são esquecidas as pequenas cidades. O planejamento urbano e a morfologia dessas 

cidades, por falta de estudos específicos, ficam submetidos aos exemplos de cidades maiores 

que têm sua base em problemáticas totalmente diferentes. É frequente a repetição de padrões 

formais, planos diretores, modelos administrativos e de planejamento não adequados ao sítio 

físico, nem à economia ou aos costumes locais, desvalorizando a identidade e as potencialidades 

da cidade pequena. A mesma problemática é verificada quando analisada a mobilidade urbana 

destas cidades, já que a exemplo dos maiores centros, também orientam seu crescimento 

baseado no automóvel, incentivando o desenvolvimento horizontal e pouco densificado, 

investindo em infraestruturas desnecessárias (Maté et al., 2014).   

 

Além disso, existe a dificuldade de cidades pequenas muitas vezes não terem profissionais 

capacitados para executar o trabalho de ordenamento do uso do espaço público, sendo uma 

situação recorrente nas cidades pequenas de todo o Brasil. Outra peculiaridade destas cidades 

de pequeno porte é que muitas vezes elas não são atendidas por transporte público regular 

(ônibus) e sim por mototáxis, que fazem uso do espaço sem o devido planejamento para atender 

este modo de transporte, contribuindo para acarretar conflitos no sistema de circulação urbana. 

 

5. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA 

O processo de formulação das políticas públicas em geral, também chamado de ciclo das 

políticas públicas, pode ser resumido em quatro etapas: formulação (ou planejamento), 

elaboração, implantação e avaliação (Sebrae, 2008). Muitas das barreiras que ocorrem no 

processo de formulação da política pública interferem diretamente no seu processo de 

implantação. Portanto, barreiras que podem se opor ao êxito de uma política pública, 

identificadas em qualquer uma das etapas, podem comprometer todo o ciclo. 
 

Assim, após a revisão da literatura, foi possível resumir na Tabela 2 as principais barreiras às 

políticas públicas de mobilidade urbana que mais se aplicam nas cidades brasileiras de pequeno 

porte. 
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Tabela 2: Principais barreiras às políticas públicas nas cidades de pequeno porte. 
Autor (es) Barreiras 

Teixeira (2002) • Diferentes visões sobre o tema pelos gestores públicos. 

Teixeira (2002); Sebrae (2008) • Falta de participação da sociedade. 

Teixeira (2002); Comissão Europeia (2003); 

Spectrum (2004); Oliveira (2006) 
• Falta de recursos financeiros para o município. 

Comissão Europeia (2003); Spectrum (2004); 
• Falta de corpo técnico capacitado para elaborar os planos 

(diretores e/ou de mobilidade urbana). 

Oliveira (2006) 
• Elaboração de planos (diretores e/ou de mobilidade 

urbana) apenas para cidades grandes. 

Fonte: Os autores (2017). 

 

Teixeira (2002) destaca que as políticas públicas expressam o sentido do desenvolvimento 

histórico-social dos atores sociais na disputa para construir a hegemonia; refletem, pois, as 

concepções que têm do papel do Estado e da sociedade civil, constituindo programas de ações 

que respondem as suas carências e demandas. Como o processo de formulação da política 

pública envolve vários atores com projetos e interesses diferenciados e até contraditórios, há 

necessidade de mediações sociais e institucionais, para que se possa obter um mínimo de 

consenso e, assim, as políticas públicas possam obter eficácia. 

 

Atualmente, a formulação da política pública pode refletir ou não os interesses da sociedade, a 

depender do grau de mobilização da sociedade para se fazer ouvir e do grau de 

institucionalização de mecanismos que viabilizem sua participação. O processo de 

planejamento das políticas deve ser feito pelos atores políticos, mas com o auxílio dos diversos 

setores da sociedade civil (Sebrae, 2008). A população ao ser ouvida, contribui com a qualidade 

das ações, uma vez que o elaborador saberá quais os problemas que no momento, mais afligem 

a população, permitindo assim traçar ações mais efetivas. Para isso, a necessidade do debate 

público e mobilização da sociedade civil em torno das alternativas junto aos atores, da 

transparência, da sua elaboração em espaços públicos e não nos gabinetes governamentais. 

 

De acordo com a Constituição Federal, os municípios adquirem a autonomia política, através 

da elaboração de sua própria lei orgânica e demais leis e da escolha direta de seus governantes. 

Ampliam sua competência em áreas importantes como a política urbana e transportes coletivos. 

No entanto, com uma frágil base econômica, ao lado da ineficiência administrativa, os recursos 

próprios na maioria dos municípios não vão além dos 5% do total da receita (Teixeira, 2002). 

Dessa forma, a autonomia de realizar políticas próprias sem vinculação aos programas federais 

e estaduais é mínima. 

 

Para um município ser capaz de criar e gerenciar políticas públicas de qualidade é necessário, 

além dos recursos financeiros, ter pessoas capacitadas responsáveis pelo planejamento para a 

coordenar estas ações. A administração local não investe em preparação e formação, muitas 

vezes devido à falta dos recursos financeiros necessários para a contratação de novo pessoal 

técnico ou formação do pessoal existente. Além disso, a Comissão Europeia (2003) completa 

que a barreira da língua é também importante, porque torna impossível a troca de informação e 

conhecimentos com colegas estrangeiros. 

 

O maior problema são os recursos, que na realidade dos dias atuais, para serem transferidos 

dependem da posição política, do prestígio e da vinculação partidária dos prefeitos e 

parlamentares. Além disso, as receitas são distribuídas com critérios que concentram a renda 
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tributária em poucos municípios, os de maior desenvolvimento econômico. Então, os 

municípios de menor desenvolvimento, não chegam a receber estes recursos e quando recebem, 

têm a difícil missão de distribuir nas áreas tradicionalmente objeto de políticas públicas, como 

meio ambiente, habitação, saneamento, educação, saúde, transporte urbano, entre outras. E 

ainda, investir na qualificação e formação dos profissionais responsáveis pelo planejamento e 

elaboração destas políticas públicas (Oliveira, 2006).  

 

Em consequência destas duas barreiras, falta de recursos e falta de corpo técnico capacitado 

para elaborar os planos, as pequenas cidades acabam por não elaborar seus próprios planos, ou 

simplesmente adotam os planos das grandes cidades, que evidentemente não retrataram as 

peculiaridades de cada localidade. Isso ocorre também devido à falta de órgãos especializados 

para a elaboração destes planos (Comissão Europeia, 2003). Dificilmente, uma cidade pequena 

tem uma “Secretaria de Transportes e Infraestruturas”, por exemplo, com pessoal técnico 

qualificado para tratar especificamente de assuntos relacionados ao transporte urbano. 

 

O sistema de transporte tem o papel de promover a acessibilidade às diversas atividades geradas 

devido às formas de se utilizar o espaço urbano dentro de uma cidade. Para tanto existem os 

instrumentos legais e institucionais já citados, como o Estatuto da Cidade, o Plano Diretor, o 

Ministério das Cidades e a “Lei de Mobilidade”. Pires e Meira (2016) enfatizam que as leis 

existem e suas definições e exigências são claras para cidades de pequeno, médio e grande 

porte. Porém, na prática não são devidamente seguidas, principalmente em se tratando de 

cidades de pequeno porte.  

 

O planejamento de transportes não deve ocorrer de maneira isolada no contexto de uma cidade, 

seja ela de pequeno, médio ou grande porte, ele deve ocorrer em conjunto com os demais 

planejamentos e zoneamentos urbanos estabelecidos na legislação regulatória vigente. As 

políticas de transporte precisam ser pensadas de forma integrada, independentemente do porte 

da cidade, articulando os diferentes modos de transporte, conectadas com as demais decisões 

estabelecidas na legislação, visando a melhor organização espacial da cidade (ibid). 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mesmo com os instrumentos legais e institucionais, as políticas públicas nas cidades de pequeno 

porte continuam a falhar. Uma das principais barreiras identificadas para estas cidades que se 

opões ao sucesso de uma política pública é a questão financeira. Os municípios têm menos 

recursos para serem aplicados nas diversas áreas, com isso a capacidade destes municípios de 

levar adiante políticas públicas de maneira que tenham resultados eficazes é limitada.  

 

Além disso, faltam recursos humanos capacitados e motivados, equipamentos, experiência e 

competência técnica dos órgãos responsáveis para planejar as políticas públicas. É necessário 

se pensar em uma adaptação da estrutura financeira já existentes ou criação de uma nova 

estrutura financeira, compatível com as necessidades locais. 

 

Um outro aspecto limitador do planejamento nas cidades de pequeno porte é a falta de uma 

melhor integração entre as várias organizações envolvidas no planejamento das diversas 

políticas públicas. Uma forma de eliminar a falta de integração existente entre os usos do solo 

e o planejamento dos transportes ao nível municipal, seria a criação de um órgão de 

planejamento urbano integrado entre os responsáveis pelo planejamento dos usos do solo da 

cidade e do tráfego.  
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Pires e Meira (2016) destacam que o estudo das cidades de pequeno porte não tem sido enfoque 

prioritário de pesquisas científicas na área, o que resulta em deficiência teóricas e 

metodológicas em planejamentos urbanos e planos diretores ineficientes e genéricos para este 

grupo de cidades. E é justamente pela falta de um projeto de ação específico que essas cidades 

se configuram a partir da reprodução de modelos das cidades maiores e, consequentemente, 

perdem a oportunidade de considerar a identidade própria o centro de seu planejamento.   

 

Boa parcela das cidades pequenas necessitam da elaboração do plano diretor que contemple 

também um plano de mobilidade urbana, que pode ser facilmente orientado pelos princípios e 

diretrizes da mobilidade urbana sustentável. Independentemente do tamanho da cidade, a 

elaboração de um plano de mobilidade urbana é necessário e muito importante para adequada 

regulação do uso do espaço urbano. Porém, decorridos mais de três anos da aprovação da Lei, 

apenas alguns poucos municípios aprovaram seus Planos de Mobilidade Urbana.  

 

Decorridos mais de 15 anos de avanços legais e institucionais, ainda não foram suficientes para 

mitigar os problemas relacionados a regulação do uso do espaço urbano nas cidades de pequeno 

porte brasileiras. Para avançar neste panorama atual, é necessário que as políticas públicas de 

mobilidade urbana estejam orientadas, conforme sua própria definição sugere, para a eficiência 

na gestão das cidades, sempre coordenando ações conjuntas, estratégias integradas entre os 

diferentes modos de transporte, de modo a atuar nestas cidades de pequeno porte de acordo com 

a legislação regulatória vigente (Pires e Meira, 2016).  

 

Como recomendações para trabalhos futuros, indica-se analisar a situação da atuação pública 

sob o ponto de vista da população. Para isso, é necessário – entre outras ações – analisar o nível 

de participação popular durante o processo de planejamento, elaboração, implantação e 

avaliação da Política Pública de Mobilidade Urbana. Como forma de analisar o nível da 

participação popular, posteriormente, será realizada uma pesquisa de campo, com a elaboração 

de questionários, a serem aplicados a população de uma cidade brasileira de pequeno porte, de 

modo a identificar as prováveis deficiências nos canais de ligação entre a população e o poder 

público, e a qualidade da atuação das políticas públicas segundo a sociedade. O objetivo será 

complementar quantitativamente a análise teórica desenvolvida neste artigo, através de 

informações coletadas pelos questionários aplicados. 
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RESUMO 

Este estudo tem o objetivo de analisar as propostas desenvolvidas pelo grupo de trabalho de 

Mobilidade/Acessibilidade na 6ª Conferência Municipal do Recife. A Conferência é destinada aos representantes 

de diversos segmentos da população e representa um íntegro instrumento de planejamento participativo da 

cidade. A análise compreendeu em verificar se os conceitos apresentados na Política Nacional de Mobilidade 

Urbana (Lei Federal nº. 12.587/2012), ou seja, seus princípios, diretrizes e objetivos, foram contemplados em 

cada uma das 10 propostas da Conferência. Por fim, foi feita uma análise do engajamento e comprometimento 

dos grupos de interesse que representam a sociedade – até onde suas preocupações se dão visando única e 

exclusivamente seus próprios interesses. 

 
ABSTRACT 

The point of this paper is to discuss the proposals introduced by the Mobility/Acessibility Working Group at the 

6th Municipal Conference of Recife. The conference’s target audience are the representantives of several 

segments of the population and it is intended to be a reliable instrument of joint planning of the city as a whole. 

The main focus of this text is to check if the concepts presented in the National Policy of Urban Mobility (Lei 

Federal nº 12.587/2012), that is to say, its foundations, guidelines and targets, were covered by each one of the 

10 proposals in the Conference. Moreover, an analysis of the social engagement and the level of commitment of 

the working groups that represent the population was developed – to assess to which extent their concerns are 

directed to achieve their own personal ambitions. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A mobilidade urbana sustentável é um grande desafio a ser enfrentado por diversas cidades do 

Brasil. O termo vem ganhando destaque e sendo discutido frequentemente pela sociedade, que 

demonstra grande preocupação com as condições, qualidade e segurança dos seus 

deslocamentos diários. Para que seja possível o desenvolvimento da mobilidade urbana 

sustentável nas cidades, é primordial a participação ativa e aberta da população através de 

coligações de especialistas, pesquisadores, acadêmicos, profissionais e ativistas, dentre outros, 

nas áreas relacionadas, pois parece seguro afirmar que é apenas através do entendimento e 

aceitação da sociedade que ela obterá sucesso. 

 

Segundo a Lei Federal nº. 12.587/2012 (BRASIL, 2012), mobilidade urbana é considerada a 

condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano. A Lei 

institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) e representa um instrumento 

muito importante e inovador para o país, ao propor mudanças bastante significativas para o 

planejamento e a gestão da mobilidade nas cidades brasileiras. Uma das grandes exigências da 

PNMU é a elaboração de um Plano de Mobilidade Urbana para cidades com mais de 20.000 

habitantes, ficando essas impedidas de receberem recursos orçamentários federais destinados 

à mobilidade urbana, caso este requisito não seja atendido. 

 

O poder público municipal conta com diversas ferramentas com o intuito de reunir, debater e 

consolidar essas propostas e definir as prioridades nas políticas públicas, como seminários 

técnicos, audiências públicas, câmaras técnicas, entre outras. Um dos principais mecanismos 

da Prefeitura da Cidade do Recife (PCR) para alcançar esses objetivos é através da 
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Conferência Municipal da Cidade. O evento conta com diversos grupos de trabalho, entre eles 

um específico de Mobilidade/Acessibilidade, que são espaços de discussão e aprovação de 

propostas que serão encaminhadas para deliberação na Plenária Final. 

 

Assim, a questão que motiva o presente artigo foca em avaliar o nível de alinhamento ou de 

vinculação que as propostas apresentadas e consensuadas no grupo de trabalho de 

Mobilidade/Acessibilidade têm com os princípios, diretrizes e objetivos sugeridos na Política 

Nacional de Mobilidade. Para tal finalidade, a tarefa aqui proposta é buscar nas dez propostas 

extraídas da 6ª Conferência Municipal da Cidade, realizada nos dias 13 e 14 de junho de 

2016, se a ampla participação da sociedade observada resulta em propostas abrangentes aos 

requisitos da PNMU ou se refletem mais fortemente as visões dos grupos de interesse 

participantes. 

 

Para atingir os objetivos propostos, este trabalho está estruturado em 7 seções. Após essa 

introdução, as seções 2 a 4 apresentam uma revisão bibliográfica, que engloba os conceitos de 

políticas públicas e planejamento participativo, instrumentos jurídicos primordiais que 

garantem a participação social no planejamento urbano e informações acerca da Conferência 

Municipal do Recife, tema central deste artigo. A seção 5 aborda a metodologia utilizada e a 

seção 6 os resultados e análise de todas as propostas da Conferência. Por fim, a seção 7 traz as 

considerações finais e as conclusões do estudo. 

 

2. AS POLÍTICAS PÚBLICAS E O PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO 

Há na literatura diversas definições de políticas públicas. Souza (2006) resume política 

pública “como o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, colocar o governo em 

ação e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor mudanças 

no rumo ou curso dessas ações (variável dependente)”. 

 

Segundo Tenório (1997), a participação popular está incluída no cotidiano de todos os 

indivíduos, pois o ato de participar revela a necessidade que os indivíduos têm de se associar 

para tornar o atingimento de suas metas de mais fácil execução, visto que seriam de difícil 

execução caso fosse realizado de maneira isolada. 

 

Nessa temática, o planejamento participativo é “qualquer sistema de planejamento urbano que 

possibilite a participação efetiva das populações nos processos de planejamento e gestão do 

território, independente da sua formatação” (OLIVEIRA FILHO, 2009). Ele se fundamenta 

nos princípios da descentralização e no desenvolvimento de ações conjuntas, para o que é 

necessário o envolvimento de pessoas mobilizadas, motivadas, organizadas e capacitadas 

(CORDIOLI, 2001). Mas não é suficiente para as pessoas terem a possibilidade de participar 

do planejamento, se elas não estiverem envolvidas na realização do diagnóstico de sua 

situação e na avaliação. 

 

Para que a participação social seja, de fato, concretizada no planejamento, é necessária a 

conscientização de que a mesma se refere à apropriação pelos indivíduos do direito de 

construção democrática do seu próprio destino. Para que a participação social seja 

devidamente desempenhada, é primordial uma organização coletiva dos participantes, 

possibilitando desde a abertura de espaços de discussão dentro e fora dos limites da 

comunidade até a definição de prioridades, a elaboração de estratégias de ação e o 

estabelecimento de canais de diálogo com o poder público (TENÓRIO, 1997). 
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Uma importante característica da participação é que ela não pode ser “imposta, concedida ou 

doada”, como expressou Demo (1991). Assim, a legitimidade da participação social 

“encontra-se na conscientização da sua importância, da negociação de espaços para o seu 

exercício e do estabelecimento das regras que irão democraticamente delimitar a sua prática. 

A ampliação e o aperfeiçoamento dos mecanismos e dos espaços participativos demandam 

tempo e uma ação continuada” (TENÓRIO, 1997). 

 

Para tornar possível o planejamento participativo, há diversos instrumentos jurídicos que 

garantem a participação social nos processos de planejamento urbano. Esses estão descritos na 

seção 3 deste estudo. 

 

3. A QUESTÃO LEGAL DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

Há vários instrumentos jurídicos que tratam da participação social como direito de todo 

cidadão. A Lei Federal nº 10.257/2001 (BRASIL, 2001), denominada Estatuto da Cidade, traz 

em seu artigo 2º as diretrizes gerais da política urbana, sendo uma delas a “gestão democrática 

por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos 

da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos 

de desenvolvimento urbano”. O Estatuto da Metrópole (BRASIL, 2015), consolida, em seu 7º 

artigo, que uma diretriz específica da governança interfederativa das regiões metropolitanas e 

das aglomerações urbanas é a “participação de representantes da sociedade civil nos processos 

de planejamento e de tomada de decisão, no acompanhamento da prestação de serviços e na 

realização de obras afetas às funções públicas de interesse comum”. 

 

A Lei Municipal nº. 17.511/2008 (RECIFE, 2008) faz referência à revisão do Plano Diretor 

do Município do Recife e dispõe sobre a participação direta dos cidadãos de diversas formas: 

individualmente ou através das suas organizações representativas, na formulação, execução e 

controle de uma política urbana. O artigo 147, inciso VI, trata da Conferência da Cidade como 

um dos instrumentos de democratização da gestão urbana para promoção, planejamento, 

controle e gestão do desenvolvimento urbano adotados pelo Município do Recife. 

 

A PNMU é bastante elogiada por diversos profissionais e estudiosos da área de transportes. 

Em seu artigo 14, inciso II, a lei trata da participação no planejamento, fiscalização e 

avaliação da política local de mobilidade urbana como um dos direitos dos usuários do 

Sistema Nacional de Mobilidade Urbana. A lei apresenta conceitos bastante importantes, 

diretrizes para a regulação dos serviços de transporte público coletivo, os direitos dos 

usuários, as atribuições (da União, dos Estados e dos municípios), diretrizes para o 

planejamento e gestão dos sistemas de mobilidade urbana e instrumentos de apoio. Os 

princípios, diretrizes e objetivos da Política são apresentados na Tabela 1. 

 

Em 2003 foi criado o Ministério das Cidades, uma importante iniciativa do governo federal 

que tinha como objetivos “a universalização do direito à cidade, garantindo o acesso da 

população à habitação digna, ao saneamento básico e à adequada mobilidade no trânsito, 

facilitada pelo transporte público” (Echevenguá, 2011). Um dos integrantes da estrutura 

básica do Ministério das Cidades é o Conselho das Cidades, órgão responsável por organizar 

a Conferência Nacional das Cidades, que teve sua primeira edição convocada pelo Decreto de 

22 de maio de 2003 (BRASIL, 2003). 
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Tabela 1: Princípios, diretrizes e objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana 
P

ri
n

cí
p

io
s 

I Acessibilidade universal; 

II Desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e ambientais; 

III Equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo; 

IV Eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano; 

V Gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana; 

VI Segurança nos deslocamentos das pessoas; 

VII Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos e serviços; 

VIII Equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros; 

IX Eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana. 

D
ir

et
ri

ze
s 

I Integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas setoriais de habitação, saneamento 

básico, planejamento e gestão do uso do solo no âmbito dos entes federativos; 

II Prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público 

coletivo sobre o transporte individual motorizado; 

III Integração entre os modos e serviços de transporte urbano; 

IV Mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas na cidade; 

V Incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de energias renováveis e menos poluentes; 

VI Priorização de projetos de transporte público coletivo estruturadores do território e indutores do 

desenvolvimento urbano integrado; 

VII Integração entre as cidades gêmeas localizadas na faixa de fronteira com outros países sobre a linha divisória 

internacional. 

O
b

je
ti

v
o

s 

I Reduzir as desigualdades e promover a inclusão social; 

II Promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais; 

III Proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à mobilidade; 

IV Promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos dos 

deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades; 

V Consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção contínua do aprimoramento da 

mobilidade urbana. 

 

4. A 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO RECIFE 

As Conferências Municipais foram criadas em 2003 por meio do Ministério das Cidades. São 

eventos participativos que têm como principal objetivo tornar efetiva a participação e o 

controle social, aproximando as ações do governo à realidade da população. (MINISTÉRIO 

DAS CIDADES, 2015). As Conferências Municipais são convocadas pelo Conselho 

Municipal das Cidades e são etapas preparatórias, juntamente com as Conferências Estaduais, 

da Conferência Nacional das Cidades. 

 

As discussões nas Conferências Municipais devem ser iniciadas através do debate focado no 

texto de referência incluído na Cartilha da Conferência Nacional das Cidades, que contém 

orientações e questionamentos que devem ser respondidos e enviados para a Conferência 

Estadual. Além disso, propostas prioritárias sobre o tema em questão na Conferência também 

devem ser postas em discussão e aprovadas em Plenária para que sejam dados os 

encaminhamentos devidos. 

 

A 6ª Conferência Municipal do Recife, realizada nos dias 13 e 14 de junho de 2016, foi 

convocada a partir de uma Resolução do Conselho da Cidade (Resolução nº. 001/2016), 

publicada em 28 de abril de 2016, e teve com tema “A função social da cidade e da 

propriedade” e como lema “Cidades inclusivas, participativas e socialmente justas”. 

 

O Regimento da 6ª Conferência Municipal do Recife definiu em seu artigo 14 que a mesma 

deve ser composta por painéis, grupos de discussão e plenárias. Em seu Regulamento foram 

definidos os grupos de trabalho como “espaços de discussão e aprovação de propostas dos 

temários da Conferência” e dispostos em um total de 6 grupos. As propostas analisadas neste 
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estudo são as dez advindas do Grupo 3, Mobilidade/Acessibilidade, e estão expostas na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2: Propostas advindas do Grupo Mobilidade/Acessibilidade da 6ª Conferência 

Municipal do Recife 

1 

Desenvolver e implantar um programa pelo poder público de melhoria das calçadas que envolva a construção, 

manutenção e fiscalização permanente, oferecendo um modelo acessível de calçada aos proprietários, assegurando 

incentivo através do IPTU durante um determinado período. 

2 

Recuperar e adequar as calçadas, prioritariamente nas vias de grande fluxo de veículos e pessoas, com atenção especial 

a escolas, hospitais, postos de saúde, parques públicos, áreas comerciais, e equipamentos públicos de grande demanda, 

vinculando as despesas destinadas a pavimentação asfáltica a esta recuperação, com desenho urbano que garanta à 

acessibilidade universal, reduzindo largura e quantidade de faixas de rolamento sempre que necessário, a adequação e 

preservação da arborização existente e/ou o plantio de espécies que ofereçam sombra sem prejuízo à circulação segura 

e confortável, a organização do comércio informal.  

3 

Ampliar e criar novas faixas exclusivas de ônibus urbanos, permitindo táxis e veículos escolares com passageiros, e 

bicicletas (no caso de ausência de infraestrutura cicloviária) nos eixos principais e secundários definidos do Plano de 

Mobilidade, priorizando o transporte público sobre o transporte individual motorizado, garantido acessibilidade 

universal às paradas de ônibus. 

4 

Incluir vagas privadas de garagem no cálculo de área construída e sobretaxar estacionamento comercial pago (via 

IPTU, ISS e/ou taxas específicas), vinculando esta verba a melhorias no transporte público, nos modos ativos de 

transporte, como também, restringir e regulamentar o estacionamento em via pública, através da zona azul, com 

redução e/ou taxação de vagas em áreas residenciais e comerciais, devendo a área ser aproveitada para ampliação de 

calçadas, implementação de ciclovias ou para o embarque e desembarque do transporte escolar. 

5 

Garantir a mobilidade urbana sustentável nas áreas de morros, por meio da adequação de escadarias e sistemas de 

inovação com acessibilidade universal (escada rolante, corrimãos, teleférico, equipamentos robóticos, etc.), integrados 

ao transporte público. 

6 

Implementar a malha complementar do Plano Diretor Cicloviário da Região Metropolitana do Recife (PDC-RMR) sem 

prejuízo no prazo final, mas com adequação dos prazos intermediários, incluindo-a no Plano de Mobilidade Urbana do 

Recife (em elaboração), garantindo prioridade de investimentos na infraestrutura cicloviária (circulação e 

estacionamento) sobre a infraestrutura para o transporte motorizado individual, conforme a Política Nacional de 

Mobilidade Urbana. 

7 

Criar e implementar um Plano de Redução de Mortes e Violência no Trânsito com metas para reduzir a taxa de 

mortalidade em 20% ao ano, até alcançar um índice máximo de 6 mortes para cada 100 mil habitantes em 2020, tendo 

como ação inicial a redução da velocidade máxima nas vias urbanas para 50 km/h e ampliando as zonas de 30 km/h. 

8 

Melhorar o acesso às estações de metrô e terminais integrados, implantando sinalizações, fiscalizações, melhorando e 

recuperando vias de acesso e, sempre que forem detectados problemas como: buracos alagamentos e iluminação 

pública; criando centralidades através da organização do comércio, do atendimento de ônibus e de espaços públicos 

para pessoas, juntamente com a adoção de acalmamento de tráfego motorizado nas áreas de escolas, hospitais, áreas 

históricas e áreas residenciais, reduzindo a velocidade nessas áreas a 30 km/h, implantando faixas elevadas e 

sinalização adequada para travessia de pedestre. 

9 

Restringir o número de vagas para estacionamento nas vias públicas e reformulando a política de preços e prazos da 

zona azul e reforçando a fiscalização, de modo a garantir maior rotatividade das vagas remanescentes, em especial 

atenção às áreas comerciais e históricas e aos entornos de escolas, hospitais, postos de saúde e parques públicos e 

praças, promovendo o comércio local e estimulando o acesso direto da população ao transporte público, implantando 

moradias de interesse social e de mercados populares ao longo dos corredores de transporte público. 

10 

Desenvolver um programa de arborização com metas como parte da infraestrutura de mobilidade não motorizada, com 

plantio de mudas de médio porte que garantam sombra, além de levantamento, vistoria, manutenção e monitoramento 

da arborização pública e preservação da arborização em lotes particulares, realocando a fiação aérea sempre que 

houver conflito. 

 

5. METODOLOGIA 

O método de análise utilizado é a confrontação entre os conceitos (princípios, diretrizes e 

objetivos, apresentados na seção 3 deste trabalho) da Política Nacional de Mobilidade (Lei 

Federal nº. 12.587/2012) e os conteúdos e objetivos das dez propostas do grupo de 

Mobilidade/Acessibilidade voltadas para a política municipal aprovados em plenária na 6ª 

Conferência Municipal do Recife (apresentadas na seção 4). Os resultados e análises 

apresentados focam nos conceitos não contemplados nas propostas e as possíveis explicações. 
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6. RESULTADOS E ANÁLISES 

Os conceitos apresentados na PNMU foram analisados e classificados como Contemplados, 

Parcialmente Contemplados ou Não Contemplados nas propostas da Conferência, não há uma 

avaliação aprofundada sobre a natureza qualitativa da abordagem dada a cada tópico nas 

propostas. Os resultados estão apresentados nas tabelas 3 a 12. 

 

O princípio que trata da gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da 

PNMU e a diretriz que aborda a Integração entre as cidades gêmeas localizadas na faixa de 

fronteira com outros países sobre a linha divisória internacional não foram contempladas em 

nenhuma proposta, e, assim, não foram apresentadas nas análises específicas para evitar a 

repetição. 

 

6.1. Primeira proposta: 

A primeira proposta poderia conter um maior enfoque nos princípios que falam sobre o 

desenvolvimento sustentável das cidades na questão ambiental e na diretriz que expõe uma 

maior integração com políticas setoriais de habitação. Foi uma proposta bem desenvolvida, 

mas poderia ter um melhor detalhamento sobre o incentivo através do IPTU. A 

responsabilidade pela construção e manutenção das calçadas permanece responsabilidade do 

dono do lote, como previsto na Lei nº 16.890/2003. Apenas em alguns casos específicos fica 

atribuída ao Poder Público essa responsabilidade. O princípio de justa distribuição dos 

benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos de transporte foi considerado 

parcialmente contemplado por conta das pessoas que optam em fazer o deslocamento a pé 

depois de verificar a melhoria na infraestrutura de pedestres. Já a diretriz que trata da 

integração com outras políticas contemplou a política de habitação na proposta, além da 

integração entre os modos e serviços de transporte que é feita através das melhorias do 

transporte pedonal, mas ambas foram consideradas parcialmente contempladas por não terem 

sido discutidas com certa profundidade na proposta (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Análise da 1ª Proposta da 6ª Conferência Municipal do Recife 
Conceitos 

da PNMU 
Princípios Diretrizes Objetivos 

P
ar

ci
al

m
en

te
 

C
o

n
te

m
p

la
d
o

s 

Desenvolvimento sustentável das 

cidades, nas dimensões 

socioeconômicas e ambientais 

Integração com a política de desenvolvimento 

urbano e respectivas políticas setoriais de 

habitação, saneamento básico, planejamento e 

gestão do uso do solo no âmbito dos entes 

federativos 

  

Equidade no acesso dos cidadãos ao 

transporte público coletivo 

Integração entre os modos e serviços de 

transporte urbano. 
  

Justa distribuição dos benefícios e 

ônus decorrentes do uso dos 

diferentes modos e serviços. 

    

N
ão

  

C
o

n
te

m
p

la
d
o

s 

- 

Incentivo ao desenvolvimento científico-

tecnológico e ao uso de energias renováveis e 

menos poluentes 

Consolidar a gestão 

democrática como 

instrumento e garantia 

da construção contínua 

do aprimoramento da 

mobilidade. 

- 

Priorização de projetos de transporte público 

coletivo estruturadores do território e indutores 

do desenvolvimento urbano integrado. 
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6.2. Segunda proposta: 

A segunda proposta é bem abrangente e trata de diversos temas importantes como o desenho 

urbano dos passeios públicos e a adequação da sua arborização. Poderia estar mais bem 

formulada na parte em que se refere da organização do comércio informal, que é uma 

importante ferramenta para uma maior humanização da calçada, incentivando o uso do modo 

a pé e de forma indireta promovendo a melhoria da segurança pública. Além de se referir à 

organização, poderia assegurá-la principalmente nas proximidades de polos geradores de 

viagem. Sobre os conceitos parcialmente contemplados, a melhoria das calçadas 

consequentemente aumenta a equidade no acesso ao transporte público e há uma integração 

com a política de desenvolvimento urbano e políticas setoriais de habitação e gestão do uso do 

solo (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Análise da 2ª Proposta da 6ª Conferência Municipal do Recife 
Conceitos da 

PNMU 
Princípios Diretrizes Objetivos 

Parcialmente 

Contemplados 

Equidade no acesso dos 

cidadãos ao transporte 

público coletivo. 

Integração com a política de desenvolvimento 

urbano e respectivas políticas setoriais de 

habitação, saneamento básico, planejamento e 

gestão do uso do solo no âmbito dos entes 

federativos. 

- 

Não  

Contemplados 

- 

Integração entre os modos e serviços de 

transporte urbano 

 

Consolidar a gestão 

democrática como instrumento 

e garantia da construção 

contínua do aprimoramento da 

mobilidade. 

- 

Priorização de projetos de transporte público 

coletivo estruturadores do território e indutores 

do desenvolvimento urbano integrado. 

- 

 

6.3. Terceira proposta: 

A terceira proposta foi bem formulada: dos 21 conceitos analisados contidos na Política de 

Mobilidade, 17 foram contemplados. 

 

Tabela 5: Análise da 3ª Proposta da 6ª Conferência Municipal do Recife 
Conceitos da 

PNMU 
Princípios Diretrizes Objetivos 

Não  

Contemplados 

- 

 

Integração com a política de desenvolvimento urbano 

e respectivas políticas setoriais de habitação, 

saneamento básico, planejamento e gestão do uso do 

solo no âmbito dos entes federativos. 

Consolidar a gestão democrática como 

instrumento e garantia da construção 

contínua do aprimoramento da 

mobilidade urbana. 

 

6.4. Quarta proposta: 

A quarta proposta discorreu sobre estacionamentos, mas a acessibilidade foi abordada de 

maneira parcial e bastante superficial (foi comentado apenas sobre a possível ampliação de 

calçadas). A argumentação poderia ter incluído vagas exclusivas para pessoas com 

mobilidade reduzida. A equidade no acesso ao transporte público se deu parcialmente por 

conta da vinculação de verbas destinadas à sua melhoria. Já a diretriz contemplada 

parcialmente foi relacionada à integração entre o desenvolvimento urbano e a política setorial 

de planejamento e gestão do solo, na parte da proposta que trata da área reduzida de 

estacionamento aproveitada para ampliação de calçadas e etc (Tabela 6). 
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Tabela 6: Análise da 4ª Proposta da 6ª Conferência Municipal do Recife 
Conceitos 

da PNMU 
Princípios Diretrizes Objetivos 

P
ar

ci
al

m
en

te
 

C
o

n
te

m
p

la
d
o

s 

Acessibilidade 

universal 

Integração com a política de desenvolvimento 

urbano e respectivas políticas setoriais de habitação, 

saneamento básico, planejamento e gestão do uso do 

solo no âmbito dos entes federativos. 

- 

Equidade no acesso dos 

cidadãos ao transporte 

público coletivo. 

- - 

N
ão

  

C
o

n
te

m
p

la
d
o

s 

Eficiência, eficácia e 

efetividade na prestação dos 

serviços de transporte 

urbano 

Integração entre os modos e serviços de transporte 

urbano 

Reduzir as 

desigualdades e 

promover a inclusão 

social 

Segurança nos 

deslocamentos  

das pessoas. 

Incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico 

e ao uso de energias renováveis e menos poluentes 

Promover o acesso aos 

serviços básicos e 

equipamentos sociais 

- 

Priorização de projetos de transporte público 

coletivo estruturadores do território e indutores do 

desenvolvimento urbano integrado. 

Consolidar a gestão 

democrática como 

instrumento e garantia 

da construção contínua 

do aprimoramento da 

mobilidade urbana. 

 

6.5. Quinta proposta: 

Uma das únicas propostas que abordam a consolidação da gestão democrática como 

instrumento da mobilidade, através do investimento na melhoria da infraestrutura nos morros. 

Consolidou 19 conceitos e foi a proposta que mais abrangeu os princípios, diretrizes e 

objetivos da Política Nacional de Mobilidade. 

 

6.6. Sexta proposta: 

A diretriz parcialmente contemplada que trata da integração com a política de 

desenvolvimento urbano e a política setorial de gestão do uso do solo assim foi considerada 

por conta das transformações nas viagens no médio e longo prazo que podem influenciar nos 

padrões de uso e ocupação do solo. Sobre a diretriz que trata da integração entre os modos e 

serviços de transporte urbano, a proposta poderia ter mencionado a integração entre os modos 

de transporte público e cicloviário, que é praticamente inexistente no Recife por conta da 

grande carência de infraestrutura para bicicleta (Tabela 7). 

 

Tabela 7: Análise da 6ª Proposta da 6ª Conferência Municipal do Recife 
Conceitos da 

PNMU 
Princípios Diretrizes Objetivos 

Parcialmente 

Contemplados 
- 

Integração com a política de desenvolvimento urbano 

e respectivas políticas setoriais de habitação, 

saneamento básico, planejamento e gestão do uso do 

solo no âmbito dos entes federativos. 

- 

Não  

Contemplados 

Acessibilidade 

universal 

Integração entre os modos e serviços de transporte 

urbano 

Consolidar a gestão democrática 

como instrumento e garantia da 

construção contínua do aprimo-

ramento da mobilidade urbana. 

Equidade no 

acesso dos 

cidadãos ao 

transporte 

público 

coletivo. 

Priorização de projetos de transporte público coletivo 

estruturadores do território e indutores do 

desenvolvimento urbano integrado. 

- 
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6.7. Sétima proposta: 

Apesar de ter agregado apenas 9 conceitos da Política, a importância dessa proposta não é 

diminuída por ter dado tamanha relevância à questão da segurança no deslocamento das 

pessoas. Os itens parcialmente contemplados estão relacionados com a ampliação de zonas 

30, que dão prioridade ao pedestre (Tabela 8). 

 

Tabela 8: Análise da 7ª Proposta da 6ª Conferência Municipal do Recife 

Análise 
Conceitos da Política Nacional de Mobilidade 

Princípios Diretrizes Objetivos 

Parcialmente 

Contemplados 

Equidade no acesso dos cidadãos 

ao transporte público coletivo. 

Integração entre os modos e serviços de 

transporte urbano 
- 

- 

Priorização de projetos de transporte público 

coletivo estruturadores do território e in-

dutores do desenvolvimento urbano integrado 

- 

Não  

Contemplados 

Acessibilidade universal 

Integração com a política de desenvolvimento 

urbano e respectivas políticas setoriais de 

habitação, saneamento básico, planejamento e 

gestão do uso do solo no âmbito dos entes 

federativos 

Promover o acesso aos 

serviços básicos e 

equipamentos sociais 

Desenvolvimento sustentável das 

cidades, nas dimensões 

socioeconômicas e ambientais. 

Incentivo ao desenvolvimento científico-

tecnológico e ao uso de energias renováveis e 

menos poluentes 

Proporcionar melhoria 

nas condições urbanas 

da população no que se 

refere à acessibilidade e 

à mobilidade 

- - 

Consolidar a gestão 

democrática como 

instrumento e garantia 

da construção contínua 

do aprimoramento da 

mobilidade urbana 

 

6.8. Oitava proposta: 

A oitava proposta consolida um grande número de conceitos, porém falha no que diz respeito 

ao princípio da acessibilidade universal. Por conta da extrema importância do tema, o mesmo 

poderia ter sido tratado de forma mais clara e direta como na primeira e segunda propostas. A 

menção à melhoria no acesso às estações de metrô e terminais e implantação de faixas 

elevadas não são suficientes quando se pensa nas inúmeras formas de tornar o acesso ao 

transporte público acessível. Outro conceito que poderia ter sido discutido é a diretriz que 

trata do incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de energias renováveis. 

Apesar de pensar bastante na integração do modo a pé com o transporte público, o modo 

cicloviário também poderia ter tido uma menção nesse tópico (Tabela 9). 

 

Tabela 9: Análise da 8ª Proposta da 6ª Conferência Municipal do Recife 
Conceitos da PNMU Princípios Diretrizes Objetivos 

Parcialmente Contemplados 
Acessibilidade 

universal 
 -  - 

Não Contemplados  - 
Incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao 

uso de energias renováveis e menos poluente 
 - 

 

6.9. Nona proposta: 

O maior problema dessa proposta é que não tratou, nem sequer mencionou, da acessibilidade 

universal. Um bom tema que poderia ter sido discutido seria sobre as vagas reservadas a 

pessoas com deficiência. O objetivo parcialmente contemplado incorporou a melhoria nas 
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condições urbanas da população no que se refere à mobilidade, mas não à acessibilidade 

(Tabela 10). 

Tabela 10: Análise da 9ª Proposta da 6ª Conferência Municipal do Recife 
Conceitos da 

PNMU 
Princípios Diretrizes Objetivos 

Parcialmente 

Contemplados 
- - 

Proporcionar melhoria nas condições urbanas da popu-

lação no que se refere à acessibilidade e à mobilidade 

Não  

Contemplados 

Acessibilidade universal - 

Consolidar a gestão democrática como instrumento e 

garantia da construção contínua do aprimoramento da 

mobilidade urbana 

Desenvolvimento sustentável das 

cidades, nas dimensões 

socioeconômicas e ambientais. 

- - 

 

6.10. Décima proposta: 

Como nas duas propostas que antecedem esta, a acessibilidade universal poderia ter sido 

melhor assegurada. Um dos grandes problemas dos passeios públicos do Recife é a falta de 

planejamento com a arborização, que muitas vezes prejudica ou até mesmo impede a 

circulação de pessoas. O princípio que trata da equidade no acesso ao transporte público foi 

classificado parcialmente contemplado porque a melhoria de condições de uso das calçadas 

atende as possibilidades de uso por todos (Tabela 11). 

 

Tabela 11: Análise da 10ª Proposta da 6ª Conferência Municipal do Recife 
Conceitos da 

PNMU 
Princípios Diretrizes Objetivos 

Parcialmente 

Contemplados 

Equidade no acesso dos cidadãos 

ao transporte público coletivo. 
- - 

Não  

Contemplados 

Acessibilidade universal 
Integração entre os modos e 

serviços de transporte urbano 

Consolidar a gestão 

democrática como instrumento 

e garantia da construção 

contínua do aprimoramento da 

mobilidade urbana 

Eficiência, eficácia e efetividade 

na prestação dos serviços de 

transporte urbano 

Priorização de projetos de 

transporte público coletivo 

estruturadores do território e 

indutores do desenvolvimento 

urbano integrado 

- 

 

A tabela 12 indica a quantidade de princípios, diretrizes e objetivos contemplados, 

parcialmente contemplados e não contemplados por proposta da Conferência Municipal do 

Recife. É possível observar a grande quantidade de conceitos da PNMU não contemplados 

nas propostas, um total de 57. Isso ocorreu, possivelmente, porque a maioria das propostas 

foram bastante específicas, e provavelmente muito focadas nos grupos de interesse 

participantes. Talvez em face dessas especificidades não pudessem também conter todos os 

princípios, diretrizes e objetivos da Política, senão ficariam muito extensas e perderiam o seu 

foco principal. Porém, foi possível observar que algumas caracterizações importantes não 

foram levadas em consideração por completo e deixaram as propostas incompletas e/ou mal 

formuladas. Estas foram classificadas como parcialmente contempladas. 
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Tabela 12: Resumo da Análise das propostas da 6ª Conferência Municipal do Recife 

Legenda: C: Contemplado; PC: Parcialmente Contemplado; NC: Não Contemplado 
PROPOSTAS DA 

CONFERÊNCIA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P
R

IN
C

ÍP
IO

S
 

 (
P

N
M

U
) 

I C C C PC C NC NC PC NC NC 

II PC C C C C C NC C NC C 

III PC PC C PC C NC PC C C PC 

IV C C C NC C C C C C NC 

V NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 

VI C C C NC C C C C C C 

VII PC C C C C C C C C C 

VIII C C C C C C C C C C 

IX C C C C C C C C C C 

D
IR

E
T

R
IZ

E
S

 

(P
N

M
U

) 

I PC PC NC PC C PC NC C C C 

II C C C C C C C C C C 

III PC NC C NC C NC PC C C NC 

IV C C C C C C C C C C 

V NC C C NC C C NC NC C C 

VI NC NC C NC C NC PC C C NC 

VII NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

(P
N

M
U

) 

I C C C NC C C C C C C 

II C C C NC C C NC C C C 

III C C C C C C NC C PC C 

IV C C C C C C C C C C 

V NC NC NC NC C NC NC C NC NC 

T
O

T
A

L
 Contemplados 11 14 17 8 19 13 9 17 15 13 

Parcialmente 

Contemplados 
5 2 0 3 0 1 3 1 1 1 

Não Contemplados 5 5 4 10 2 7 9 3 5 7 

 

Apesar de a maioria das propostas terem sido desenvolvidas pelos grupos de interesse, o 

grupo de mobilidade/acessibilidade continha técnicos da administração pública que também 

participaram do debate e do pleito. Dessa forma, é inconsistente afirmar que apenas os grupos 

de interesse falharam nas propostas aprovadas, os técnicos que conduziram os debates 

também falharam na condução das discussões acerca dos temas levantados e na 

construção/complementação das propostas em si. 

 

7. CONCLUSÕES 

As políticas públicas têm papel primordial no planejamento urbano de uma cidade. Para que 

elas tenham um maior poder de transformação é fundamental que os técnicos sejam 

devidamente capacitados e qualificados a diagnosticar e analisar a rotina social, econômica e 

política da população em geral, além de negociar de maneira eficiente com os diferentes 

atores envolvidos no sistema. Este é o verdadeiro desafio que os gestores de políticas públicas 

têm de enfrentar: saber equilibrar a política democrática, ética e a justiça social. 

 

Além da capacitação dos técnicos, é essencial a conscientização e participação da população 

como um todo nos processos de planejamento. Com a análise de todos os conceitos do PNMU 

resumida na Tabela 12, é possível perceber que a participação social muitas vezes luta apenas 

pelos seus interesses próprios. 

 

Os documentos de referência, como a própria PNMU, trazem importantes definições que 

deveriam ser de conhecimento de todos os grupos de interesse e amplamente aplicados em 
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todas as estâncias necessárias de participação social. Com a análise realizada neste artigo, foi 

possível observar que isso não acontece, o que acaba em prejuízo a diversos grupos menos 

representados que deveriam ter seus direitos assegurados, principalmente em processos de 

planejamento participativo tão importantes para a cidade como a Conferência Municipal.  

 

Segundo Rodrigues (2011) apud Medeiros (2013), “jogar o jogo da política democrática, 

ética, e da justiça social é o desafio que os gestores de políticas públicas têm de enfrentar para 

planejar, administrar e extrair recursos e formatar políticas redistributivas que busquem 

promover sociedades mais iguais e mais livres, num contexto mundial de profundas mudanças 

econômicas, demográficas e ideológicas”. Assim, para que a participação social se comporte 

como subsídio ao planejamento da cidade, é preciso uma melhor interpretação das leis já 

existentes e um maior engajamento da sociedade como um todo. 
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Eletrônico. Disponível em < http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/anexos/26509-26511-1-PB.pdf>  

Acesso em 08/07/2017. 
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RESUMO 

Neste trabalho são apresentados os resultados de avaliação do transporte público urbano por ônibus da Região 

Metropolitana do Recife, sob a ótica da qualidade dos serviços, a partir de um histórico de dados catalogados nos 

anuários elaborados pelo Grande Recife Consórcio de Transporte. Os primeiros dados analisados foram às 

reclamações dos usuários, catalogadas pelos canais de comunicação com o órgão gestor do sistema de transporte. 

A segunda forma foi a análise dos resultados das Avaliações de qualidade do desempenho operacional das 

empresas, realizados semestralmente pelo Grande Recife Consórcio de Transporte - CTM.  Com base nessas 

avaliações, foram identificados os principais aspectos positivos e negativos do transporte coletivo. À luz desses 

fatos, é apresentado um conjunto de ações para melhoria do sistema. Essas ações, basicamente, se resumem a: 

melhorar a urbanidade entre operador/usuário, atualização da infraestrutura do sistema, colocar maior quantidade 

de ônibus no horário de pico, maior fiscalização, etc. 

 

ABSTRACT 

This paper presents the results of the evaluation of urban public transport by bus of the Metropolitan Region of 

Recife, from a service quality perspective, based on a catalog of data cataloged in the yearbooks prepared by the 

Greater Recife Consortium of Transportation. The data are analyzed for the demand for orders, cataloged by the 

channels of communication with the management body of the transportation system. A second form for an 

analysis of the results of the quality analyzes of the companies' operational performance, carried out every six 

months by the Greater Recife Consortium of Transport - CTM. Based on these reviews, the main positive and 

negative aspects of collective transportation were identified. In light of the facts, it is a set of actions to improve 

the system. These actions basically boil down: improving urbanity between Operator / User, updating the system 

infrastructure, putting more buses without peak hours, more supervision, etc. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O transporte coletivo tem importância fundamental dentro do contexto geral do transporte 

urbano, na medida em que é essencial para a população, ao mesmo tempo, é uma importante 

alternativa a ser utilizada como estratégia para redução das viagens por automóvel, 

contribuindo para a redução dos congestionamentos, da poluição ambiental, dos acidentes e 

do consumo de combustível. 

 

No setor de transportes, a qualidade, quase sempre, tem sido vista mais como um 

condicionante a ser atingido na busca de redução de custos do que uma meta a ser alcançada 

ou superada tendo em conta a necessidade de sobrevivência das empresas, em virtude da 

estrutura de mercado vigente. 

 

Essa visão faz com que o usuário não seja definido nem como consumidor, nem como 

cidadão, ou seja, o sistema não funciona nem de acordo com as leis de mercado nem 

tampouco como um serviço público essencial à cidade, voltado aos interesses e necessidades 

da população. Assim, os responsáveis pelo transporte urbano, na ótica dos usuários, têm 

objetivos contrários aos da população. 

 

Apesar do fato do transporte coletivo ser mais eficiente do que o transporte privado, e 

oferecer maior potencial para a melhoria da qualidade de vida e para o desenvolvimento 

sustentado das cidades, sua procura vem caindo nas últimas décadas. Pesquisas realizadas 

pela Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU, 2012), nas capitais 
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brasileiras mostram que o transporte público por ônibus perdeu cerca de 24% dos passageiros 

pagantes entre 1994 e 2011. No entanto, esta redução não representa o aumento da 

imobilidade, ou uma redução no número total de viagens. 

 

Um dos itens a ser avaliado para que esses benefícios estruturais ocorram é a satisfação do 

usuário quanto à qualidade do serviço oferecido. Tal avaliação permite um melhor 

acompanhamento do desempenho das empresas pelo Poder Concedente, além de influenciar 

diretamente na manutenção da utilização deste serviço em detrimento do transporte 

individual, auferindo vantagens competitivas para as empresas e mantendo clientes (Oliver, 

1997). 

 

Com isso, são cada vez mais necessários estudos e pesquisas relacionados ao tema, pois se faz 

necessário reavaliar um modelo de gestão na mobilidade urbana das cidades, afim de que seja 

garantida uma melhor distribuição de deslocamento, ao lado de uma maior eficiência. No 

entanto, a eficiência do sistema de transporte urbano pode ser melhorada através da adoção de 

diversas estratégias de operação, tecnologia, custo e informação. Estas estratégias devem vir 

primordialmente da Gestão Pública, responsável por prover o serviço, e das empresas que 

operam os sistemas em regimes de concessão e/ou permissão. 

 

Sabendo da importância que o transporte público coletivo tem na movimentação de 

passageiros, pretende-se, neste trabalho, analisar a qualidade e desempenho do sistema de 

transporte público da RMR concedido às concessionárias pelo Consórcio de Transporte da 

Região Metropolitana do Recife – CTM. 

 

Tal analise será realizada através de um referencial intangível de informações, devidamente 

catalogado nos anuários, que fornecem um histórico da evolução do Sistema de Transporte 

Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife. Será por meio da satisfação do 

usuário, expressa e protocolada pelos principais canais de comunicação com o órgão gestor e 

concessionária, em paralelo será avaliada o desempenho das empresas prestadoras do serviço 

através dos resultados da metodologia de Avaliação da qualidade do desempenho das 

concessionárias do STPP/RMR, realisada pelo Grande Recife Consorcio de Transporte – 

CTM. E assim propor ações em nível estratégico para a melhoria do serviço a partir do 

diagnóstico. 

 

2. CONCEITO DE QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

O serviço é uma atividade ou uma série de atividades de natureza intangível, que 

normalmente acontece durante as interações entre clientes e empregados de serviço e/ou 

recursos físicos ou bens e/ou sistemas do fornecedor de serviços, que é apresentada como 

solução ao problema do cliente. 

 

Segundo Travassos (2005), no transporte público por ônibus o cliente não recebe qualquer 

resultado material do serviço prestado, no entanto, este setor não poderia ser caracterizado 

como um serviço puro que envolvesse apenas os recursos humanos, uma vez que para sua 

prestação, faz-se necessário o uso de equipamentos razoavelmente sofisticados, os ônibus. 

Além disso, o setor sofre influência de outros serviços que extrapolam a possibilidade de 

atuação do operador de transporte, tais como: gestão do trânsito; conservação do sistema 

viário e manutenção da segurança pública. 
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Segundo Lima Jr. (1995), o principal aspecto que amplia a abordagem da qualidade em 

serviços é a valorização da função e do benefício gerado em detrimento das características 

físicas dos produtos, que passam a serem facilitadores da execução da função. 

 

Ao relacionar a qualidade em serviços a transporte público, essa absorve características 

específicas decorrentes de peculiaridades inerentes ao setor. No setor de transportes de 

mobilidade urbana, a qualidade passa a ser considerada como uma adequação de fatores 

centrais do gerenciamento do serviço às exigências e expectativas da sociedade, considerando 

desde a legislação e serviços prestados, sejam usuários, agentes públicos, acionistas, 

colaboradores e o Poder Concedente (Lima e Ferraz, 1995), pois inferem não apenas no 

serviço direto de transporte de pessoas, como também no fluxo viário. 

 

Apesar dos clientes serem de fundamental importância para as organizações, poucas empresas 

parecem dispostas a fazer com que seu desempenho atenda às necessidades destes. O 

consumidor deve deixar de ser visto apenas como comprador e passar a ser considerado como 

um elemento portador de direitos que expressa opiniões e valores. 

 

3. QUALIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO 

A qualidade de um serviço pode ser avaliada através de indicadores. Exige-se, entre outros 

aspectos, que os indicadores de produtividade e qualidade sejam de formulação simples, 

possíveis de entendimento por todos os empregados envolvidos no processo de produção. 

Além disso, eles terão de apresentar um grau satisfatório de cobertura e representatividade das 

atividades e resultados gerados (Tironi et al., 1991).  

 

De acordo com Ferraz e Torres (2004), são doze os fatores que influem na qualidade do 

transporte público urbano: acessibilidade, frequência de atendimento, tempo de viagem, 

lotação, confiabilidade, segurança, características dos veículos, características dos locais de 

parada, sistema de informações, conectividade, comportamento dos operadores e estado das 

vias. Na sequencia é apresentado o conceito de cada um deles (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Fatores que influenciam na qualidade do transporte público 
QUALIDADE CONCEITO 

Acessibilidade 

É a distância percorrida para iniciar e finalizar a viagem por transporte 

público, sendo influenciada pelas características do percurso como 

declividade, estado das calçadas, etc. 

Frequência de atendimento 
Intervalo de tempo entre a passagem de dois veículos consecutivos de 

transporte público numa mesma linha e sentido. 

Tempo de viagem Tempo gasto no interior dos veículos. 

Lotação Quantidade de passageiros no interior dos veículos. 

Confiabilidade 
Grau de certeza dos usuários de que veículo de transporte público vai 

passar na origem e chegar ao destino no previsto. 

Segurança Acidentes envolvendo os veículos e atos de violência. 

Características do veículo Tecnologia e o estado de conservação dos ônibus. 

Locais de parada Sinalização adequada, existência de bancos e cobertura. 

Sistema de informações 
Disponibilidade de folhetos com horários, itinerário das linhas, indicações 

de estações e postos de atendimento. 

Conectividade Facilidade de Deslocamento entre dois locais quaisquer. 

Comportamento dos 

operadores 
Postura dos motoristas e cobradores. 

Estado das vias Qualidade da superfície de rolamento. 
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Segundo Waisman (1983), a seleção de indicadores pode ser feita de acordo com um conjunto 

de sete critérios, que são: comparabilidade, cobertura, resposta a necessidade, 

compreensibilidade, flexibilidade, incentivo para o alcance de melhorias e disponibilidade de 

dados. 

 

A realização de uma viagem por transporte coletivo urbano compõe-se das seguintes etapas: 

percurso a pé da origem até o local do embarque no sistema, espera pelo coletivo, 

deslocamento dentro do coletivo e caminhada do ponto de desembarque até o destino final. 

Muitas vezes também é necessário uma ou mais transferências entre coletivos para se atingir o 

destino almejado. 

 

Kawamoto (1984) cita que a frequência de atendimento é um dos elementos mais importantes 

do nível de serviço, uma vez que reflete o volume de serviço ofertado por unidade de tempo. 

De acordo com Faria (1985), a maioria dos usuários de transporte público considera o tempo 

de deslocamento como o fator mais importante de uma viagem, sob a ótica da qualidade.  

 

4. REGULAMENTO DE OPERAÇÃO DO STPP/RMR 

Este documento é um dos principais instrumentos de Gestão do Grande Recife Consórcio de 

Transporte para prover aos usuários do sistema um “serviço adequado” conforme determina o 

inciso IV do Parágrafo Único do Art. 175 da Constituição Federal que devem ser garantidos 

por meio de um transporte público coletivo de passageiros rápido, seguro, confortável, 

contínuo, abrangente, confiável, eficiente, eficaz e com tarifas módicas. Ao mesmo tempo, faz 

parte dos documentos legais que o concessionário e permissionário tem de obedecer e por ele 

pautar a execução de seus serviços. 

 

Nele estão contidos os direitos e deveres dos principais atores responsáveis pela gestão e 

operação do serviço de transporte público de passageiros da Região Metropolitana de Recife, 

ou seja, o Consórcio de Transporte da Região Metropolitana do Recife – CTM, a 

Concessionária e Permissionária do serviço e os usuários do STPP/RMR. 

 

Também estão definidos os meios e/ou mecanismos para a promoção da gestão associada do 

STPP/RMR, a elevação da qualidade, bem como a adequação da oferta, dos transportes 

públicos oferecidos à população da RMR, asseguradas condições aceitáveis de regularidade, 

rapidez, continuidade, eficiência, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação, 

modicidade das tarifas, segurança, conforto, economia e confiabilidade. Assim como 

estabelecer os direitos e deveres inerentes ao funcionamento do STPP/RMR. 

 

5. CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS DO STPP/RMR 

Compete ao Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano - CTM realizar a 

Avaliação da Qualidade do Desempenho Operacional das Concessionárias do STPP/RMR. A 

Avaliação da Qualidade do Desempenho Operacional é realizada para cada Concessionária, 

operadora das linhas contratadas, mensurada por indicadores associados aos aspectos de 

Confiabilidade, Segurança, adequabilidade e relacionamento com o cliente, definidos como 

atributos formadores do conceito da qualidade requerida pelo usuário e especificada pelo 

CTM.  

A avaliação é realizada com periodicidade semestral, abrangendo os períodos de janeiro a 

junho e de julho a dezembro de cada ano, dando origem a um Relatório de Avaliação da 

Qualidade do Desempenho por Concessionária - RAQD, que é encaminhado às 
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Concessionárias para conhecimento e adoção de medidas corretivas, quando necessário, no 

sentido de melhorar a qualidade do serviço oferecido aos usuários. Caso não seja cumprido, 

por parte das Concessionárias, acarretará em penalidades previstas no regulamento. 

 

Para a Avaliação da Qualidade do Serviço e obtenção da Nota Final da avaliação da 

concessionária i, relacionam-se, a seguir, as definições, aplicação, e pesos, de cada atributo ou 

indicador, que fornecerá um valor com a pontuação para classificação final em cada período 

de avaliação, contendo o detalhamento geral, e conforme a Figura 1. 

 

 
Figura 1: Avaliação da Qualidade do Serviço prestado pelas Concessionárias do STPP/RMR. 

(Grande Recife, 2013b) 

 

6. METODOLOGIA 

A metodologia proposta baseou-se na confrontação do regulamento da Grande Recife 

Consórcio de Transporte com relação à operação do transporte e sua forma de avaliação com 

os resultados extraídos dos anuários estatísticos de 2007 a 2015. Desses anuários foram 

observados dados como reclamações dos usuários pelos principais canais de comunicação 

com o órgão gestor e avaliações de desempenho das concessionárias elaboradas pelo Grande 

Recife Consórcio de Transporte, para assim, observar algumas tendências de indicadores 

associados aos aspectos de confiabilidade, segurança, adequabilidade e relacionamento com o 

cliente. Deste modo, obtendo um diagnóstico da satisfação da população usuária e da 

regularidade e desempenho da operação das concessionárias. 

 

Para uma interpretação e compreensão de todas essas informações, foram estudados todos os 

documentos legais que as concessionárias e permissionárias tem de obedecer e por eles pautar 

a execução de seus serviços, são eles: o Regulamento do Sistema de Transporte Público de 

Passageiros da RMR (Grande Recife, 2013a) e o Manual de Operação do STPP/RMR 

(Grande Recife, 2013b). Principais instrumentos de gestão do Grande Recife Consórcio de 

Transporte. Neles estão contidos os direitos e deveres dos principais atores responsáveis pela 

gestão e operação do serviço de transporte público de passageiros da Região Metropolitana do 

Recife, ou seja, o Consórcio de Transporte da Região Metropolitana do Recife – CTM, a 

Concessionária e Permissionária do serviço e os usuários do sistema.  
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Os anuários, publicados desde 2007 pelo CTM, foram primordiais para os diagnósticos 

realizados neste trabalho. Estas publicações, tratada estatisticamente, apresentam, 

historicamente, a evolução do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região 

Metropolitana do Recife, e representam um referencial intangível de informações, 

cuidadosamente catalogadas, com o objetivo principal de subsidiar estudos e pesquisas na 

área de Transporte, gerido pelo Grande Recife Consórcio de Transporte; seja no campo 

acadêmico ou no desenvolvimento de programas e projetos, que, por sua vez, viabilizem 

políticas públicas indutoras de melhoria contínua do Transporte Coletivo para o cidadão 

usuário.  

 

Tais publicações estão disponíveis no site do Grande Recife Consórcio de Transporte, com 

um histórico de 2007 a 2014 até o momento, já os dados de 2015 foram obtidos diretamente 

com os responsáveis pela elaboração dos anuários. A partir deles foi possível coletar dados 

importantes para o desenvolvimento deste trabalho, informações como: quantidade de 

passageiros transportados ao longo dos anos pelo sistema, viagens realizadas, índices de 

cumprimento de viagens, índice de quebra de veículos, multas mais frequentes aplicadas as 

empresas, reclamações dos usuários, avaliação das empresas, sendo essas duas últimas 

primordiais para a análise.  

 

As reclamações dos usuários, registrados pelos principais canais de comunicação com o 

STPP/RMR, catalogadas nos anuários, desde 2007, pelo CTM, estavam estruturadas por tipos 

de reclamações, tais como: queima de parada, não cumprimento do quadro de horário, falta de 

urbanidade, dentre outras que serão apresentadas posteriormente; pela quantidade de 

reclamações totais por mês durante o ano em questão. Com esses dados em mãos foi possível 

gerar um gráfico com a evolução das reclamações ao longo do histórico analisado, 

averiguando assim, a satisfação ou insatisfação dos usuários do STPP/RMR. 

 

Já os resultados das Avaliações da qualidade do desempenho das empresas do sistema de 

transporte estavam registrados segundo o semestre da avaliação, nota e conceito. A nota final 

semestral - Nsi - de cada Concessionária ou Permissionária é obtida pela média aritmética das 

notes mensais da respectiva avaliação – Nmi. Já a Nota mensal de cada Concessionária - Nmi 

- é obtida pela média ponderada das notes de cada atributo: Confiabilidade, Segurança, 

Adequabilidade e Relacionamento com o Cliente, como está indicado no quadro XX os 

respectivos pesos. A nota mensal da Avaliação da Concessionária i - (Nmi) ou da Avaliação 

da Permissionária j (Nmj), na Avaliação de Qualidade do Desempenho de cada uma, é obtida 

através da equação, a seguir: 

Nmi = (3NCi + 2NSi + 1,5NAi + 3,5NRi)/10   (1) 

em que  Nmi: Nota da Avaliação da concessionária i; 

 NCi: Nota referente ao atributo de Confiabilidade da concessionária i; 

 NSi: Nota referente ao atributo de Segurança da concessionária i; 

 NAi: Nota referente ao atributo de Adequabilidade da concessionária i; e 

 NRi: Nota referente ao atributo de Relacionamento com os Usuários da 

concessionária i; 

 

As concessionárias serão classificadas conforme a Nota Final, obtida pelo resultado da media 

ponderada das notas de cada índice médio do período avaliado, conforme a Tabela 2. 
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Tabela 2: Conceito / Nota 

CONCEITO INTERVALO DE NOTA 

Ruim 0 – 4,999 

Regular 5 – 6.999 

Bom 7 – 8,999 

Excelente 9 – 10,000 

A partir das avaliações elaboradas pelo órgão avaliador, foi possível analisar o desempenho 

das concessionárias ao longo de um período de 5 anos, pois tal metodologia de avaliação só 

começou a ser aplicada em 2010. Assim, se pôde analisar o desempenho das empresas ao 

longo que o seu conceito se mantinha estável, crescia ou decrescia com o decorrer das 

avaliações. 

 

Também foi averiguada a efetividade dos resultados das avaliações realizadas pelo órgão 

gestor, na solução ou atenuação dos problemas levantados. Analisando se tais informações 

coletadas estão viabilizando uma melhoria continua do transporte coletivo para o cidadão 

usuário. Por fim, tendo em mente todas essas informações, foi possível propor políticas 

públicas indutoras de melhoria da qualidade do transporte coletivo para o usuário à luz do 

diagnóstico. 

 

7. RESULTADOS 
As reclamações relacionadas à prestação do serviço das empresas do STPP/RMR, 

protocoladas através da Central de Atendimento ao Cliente – CAC, reuniões em sua sede, 

Ouvidoria e a Gerencia de Relacionamento – GERE, principais canais de comunicação com 

os usuários, estão relacionadas às diversos tipos. Tais reclamações realizadas pelo usuário, 

devido eventuais irregularidades que divergem de um bom serviço requerido pelo mesmo, 

apresentaram uma determinada coerência entre os indicadores de qualidade levados em 

consideração pelos documentos legais que regem o sistema e os indicadores relevantes de um 

bom serviço questionados pela população. 

 

Os atributos confiabilidade, segurança, adequabilidade e relacionamento se relacionam de 

certa forma com as reclamações listadas na Tabela 3. Pois reclamações como deficiência de 

manutenção, dirigir perigosamente, excesso de lotação e falta de urbanidade, estão 

diretamente ligados, respectivamente. 

 

As reclamações obtiveram um crescimento ao longo dos nove anos analisados, apesar de que 

em 2011 houve uma queda considerável de 27% e 79%, respectivamente, nas reclamações 

relacionadas a “queima de parada” e “não cumprimento do QH”, porém no ano seguinte 

voltou a crescer novamente obtendo um aumento ainda maior do que em 2010. Nos demais 

tipos o crescimento se manteve constante, como no caso da “deficiência de manutenção”. Tal 

oscilação em alguns casos se dá por conta de que nem todos os usuários tem acesso a esses 

meios de comunicação, seja por falta de informação ou por exclusão tecnológica, e 

geralmente um mesmo usuário não costuma protocolar as mesmas reclamações todas as vezes 

que as irregularidades ocorrem. 

 

Ficou evidente que os indicadores que obtiveram o maior número de reclamações foram 

queima de parada, não cumprimento do quadro de horário (QH) e falta de urbanidade, sendo 

estes, itens que têm uma relação direta com os atributos Confiabilidade e Relacionamento 

com o cliente, respectivamente; indicadores estes requeridos pelos usuários e especificados 
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pelo CTM no regulamento. Demonstrando assim, como os operadores das concessionárias 

e/ou permissionárias se comportam na relação direta com o cliente, provocando certa 

perturbação no deslocamento dos indivíduos ao seu destino desejado. Um dado que chamou 

atenção foi o baixo número de reclamações relacionadas ao excesso de lotação nos ônibus. 

Algo que todos os dias é presenciado em diversas linhas do STPP/RMR. 

 

Tabela 3: Tipo de reclamações por ano 

 
 

 
Figura 2: Gráfico de reclamações por tipo por ano 

 

As avaliações semestrais realizadas com as concessionárias do STPP/RMR todos os anos, 

catalogadas de 2010 a 2015 até o momento, forneceram uma nota e conceito final para cada 

empresa, segundo a metodologia aplicada pelo CTM, que se encontra no Manual de Operação 

do STPPP/RMR, como mostra a Tabela 6. Frisa-se que neste ano duas empresas não foram 

avaliadas por questões de prazos contratuais, a Auto Viação Cruzeiro Ltda e Rodolinha 

Transportes e Turismo Ltda. 

 

Obedecendo aos conceitos apresentados na Tabela 4, observa-se que no ano de 2010, houve 

uma predominância do conceito “bom”, cerca de 62,5% das avaliações, 34% para o conceito 

“regular” e apenas 3,12% das empresas obtiveram o conceito “ótimo”. No ano posterior, em 

2011 (ANEXO B), os resultados se mantiveram bem semelhantes com o de 2010, houve uma 
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pequena melhora no conceito “ótimo”, de 6,25% neste ano. Sendo as empresas 

Transportadora Globo Ltda, que já havia obtido o mesmo conceito em 2010, e a Cidade Alta 

Transportes e turismo Ltda que conseguiram o conceito máximo. Neste ano as empresas Auto 

Viação Cruzeiro Ltda e Rodolinda Transportes e turismo Ltda, não foram avaliadas. 

 

Tabela 4: Avaliação semestral com nota e conceito – 1º e 2º semestre - 2010 

Empresa 
1º semestre 2º semestre 

nota conceito nota conceito 

Borborema Imperial Transportes Ltda. 8,60 BOM 8,08 BOM 

Rodoviária Caxangá Ltda. 6,85 REGULAR 6,85 REGULAR 

Cidade Alta Transportes e Turismo Ltda. 8,84 BOM 8,88 BOM 

CRT-Cidade do Recife Transportes S/A 8,60 BOM 8,48 BOM 

Empresa Metropolitana Ltda. 8,44 BOM 7,36 BOM 

Transportadora Globo Ltda. 7,60 BOM 8,00 BOM 

Transportadora Itamaracá Ltda. 9,04 ÓTIMO 8,92 BOM 

Empresa Pedrosa Ltda. 7,44 BOM 7,52 BOM 

Rodoviária Metropolitana Ltda. 7,56 BOM 7,08 BOM 

Rodotur Turismo Ltda. 7,24 BOM 7,24 BOM 

José Faustino & Cia. Ltda. 6,60 REGULAR 5,96 REGULAR 

Empresa São Paulo Ltda. 7,24 BOM 6,72 REGULAR 

Auto Viação Santa Cruz Ltda. 6,76 REGULAR 6,80 REGULAR 

TRANSCOL-Transportes Coletivos Ltda. 8,04 BOM 6,84 REGULAR 

Viação Mirim Ltda. 7,92 BOM 6,72 REGULAR 

Expresso Vera Cruz Ltda. 5,76 REGULAR 5,12 REGULAR 

Fonte: Grande Recife, 2010. 

 

O ano de 2012 apresentou certo equilíbrio entre os conceitos “regular” e “bom”, com 43,75% 

e 56,25%, respectivamente. Neste ano houveram duas avaliações ruins, que foram de 

empresas que vinham mantendo resultados regulares desde 2010. Neste ano as empresas Auto 

Viação Cruzeiro Ltda e Rodolinda Transportes e turismo Ltda, também não foram avaliadas. 

 

Já em 2013, o quadro começou a se inverter com o aumento de conceito “regular” e uma 

queda do conceito “bom”, com 59,38% e 34,37%, respectivamente. Desde então o conceito 

“ótimo” já não está sendo mais constatado, mas o conceito “ruim” obteve um aumento, 

constatado em 12,5% das avaliações. Neste ano, algumas empresas obtiveram uma melhora 

no conceito, como a Transportadora Globo Ltda., enquanto que outras caíram ao longo de 

2011, como foi o caso da Transportadora Itamaracá, que passou de “ótimo” para “regular”. 

 

Em 2014 (Tabela 5) a porcentagem de notas regulares se manteve superior, com 48%, já o 

conceito “bom” obteve 40% do total. O conceito “ruim” se manteve estável com 12%. Neste 

ano houve uma redução das empresas avaliadas, anteriormente haviam 32 ao ano, 16 por 

semestre, e neste ano houveram 25 no total; além da redução das empresas avaliadas, três 

delas só realizaram a avaliação no primeiro semestre do ano, algumas por questões contratuais 

e outras não foram esclarecidas. A empresa Santa Cruz parou de operar neste ano por conta de 

seus resultados ruins nos anos anteriores, passando suas linhas para as empresas Borborema e 

Metropolitana. O mesmo aconteceu com a empresa São Paulo, saindo do sistema e passando 

suas linhas para as empresas Globo, Caxangá e Transcol. 
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Tabela 5: Avaliação semestral com nota e conceito – 1º e 2º semestre - 2014 

Empresa 
1º semestre 2º semestre 

nota conceito Colocação nota conceito Colocação 

Auto Viação Cruzeiro 3,80 RUIM 13° 3,32 RUIM 9° 

Borborema Imperial Transportes Ltda. 6,72 REGULAR 6° 7,48 BOM 2° 

Rodoviária Caxangá Ltda. 7,69 BOM 2° 6,66 REGULAR 6° 

Cidade Alta Transportes e Turismo Ltda. 6,12 REGULAR 9°       

CRT-Cidade do Recife Transportes S/A 5,96 REGULAR 10° 5,84 REGULAR 7° 

Empresa Metropolitana Ltda. 7,36 BOM 4° 6,88 REGULAR 5° 

Transportadora Globo Ltda. 8,04 BOM 1° 7,92 BOM 1° 

Transportadora Itamaracá Ltda. 4,96 RUIM 12°       

Empresa Pedrosa Ltda. 6,93 REGULAR 5° 7,45 BOM 3° 

Rodotur Turismo Ltda. 6,24 REGULAR 8°       

José Faustino & Cia. Ltda. 6,28 REGULAR 7° 7,48 BOM 2° 

TRANSCOL-Transportes Coletivos Ltda. 7,40 BOM 3° 6,96 REGULAR 4° 

Viação Mirim Ltda. 7,40 BOM 3° 7,48 BOM 2° 

Expresso Vera Cruz Ltda. 5,92 REGULAR 11° 5,56 REGULAR 8° 

Fonte: Grande Recife, 2014. 

 

Tabela 6: Avaliação semestral com nota e conceito – 1º e 2º semestre – 2015 

Empresa 
1º semestre 2º semestre 

Nota Conceito Colocação Nota Conceito Colocação 

Borborema Imperial Transportes Ltda. 7,36 BOM 5º 7,52 BOM 3º 

Rodoviária Caxangá Ltda. 5,94 REGULAR 8º 5,54 REGULAR 9º 

CRT-Cidade do Recife Transportes S/A 5,44 REGULAR 10º 6,04 REGULAR 7º 

Empresa Metropolitana Ltda. 6,24 REGULAR 7º 6,32 REGULAR 6º 

Transportadora Globo Ltda. 8,72 BOM 1º 7,84 BOM 2º 

Empresa Pedrosa Ltda. 7,65 BOM 4º 7,33 BOM 4º 

José Faustino & Cia. Ltda. 7,72 BOM 3º 8,32 BOM 1º 

TRANSCOL-Transportes Coletivos Ltda. 6,60 REGULAR 6º 6,44 REGULAR 5º 

Viação Mirim Ltda. 7,84 BOM 2º 6,00 REGULAR 8º 

Expresso Vera Cruz Ltda. 5,80 REGULAR 9º 5,12 REGULAR 10º 

Fonte: Grande Recife, 2015. 

 

Em 2015 (Tabela 6) ficou visível a redução do número de empresas operando nas linhas no 

sistema da RMR, se comparada com as avaliações anteriores. Nesta avaliação os conceitos 

variaram entre bom e regular, sendo de 45% e 55% as porcentagens, respectivamente. Neste 

ano a empresa Auto Viação Cruzeiro Ltda foi excluída da avaliação em virtude do 

enquadramento no art. 107, inciso IV e art. 108ª inciso I do Regulamento. Tal redução no 

número de empresas no quadro do sistema de transporte acaba evidenciando a falta de preparo 

das empresas na prestação do serviço aos usuários. 

 

Outro fato foi que no 2
0
 semestre nas avaliações as notas tendiam a diminui na maioria das 

empresas, com a mudança de conceito ou não. A queda gradativa das empresas 

Transportadora Itamaracá Ltda, Cidade Alta Transportes e Turismo Ltda e Empresa São Paulo 

foi um ponto que chamou atenção pelo fato que as mesmas inicialmente obtiveram notas altas 

e posteriormente vieram a ser extintas do sistema. E sem deixar passar a péssima atuação da 

empresa Auto Viação Cruzeiro que se manteve circulando por 3 anos, mesmo obtendo 
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conceitos ruins nas avaliações durante a concessão. As empresas que apresentaram os 

melhores desempenhos durante o período avaliado foram: Transportadora Globo Ltda, 

Borborema Imperial Ltda, e Empresa Metropolitana Ltda, em ordem decrescente. 

 

Outra situação analisada foi após a extinção das empresas Alto Viação Santa Cruz Ltda, 

passando a operação de suas linhas para as empresas Borborema, Metropolitana e Vera Cruz, 

e a Empresa São Paulo Ltda passando a operação para as empresas Transportadora Globo, 

Caxangá e Transcol. Após essa distribuição de operações algumas empresas apresentaram 

uma mudança nos conceitos a partir de 2014. As empresas Borborema e Globo se mantiveram 

bem nas avaliações. Já a Metropolitana e a Transcol apresentaram uma pequena queda nas 

notas. Os piores resultados foram das empresas Caxangá e Vera Cruz, obtendo conceitos 

regulares no decorrer dos semestres. 

 

8. CONCLUSÕES 

Objetivando verificar a satisfação dos clientes frente à qualidade do transporte público do 

Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife – 

STPP/RMR, o presente trabalho analisou a qualidade de serviços e satisfação com o 

transporte público coletivo segundo informações catalogadas nos anuários, de 2007 a 2015, 

elaboradas pelo órgão gestor do sistema. Coletando destes as reclamações dos usuários sobre 

irregularidades no serviço e os resultados das Avaliações da Qualidade do Desempenho 

Operacional das Concessionárias do sistema do transporte coletivo por ônibus. Além de 

estudos minuciosos do Regulamento e Manual de Operação do STPP/RMR.  

 

Constatou-se que o sistema de transporte público da RMR apresentou várias deficiências, que 

se resumem em: má relação entre operadores e usuários, na infraestrutura das linhas, no 

sistema de informação, no desempenho das concessionárias ao prestar um serviço adequado e 

do órgão gestor ao fiscalizar e elaborar políticas públicas após a coleta de dados importantes 

que refletem o desempenho do serviço prestado. Havendo uma insatisfação dos usuários com 

relação à operação do serviço, com: queima de paradas, não cumprimento do quadro de 

horários, falta da urbanidade por parte dos operadores, dirigir perigosamente, deficiência de 

manutenção e superlotação. Divergindo completamente dos indicadores de qualidade 

definidos pelo regulamento e requeridos pelos usuários. 

 

Outro ponto interessante levantado nas analises foram as baixas reclamações dos usuários 

relacionadas a superlotação dos ônibus no translado. Algo que é vivenciado diariamente nas 

linhas do sistema. Como os clientes julgam a qualidade do serviço tanto pela experiência 

vivida quanto pelo resultado atingido, os usuários do sistema acabam tendo uma baixa 

expectativa, assim avaliando como bom ou até normal um serviço deficiente (Johnston, 2002). 

 

O segundo problema constatado foram às quedas no conceito da qualidade de desempenho, 

segundo a metodologia aplicada pelo CTM, ano após ano do serviço prestado pelas empresas 

operadoras do sistema de transporte público de passageiros por ônibus, STPP/RMR. A queda 

do número de empresas operando as linhas foi algo preocupante, de 17 empresas constatadas 

na primeira avaliação, só restaram 10 em 2015. Essa redução além de comprometer a 

desempenho do sistema como um todo, acaba provocando uma queda de rendimento daquelas 

empresas que mantinham um conceito entre regular e bom. 
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Como limitação da pesquisa, destaca-se a dificuldade de acesso a dados secundários, que 

enriqueceriam o presente estudo. Pois os anuários apresentam uma defasagem de publicação 

de um a dois anos. Impossibilitando um estudo mais abrangente e atualizado da evolução do 

transporte da região metropolitana. 

 

Como recomendações ao Poder Público, gestores e operadores do sistema é importante que os 

indicadores de maior relevância passem a ser acompanhados de forma intensiva, com o 

estabelecimento de procedimentos de levantamento periódico destes dados, de forma a manter 

um histórico capaz de avaliar o comportamento de determinadas mudanças, uma vez que 

muitos dados ainda não são acompanhados. Além claro, da melhoria daqueles indicadores 

constatados neste trabalho, através de um dialogo mais eficaz por meio de uma sistema de 

informação amplo, e uma melhoria da gestão, tanto público quanto das operadoras, por meio 

da adoção de diversas estratégias de operação, tecnologia, custo, inovação e investimento. 

Uma forma de incentivo para as operadoras investirem mais seria por meio de uma 

democratização do espaço urbano, com a proporcionalidade tributária. 
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RESUMO 

Este trabalho, propõe-se a analisar os planos de mobilidade urbana de capitais brasileiras sob a ótica dos princípios 

da caminhabilidade, e comparar as propostas de ações e as ferramentas previstas para garantir sua implementação, 

com planos de mobilidade internacionais. Para esta análise foram escolhidos os planos de Belo Horizonte e São 

Paulo, formulados no âmbito da lei 12.587/2012 (Brasil, 2012), estes planos foram comparados com as 

metodologias de implementação contidas nos planos da Île-de-France e da cidade de Los Angeles. Observou-se 

nos planos brasileiros a ausência de informações importantes, como a definição dos locais de implantação das 

ações, os órgãos públicos responsáveis pela realização dessas atividades e a fonte de financiamento, tornando o 

plano apenas um manual com conceitos e princípios gerais. Desta forma, constatou-se a necessidade de uma 

elaboração de metas mais específicas e bem definidas para que a implantação de medidas de incentivo à 

caminhabilidade alcancem os resultados esperados, como em cidades que possuem planos de mobilidades e gestão 

mais eficazes.  

 

 

ABSTRACT 

This paper proposes to analyze the urban mobility plans of Brazilian capital under the perspective of the principles 

of roadability, and compares proposals for actions and as tools foreseen for its implementation, international 

mobility plans. For this analysis, the plans of Belo Horizonte and São Paulo, formulated in the field of law 12.587/ 

2012 (Brazil, 2012), were chosen, these projects were compared with implementation methodologies contained in 

the plans of Île-de-France and the city of Los Angeles. It should be noted in the Brazilian plans of lack of important 

information, such as a definition of places of implementation of actions, public public bodies by a knowledge base 

activity, making the plan only a manual with general concepts and principles. In this way, the need for more 

specific and well-defined goals for the implementation of measures to encourage roadworthiness, as expected 

results, has been established, such as in cities that have more efficient mobility and management plans. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O crescimento acelerado e desordenado dos centros urbanos nos últimos anos, aliado ao 

aumento do número de automóveis particulares, desconfigurou o papel das cidades de 

proporcionar qualidade de vida e de circulação, intensificando os conflitos entre os diversos 

modos de deslocamento, gerando gastos econômicos vultuosos para melhorar o trânsito de 

veículos motorizados (Duarte e Libardi, 2012). A algum tempo a maioria das grandes cidades 

tenta viabilizar o uso eficaz dos veículos privados em detrimento do transporte público e outros 

modos de transporte ativos,  alargando vias, diminuindo calçadas, suprimindo árvores e praças 

e reduzindo a qualidade do tecido urbano a zonas de circulação automotiva. Este modelo de 

gestão urbana ou a ausência de integração entre política e gestão de transportes, pessoas, modos 

de transporte, uso e ocupação do solo e meio ambiente estão contribuindo para a efetivação de 

um meio urbano insustentável. 

 

Proporcionar uma eficaz e sustentável mobilidade se torna imperativo, para que as cidades 

voltem a atrair pessoas e recuperem a vitalidade urbana, promovendo a inclusão social por meio 

do amplo e democrático acesso ao espaço urbano. Nem sempre são necessários altos 

investimentos para transformar esta realidade, simples correções de hábitos podem representar 

o começo para reparar décadas de políticas e práticas contraproducentes à vida das cidades e de 

seus habitantes. 
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Uma das soluções para mitigar os impactos negativos do trânsito é estimular a caminhabilidade, 

visto que diversos exemplos de sua aplicação demonstram o sucesso na sua utilização em vários 

países do mundo, especialmente nos mais desenvolvidos. Em tais países, vê-se que esta prática 

contribui para a vitalidade urbana, além das compensações para a saúde física, social e mental 

das populações que caminham e interagem entre si (Speck, 2016). Segundo Jacobs (2000), o 

principal atributo de um distrito urbano próspero é que as pessoas se sintam seguras e protegidas 

na rua. Os espaços públicos são a essência da vida urbana, neles ocorrem os encontros que 

produzem a arte da vida nas cidades. Espaços públicos de qualidade beneficiam, não somente, 

as pessoas e a cidade com áreas de lazer e convivência, mas têm potencial para fomentar a 

economia local e valorizar toda a comunidade em que estão inseridos. 

 

Os problemas relatados e a crescente quantidade de metodologias para mitigá-los, como os 

princípios para áreas caminháveis, fez surgir a necessidade de revisão dos planos de mobilidade 

e transporte, buscando privilegiar os pedestres e o transporte coletivo sobre o veículo particular, 

prevendo a revitalização dos espaços públicos, a fim de trazer vida a esses espaços que foram 

descaracterizados e desumanizados pela presença intensiva e excessiva dos automóveis 

particulares. Segundo Duarte e Libardi (2012), pensar o transporte e a mobilidade urbana devem 

ser um ato muito mais político do que técnico, uma vez que decisões dos governos em diferentes 

escalas repercutirão na qualidade de vida da população, de acordo com o modelo adotado. 

 

Com esse intuito, no Brasil, foi sancionada a Lei 12.587/2012 (Brasil, 2012) que instituiu a 

Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) estabelecendo diretrizes e princípios para 

que os municípios planejem o desenvolvimento urbano e a melhoria de serviços e 

infraestruturas que garantam os deslocamentos de cidadãos e cargas nos territórios das cidades. 

Embora as diretrizes da PNMU não possam ser impostas às cidades, a lei estabelece que 

municípios com população acima de 20 mil habitantes devem desenvolver seu plano de 

mobilidade. Em caso de não atenderem podem ser impedidas de receber verbas da União para 

financiar ações de mobilidade urbana.  

 

Os PNMU’s devem conter objetivos de curto, médio e longo prazo, assim como os 

investimentos previstos e as instituições que garantam sua implantação e execução. Devem 

ainda prever cenários para dez ou vinte anos após sua implantação. O êxito das políticas de 

mobilidade deve ser assegurado por um sistema integrado entre as cidades que têm funções 

públicas de interesse comum. Muito mais que obras de transportes, espera-se das cidades planos 

diretores que aproximem a oferta de trabalho às moradias das pessoas, com planejamentos para 

diminuir a necessidade de longos deslocamentos.  

 

Este trabalho, propõe-se a analisar os planos de mobilidade urbana de capitais brasileiras sob a 

ótica dos princípios da caminhabilidade, e comparar as propostas de ações e as ferramentas 

previstas para garantir sua implementação, com os planos de mobilidade da Île-de-France e de 

Los Angeles. 

 

 

2. CAMINHABILIDADE 

De acordo com Forsyth e Southworth (2012) e Barbosa (2016), caminhabilidade é um 

neologismo que se refere às características de um local, que pode permitir ou dificultar o ato de 

caminhar. Este trabalho compartilha desse entendimento para o termo caminhabilidade. 
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Ghidini (2011) também destaca a caminhabilidade como uma qualidade do lugar que possui 

grande influência na qualidade de vida do local. Isso se deve ao seu potencial de induzir pessoas 

a adotar o caminhar como forma de deslocamento efetivo e a se reconectar com as ruas e os 

bairros. Para alcançar tais objetivos, é necessário a presença de certas características no local, 

como a adequação da infraestrutura física (qualidade das calçadas) e que o caminho seja atrativo 

e funcional para os deslocamentos a pé. 

 

Como mostra a Tabela 1, nos últimos anos vários pesquisadores aprofundaram os estudos sobre 

as características que tornam um ambiente agradável para caminhar, através de pesquisas 

qualitativas e quantitativas, definindo indicadores para mensurar o grau de caminhabilidade de 

uma área.  

 

Tabela 1: Fatores que influenciam a caminhabilidade de uma área 

CARACTERÍSTICAS REQUISITOS 

Conectividade das ruas 

 Calçadas e caminhos bem conectados, onde os 

pedestres possam ir direto para o seu destino. 

 Alternativas de conexões multimodais. 

 Acessibilidade. 

Funcionalidade 
 Conexão entre os principais focos de geração e 

atração de viagens, sem desvios ou esperas 

desnecessárias.  

Atratividade/ Densidade 

 Zonas atrativas para ir a pé próximas às 

residências, devido ao ritmo ou concentração de 

pontos de interesse.  

 Tipologia do uso do solo. 

Qualidade da rede pedonal / Desenho 

Urbano 

 Desenho urbano que favoreça o deslocamento das 

pessoas a pé e não privilegie somente os carros 

(volume e velocidade das vias). 

 Qualidade (conforto) de caminhos, calçadas, 

cruzamentos de rua: amplos, bem pavimentados, 

declividades moderadas, pouco ruidosos, zonas de 

sombra, áreas de proteção da chuva e dotados de 

mobiliário urbano (bancos, telefones públicos, 

etc).  

Segurança 

 Visualização do espaço interior e exterior, 

permitindo "vigiar" a rua. 

 Segurança quanto aos veículos: com separação de 

calçada, cruzamentos preferenciais, etc. 

 Minimizar situações de baixa seguridade, através 

de itinerários vigiados e ausência de lugares 

escondidos. 

Fonte: Elaborado pelas autoras, baseado em Frank, et al. (2006); ITE (2010); Lo (2009); Nabors, et al. 

(2007); Pozueta, et al. (2009); Zabot (2013). 

 

O atendimento a estes requisitos assegura um ambiente amigável para deslocamentos e para a 

vivência da população, podendo gerar um maior engajamento entre os membros de uma 

comunidade (Lo, 2009). Além dos impactos sociais e no desenho e planejamento urbano, 

também vem sendo constatada a influência da caminhada, como transporte efetivo, na saúde 

pública. Dessa forma, se fomenta a vida ativa e, consequentemente, a contribuição para tratar 

obesidade e doenças cardiovasculares. (Lo, 2009; Zabot, 2013). 
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Na tentativa de alcançar as características de uma área de alto grau de caminhabilidade, várias 

metodologias vêm sendo desenvolvidas, sendo aplicadas de acordo com o contexto do local, 

suas características e necessidades. As ruas, por exemplo, podem ser projetadas de acordo com 

duas metodologias: shared streets ou calmed streets. Shared streets são as ruas compartilhadas 

entre pedestres, ciclistas e automóveis em uma velocidade em que o pedestre seja privilegiado. 

Possuem como principal característica a ausência de marcas rodoviárias e separação entre a 

calçada e o pavimento de rodagem. Calmed streets são os locais onde foram implementadas 

medidas de acalmamento do trânsito, como as zonas de baixo limite de velocidade, conhecidas 

como zonas 30 (Karndacharuk et al., 2014; Ghidini, 2011). 

 

Tem-se também o conceito de complete streets, ruas completas, que buscam acomodar mais do 

que viagens automotivas. Uma rua completa busca atender a todos os usuários: pedestres, 

ciclistas e motoristas, sejam crianças, idosos ou pessoas com deficiência. As complete streets 

também oferecem a infraestrutura necessária para os pedestres e para os que usam a rua como 

espaço público para lazer e socializar, devendo possuir calçadas amplas e painéis informativos. 

Também devem oferecer equipamentos públicos necessários aos ciclistas e motoristas. No 

entanto, cada projeto terá suas particularidades, de acordo com o contexto em que está inserido, 

desta forma uma rua completa em uma zona rural necessita de elementos distintos de uma rua 

completa localizada em um centro urbano (Kingsbury et al., 2011). 

 

Outro modo de priorização dos pedestres são os Caminhos Separados por Níveis (GSF, sigla 

em inglês para Grade-Separated Footpaths), percursos exclusivos para pedestres localizados 

acima ou abaixo do nível do solo. As publicações existentes normalmente rotulam GSFs 

elevadas como skywalks, enquanto os GSFs subterrâneos são geralmente conhecidos como 

Underground Pedestrian Systems (UPS), geralmente estas redes interconectam uma variedade 

de locais, como escritórios, lojas, hotéis e infraestruturas de transporte, como garagens e 

estações de trânsito rápido. Diferentes formatos dos caminhos separados por níveis podem ser 

encontrados em Toronto, Hong Kong, Chicago e outras cidades (Kwan, 2015). 

 

Novos modelos de intersecções (cruzamentos de vias) também vêm sendo aprimorados para 

garantir às pessoas a prioridade e o tempo de que precisam para atravessar as vias com 

segurança. As intersecções podem ter faixas de pedestres ou apresentar uma elevação em toda 

a área central da interseção, deixando os pedestres em um nível mais alto e na linha de visão 

dos motoristas. Esta estrutura também exige a redução da velocidade por parte dos carros. A 

largura da via também pode ser modificada, tornando a largura dos pontos de travessia mais 

estreita, diminuindo a distância a ser percorrida pelos pedestres para atravessar a rua e fazendo 

com que os carros reduzam a velocidade (Pacheco, 2015). 

 

3. METODOLOGIA  

Muitos países vêm adotando estruturas políticas para incentivar as cidades a desenvolverem 

Planos de Mobilidade Urbana. Estas estruturas podem ser requisitos legais, como na França e 

no Brasil, como também podem ser apenas recomendações opcionais, como na Itália. Podem 

ainda, ser opcionais, mas com função de pré-requisito para o recebimento de financiamentos 

federais para projetos de transporte urbano, como na Alemanha, por exemplo (Öhler-Baedeker 

et al., 2014).  
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No presente estudo, são analisadas medidas de gestão indicadas nos Planos de Mobilidade de 

algumas cidades e verificado se estas medidas estão sendo executadas, principalmente para 

estimular a caminhabilidade, prática tão relevante para a qualidade de vida urbana. Os planos 

foram analisados segundo a ideia de que um plano de mobilidade pode ser efetivo quando 

apresenta os instrumentos de gestão, as fontes de financiamento, as metas e o cronograma de 

implantação destas.  

 

4. ABORDAGENS DE PLANOS DE MOBILIDADE INTERNACIONAIS  

Foram analisados os Planos de Mobilidade Urbana, e seus documentos complementares, da 

Região Parisiense, Île-de-France (que inclui a cidade de Paris), na França e da cidade de Los 

Angeles, nos Estados Unidos. Estas cidades foram escolhidas por apresentarem, a algum tempo, 

uma preocupação com outros modos de transporte, além do transporte individual motorizado, 

e por possuir claras referências às metodologias para ruas caminháveis. 
 

4.1 Plan de déplacements urbains d’Île-de-France (PDUIF) 
A estrutura francesa para plano de mobilidade determina que as cidades preparem os Planos de 

Deslocamentos Urbanos- Plans de Déplacements Urbains (PDUs). O plano é um requisito legal 

para as cidades com população acima de 100.000 habitantes de acordo com o Ato de Qualidade 

do Ar de 1996 (Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie). E para que seja 

homologado e implantado é preciso haver uma consulta pública abrangente. 

 

O PDUIF (STIF, 2014) define o quadro da política de mobilidade para toda a região de Île-de-

France. O plano foi estruturado em 9 desafios, apresenta 34 ações necessárias para encará-los e 

estabelece o ano de 2020 como prazo para o cumprimento destas ações. 

 

O plano informa que a marcha a pé é o principal meio de deslocamento dos habitantes da Île-

de-France. Quase 39% dos deslocamentos são feitos a pé, e este modo é utilizado 

principalmente para o acesso a um local de estudo ou para fazer compras e também como o 

complemento principal para as viagens em transportes públicos (STIF, 2014). Diante dessa 

informação, dentre os desafios têm-se: 1) construir uma cidade mais favorável a viajar a pé, de 

bicicleta e de transportes públicos; 2) promover uma melhor partilha multimodal da rede viária 

e 3) devolver importância para a marcha (deslocamentos a pé) na cadeia dos deslocamentos e 

conferir uma vida nova para a prática do ciclismo. Para cada desafio são definidos princípios e 

ações que devem ser tomadas. No entanto, estas ações são apenas relatadas, sem maiores 

detalhes sobre sua implantação. 

 

O PDUIF apresenta como outro desafio a construção um sistema de governança que capacite 

as partes interessadas na sua implementação, destacando que as políticas de deslocamentos e 

de ordenamento dependem da competência de múltiplos protagonistas. 

 

Para este sistema de governança, é recomendada a criação de Plan local de déplacements (PLD) 

- Plano local de deslocamentos. Um documento que especifica e detalha as ações de forma mais 

localizada, em porções menores do território. Eles têm a função de desenvolver uma política de 

mobilidade abrangente no território em um prazo de 5 anos. Os PLDs devem definir planos de 

ação, principalmente em temas cuja responsabilidade de implementação está a cargo dos 

municípios (STIF, 2014). 
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O sistema de governança sugerido pelo PDUIF (STIF, 2014) recomenda a avaliação do 

andamento da implementação das ações e cumprimento dos prazos determinados no PDUIF e 

no PLD pela Omnil, o Observatório da mobilidade na Île-de- France. Também é aconselhado o 

compartilhamento de experiências realizadas por todas as partes interessadas durante as 

Audiências da Mobilidade (anuais) e valorização de ações exemplares conduzidas pelas 

autarquias locais, empresas ou associações durante a premiação dos Troféus da Mobilidade. 

 

Para um melhor entendimento da implementação das ações sugeridas para os desafios que 

englobavam os pedestres, analisou-se o plano local de deslocamentos de um grupo de 9 cidades 

da Île-de-France, o PLD da Communauté d’agglomération de Plaine Commune (Plaine 

Commune, 2016). Este plano subdivide as ações em 5 eixos estratégicos e para cada um deles 

são determinadas ações estratégicas, suas condições para execução, os estudos e discussões que 

devem ser realizados e indicadores a serem monitorados.  Sendo o primeiro eixo referente à 

promoção de viagens a pé e de bicicletas. São apresentadas na Tabela 2 as ações e indicadores 

determinados para este tópico. 

 

Tabela 2: Ações para caminhabilidade e indicadores  

Ação 1: Eliminação de pontos difíceis para os pedestres 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO INDICADORES 

Levantamento de pontos difíceis para os pedestres  Número de pontos difíceis. 

Locais em que será realizada melhoria definidos por 

consulta com moradores eleitos (ruas definidas já constam 

no plano). 

  

Atividade a executar: alargamento de calçadas, melhoria 

da segurança em cruzamentos, intervenções artísticas, 

melhoria na iluminação, plantio de vegetação, etc. 

  

Criação de espaços públicos e vias   

Manutenção de vias, melhoria de iluminação e melhoria na 

segurança do caminho para outras vias, além das já 

definidas no plano. 

 

Ação 2:  Segurança dedicada a pedestres 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO INDICADORES 

Desenvolvimento de um plano diretos para pedestres: com 

definição de rotas estratégicas, suas características, 

limitações técnicas e custos. 

 Rotas estratégicas lineares 

determinadas pelos pedestres. 

Estabelecer um programa plurianual. 
 Orientação fácil para pedestres em 

torno dos principais polos. 

Instalar sinalização para pedestres.  

Ação 3: Plano público de pedestres 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO INDICADORES 

 Desenvolvimento do mapa interativo, possibilitando a 

busca para as rotas mais simples, diretos e  multimodais, 

incluindo o tempo de viagem a pé. 

 Número de visitas no site e no 

aplicativo. 

Integração de informações sobre rotas principais e tempos 

de viagem, benefícios da caminhada sobre o meio 

ambiente e saúde, etc. 

 Número de painéis fornecendo 

informações sobre a marcha. 

Fonte: Elaborado pelas autoras, baseado em PLD (Plaine Commune, 2016) 
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O PLD determina os responsáveis pela implantação, os parceiros envolvidos, o custo e o 

período em que deve ser executada a ação, sendo estas informações essenciais para a efetiva 

implementação das ações. O monitoramento contínuo do PLD também é solicitado no plano, 

para fornecer um aviso precoce de possíveis dificuldades de implementação e corrigi-los de 

forma eficaz. Uma revisão completa do PLD, que tem como prazo o ano de 2020, deverá ser 

realizada em março de 2018, preenchendo os indicadores de monitorização (Plaine Commune, 

2016). 

 

4.2 Mobility plan 2035- Los Angeles 

Em 2008, a Legislatura do Estado da Califórnia adotou The Complete Streets Act, desta forma 

o Plano de Mobilidade 2035 incorpora princípios de "ruas completas" e está baseado em cinco 

grandes áreas: priorização da segurança, acessibilidade para todos, infraestrutura de qualidade, 

colaboração e comunicação, ambientes limpos e comunidade saudáveis. 

 

Dentre várias análises preliminares ao plano, foi realizada uma pesquisa sobre as melhorias 

necessárias para a priorização dos pedestres nas ruas arteriais, visando proporcionar melhores 

conexões para caminhadas, também foram levantados os principais destinos dentro das 

comunidades. Estas informações organizadas em forma de mapas foram essenciais para a 

definição dos objetivos e estratégias apresentados no documento. 

 

A principal ação focada na experiência do pedestre apresentada no plano é a reutilização 

adaptativa de ruas, destacando esta como uma solução que pode variar de rua para rua, sendo 

de extrema importância a elaboração de guias de design de ruas completas. Este guia funciona 

como um conjunto de exemplos do que é possível fazer dentro do direito público com ruas em 

diferentes contextos. Sendo este formato de guia para complete streets adotado por vários outros 

locais, como: Boston, Flórida e Filadélfia (Los Angeles, 2016). 

 

O plano também apresenta como objetivo estabelecer uma rede de vizinhança, baseada no Plano 

de Bicicletas de 2010, que contém uma rede de ruas locais confortáveis para ciclismo. O Plano 

de Mobilidade reconhece que esta rede também pode servir às atividades de pedestres. A Rede 

Vizinhança Melhorada é um conjunto de ruas locais que são lentas (zonas de velocidade 

reduzida) e seguras o suficiente para conectar bairros através do transporte ativo (ibid.).  

 

Após a contextualização destas ações de priorização dos pedestres, metas específicas são 

apresentadas no plano, bem como o órgão responsável pela sua implementação e mapas 

identificando os locais onde algumas ações devem ser aplicadas. No entanto, não foram 

apresentados indicadores de acompanhamento da ação, nem o orçamento destinado a elas. 

Abaixo destacamos as principais metas voltadas para a melhoria da caminhabilidade (há cerca 

de 150 metas propostas no plano para as cinco grandes áreas): 

 

 Zonas de acalmamento do tráfego de vizinhança. Estabelece um programa de 

gerenciamento de tráfego de vizinhança e instituir "zonas lentas" em áreas específicas. 

Apoiar e defender 20 novas zonas. 

 Instalar melhorias de conectividade para pedestres e bicicletas em todas as principais 

estações de trânsito do metrô, oferecendo: paisagismo, sombreamento, iluminação, 

sinalização direcional, abrigos, extensões de calçada e crosswalks. 

 Trabalhar com empresas locais e organizações comunitárias para manter calçadas, ao 

longo de artérias, sem detritos 
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 Implementar um programa de melhoria da calçada para mostrar todos as seções de 

calçadas degradadas para os padrões da cidade e implementar um programa para 

garantir que futuras seções de calçadas degradadas sejam prontamente identificadas e 

reparadas em tempo hábil. 

 Identificar rotas de bicicleta e pedestres para aumentar o acesso a amenidades da área, 

incluindo médicos, escolas, parques, grandes centros de emprego e instalações 

comunitárias através de um processo contínuo. E calçadas seguras, interseções, 

ciclovias e instalações de apoio ao trânsito. 

 Continuar o programa People Street com parceiros comunitários para reutilizar porções 

subutilizadas de ruas (abaixo da calçada) usando materiais econômicos em praças 

temporárias, parklets, estacionamento para bicicletas e outros espaços públicos. 

 Educação de transporte ativo. Incorporar a educação de mobilidade (para crianças de 4 

a 18 anos) no currículo de educação física regular 

 Rotas seguras para a escola: desenvolver e implementar rotas seguras para o programa 

escolar. E um Plano Estratégico abrangente para acalmar o tráfego em comunidades que 

cercam todo o meio primário.  

 

5. ABORDAGENS DE PLANOS DE MOBILIDADE NACIONAIS 

Foram analisados os planos de mobilidade de Belo Horizonte e São Paulo, estas cidades foram 

escolhidas por: 1) serem capitais estaduais relevantes para sua região, sendo, portanto, grandes 

centros urbanos; 2) possuírem mais de 20 mil habitantes- critério que obriga a execução do 

Plano de Mobilidade Municipal estabelecido pelo PNMU e 3) devido aos planos já estarem 

concluídos e disponíveis para consulta online.   

 

5.1 Belo Horizonte 

O PlanMob-BH foi realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte, através da Empresa de 

Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTRANS), entre março de 2008 e agosto de 2010 

(Belo Horizonte, 2010), anterior à Lei 12.587/2012 (Brasil, 2012), porém, o  Decreto Nº 

15.317  de 2013 o  instituiu oficialmente e estabeleceu as diretrizes para o acompanhamento e 

o monitoramento de sua implementação, avaliação e revisão periódica. O Plano está baseado 

em dois marcos temporais para sua implantação, 2014 e 2020, a primeira data em função da 

realização da Copa do Mundo e 2020, marco final do Plano de Mobilidade Urbana de Belo 

Horizonte. 

 

O PlanMob-BH expõe os objetivos e estratégias de ações, no entanto não apresenta claramente 

as fontes de investimentos, nem as instituições responsáveis por sua execução, tampouco como 

o sistema irá se sustentar a nível econômico ou cronograma de implementação, apesar de conter 

indicadores de custos, gráficos e tabelas quantificativas para ambos os períodos. 

 

É importante destacar que Belo Horizonte sofre enorme interferência do sistema de ônibus 

metropolitano em função de sua posição relativa em relação aos municípios vizinhos, 

concentrando grande parte dos polos de atração de viagens, sendo este o principal foco do plano, 

apesar de propor uma série de intervenções físicas, operacionais e de políticas públicas, de uma 

forma articulada e sistêmica, buscando maximizar os benefícios para toda a sociedade e 

explorar as potencialidades de cada um dos componentes do sistema de mobilidade (Belo 

Horizonte, 2010). 
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Tornar o transporte público mais atrativo em relação ao particular; promover a segurança no 

trânsito para uma melhoria da saúde e a qualidade de vida através de espaços adequados e 

privilegiados aos pedestres; estimular os modos não motorizados de transporte, integrando-os 

aos outros modos de transporte e melhorando a infraestrutura, são enumeradas como estratégias 

e objetivos deste Plano.  

 

A rede de caminhamento de pedestres, embora tenha recebido recentes investimentos pelo 

poder público, ainda apresenta problemas de continuidade, deficiências nos pontos de travessia 

e conflitos entre pedestres e os sistemas de transporte coletivo, especialmente nos pontos de 

parada localizados na área central da cidade.  

 

Desde 2001 existe um programa de prioridade ao pedestre, que resultou no Programa Passo a 

Passo, desenvolvido pela Prefeitura de Belo Horizonte. Trata-se de um conjunto de propostas, 

que, embora não efetivadas integralmente, constituem importante passo em direção a políticas 

que privilegiem, de fato, o pedestre. Como parte desse programa está o projeto “Caminhos da 

Cidade”, que propõe soluções que incluem o tratamento das áreas de circulação do pedestre na 

Área Central e já tem como resultado obras de melhoria de espaço público, orientadas pelo 

conceito de zoneamento das calçadas. Quanto às demais áreas da cidade, não há programas 

específicos que estimulem a melhoria e o tratamento dos passeios, cabendo aos proprietários 

dos lotes essa iniciativa.  

 

Quanto às vias, o plano as classificou em: vias de tratamento prioritário para pedestres; vias de 

tratamento prioritário para pedestres e transporte coletivo e outras vias com tratamento para 

pedestres. Os tratamentos prioritários são primeiramente focados na área do hipercentro, onde 

estão sendo propostos corredores de transporte coletivo de alta capacidade que exigem 

intervenções significativas em infraestrutura, de modo a maximizar os benefícios gerados pelos 

investimentos. Dentro de cada classe criada as vias apresentam variações entre si em termos de 

capacidade viária (ou seja, número de faixas) e das dimensões associadas, foram propostas 

larguras de calçadas diferentes para as ruas classificadas como maiores e menores. 

 

Apesar de conter estratégias relevantes para uma boa experiência dos pedestres, os 

investimentos destinados a esse grupo até 2020 se resumem a 1% do total previsto, enquanto 

que 34% foram destinados às melhorias viárias.  

 

5.2 São Paulo 

O Plano de Mobilidade de São Paulo, elaborado em 2015, visa atender os próximos 15 anos. O 

plano foi elaborado pela Prefeitura do Município de São Paulo com apoio técnico da Secretaria 

Municipal de Transporte e das empresas públicas (SPTrans) e da Companhia de Engenharia de 

Tráfego (CET), em parceria com as demais secretarias municipais ligadas aos temas da 

mobilidade urbana, do desenvolvimento urbano e do parcelamento e uso do solo, notadamente 

a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (São Paulo, 2015). 

 

Um dos princípios que orienta a nova política de mobilidade urbana de São Paulo é a 

coordenação da política de transporte e circulação com o plano de desenvolvimento urbano. 

Outro preceito fundamental é priorizar o uso do transporte público coletivo, do transporte ativo 

e os deslocamentos a pé. O espaço viário urbano é escasso e essa priorização é fundamental 

para a eficiência do transporte coletivo bem como para a garantia de um deslocamento seguro 

e eficaz do transporte ativo. Neste contexto o deslocamento a pé, que tem prioridade sobre os 

361



demais, é visto não apenas como um modo de transporte, mas como uma atividade básica do 

ser humano a ser plenamente assegurada (São Paulo, 2015). 

 

A Pesquisa Origem- Destino 2007 obteve oito milhões de viagens consideradas como 

deslocamentos a pé na cidade, ou 30% das viagens diárias. Com diferentes densidades, essas 

viagens ocorrem em aproximadamente 35.000 km de calçadas, que se apresentam irregulares 

em 98% do total (Jornal da tarde, 2009). 

 

No entanto, o PlanMob-SP apresenta diretrizes diretamente relacionadas à gestão do sistema 

viário, pois apesar da tendência recente na redução do uso do automóvel, cerca de 44% das 

viagens ainda são realizadas por modos motorizados individuais, aumentando também os 

tempos de viagem em todos os modos, principalmente nos transportes públicos, em decorrência 

da alta concentração de empregos na região central, distantes dos bairros residenciais.  

 

As diretrizes existentes para pedestres e acessibilidade nas calçadas são descritas abaixo: 

 

 Metas específicas para pedestres e acessibilidade nas calçadas até 2015:  Instituir um 

Grupo Executivo Inter-secretarial para responder pela construção, reforma, adequação 

e regularização de calçadas, bem como pela consolidação de uma rede de circulação de 

pedestres; adotar o Plano Emergencial de Calçadas – PEC como programa de ação para 

reforma, construção e adequação de calçadas na cidade; adotar a meta de construção, 

reforma, adequação de 250.000m² de calçadas por ano até 2028; planejar a primeira 

pesquisa da cidade com foco nos deslocamentos a pé a ser repetida periodicamente, com 

o objetivo de fornecer subsídios para planejar a estruturação de uma rede de circulação 

para pedestres. A pesquisa deverá abranger a caracterização da infraestrutura, o perfil 

socioeconômico dos usuários e as características das viagens.  

 Metas específicas para pedestres e acessibilidade nas calçadas até 2016: adotar o 

rearranjo institucional e rever as leis e atribuições dos órgãos atualmente intervenientes 

na manutenção, reforma, adequações e construção de calçadas; propor legislação que 

estabeleça a prefeitura como responsável pela construção, reforma e adequações das 

calçadas da cidade; identificar e definir fonte de recursos para a construção, reforma e 

manutenção de calçadas; rever o Decreto nº 45.904/2005 a fim de introduzir um padrão 

de largura mínima de passeio compatível com os fluxos de pedestre em circulação, em 

especial para passeios situados nas vias de transporte coletivo de passageiros; adotar 

meta de adequar a acessibilidade em todos os próprios municipais até 2020. 

 Metas específicas para pedestres e acessibilidade nas calçadas até 2018: realizar a 

pesquisa sobre os deslocamentos a pé de São Paulo. 

 Metas específicas para pedestres e acessibilidade nas calçadas até 2020: criar um 

programa permanente de adequação das calçadas à especificidade de cada local; 

elaborar e adotar plano de consolidação da infraestrutura que garanta a caminhabilidade 

nas calçadas de São Paulo.  

 

As metas do PlanMob-SP estão bem definidas e quantificadas, com cronogramas e gráficos, 

mas não estimam os custos a serem investidos e, da mesma forma que no Plano de Belo 

Horizonte, também não informam as fontes de financiamento para execução do plano. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Analisando separadamente o plano da Île-de-France, notou-se uma certa superficialidade, 

semelhante à encontrada em alguns planos brasileiros. O plano apresenta apenas os desafios de 

mobilidade, comuns a várias regiões do mundo, e propõe ações. No entanto, notou-se uma 

preocupação com a gestão destas ações, para que ocorra sua real implementação. Para isso, o 

plano especifica um órgão para avaliar o andamento das atividades, fomenta a divulgação e 

premiação de bons exemplos que devem ser replicados na área e principalmente, aconselha que 

planos locais sejam criados com ações específicas para uma determinada área. 

 

Desta forma, os planos locais- PLD- são uma ferramenta para a governança específica de partes 

menores do território. O PLD traz objetivos específicos para as áreas, determinando em alguns 

casos as vias que receberão as modificações, apresentando o orçamento previsto e as 

instituições responsáveis por sua implantação e execução. Também exige relatórios parciais do 

andamento das atividades, para garantir o cumprimento dos prazos. 

 

O plano da cidade de Los Angeles apresenta objetivos semelhantes, no entanto, apresenta um 

número muito maior de ações em comparação ao plano francês, estas ações também são mais 

específicas abrangendo desde o compartilhamento de informações entre órgãos até a limpeza 

de calçadas por membros da comunidade. Sendo estas ações mais específicas, seja quanto a 

quantidade exata de locais a implantá-las (como a determinação mínima de 20 novas zonas de 

baixa velocidade, por exemplo) ou devido à localização exata para implantação (são 

apresentados mapas identificando as ruas a receber redes ampliadas de vizinhança, zonas de 

baixa velocidade, redes avançadas de bicicletas e distritos ampliados para pedestres). Os órgãos 

públicos responsáveis pela execução destas metas também são definidos no plano. No entanto, 

o plano não apresenta indicadores de acompanhamento da ação ou especifica o orçamento que 

será destinado. 

 

Já os Planos de Mobilidade Nacionais apresentados, apesar de exporem as metas, diretrizes, 

desafios e cronogramas, pecam pela falta de algumas informações primordiais para garantir a 

efetiva implementação de seus objetivos. O plano de Belo Horizonte não apresenta o orçamento 

que será disponibilizado ou o cronograma de implantação, enquanto que o plano de São Paulo 

apenas não apresenta os valores a investir. Ambos também falham em relação à preocupação 

com a manutenção e a sustentabilidade dos programas a serem implantados. E apesar de 

apresentarem dados que demonstram a preponderância do modo de deslocamento a pé, a 

quantidade de metas e o valor a ser investido nesta área não acompanharem seu grau de 

utilização. 
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RESUMO 

A relação entre transporte e crescimento econômico tem sido amplamente investigada na literatura, mas as 

evidências empíricas encontradas revelam-se controversas. O Estado de Minas Gerais lançou o Programa de 

Pavimentação de Ligações e Acessos aos Municípios – ProAcesso – para expandir a acessibilidade para 225 

municípios, pavimentando estradas rurais /vicinais. O presente trabalho se propõe a avaliar o impacto do ProAcesso 

sobre o crescimento econômico em Minas Gerais , usando o método de diferenças-em-diferenças espacial com 

pareamento para identificar o efeito médio do tratamento na presença de transbordamentos espaciais . Os resultados 

indicam que o fato de que um município pertencer ao grupo tratamento, em média, não contribuiu para seu 

crescimento econômico. Isso ocorre porque as externalidades positivas e/ou negativas, promovidas pelo acesso à 

rede de transporte, são anuladas, fazendo com que o impacto do ProAcesso sobre a taxa de crescimento econômicos 

dos municípios não seja estatisticamente significativo. 

 

ABSTRACT 

The relation between transport and economic growth has been largely investigated in the literature, but the 

empirical evidence found has proven to be controversial. The Minas Gerais State has launched the ProAcesso 

program in order to expand accessibility for 225 municipalities, paving rural roads. This work is aimed at 

evaluating the impact of ProAcesso, using a matched spatial difference-in-differences method in order to identify 

the average treatment effect in the presence of spatial spillovers. The findings indica te that the fact of a 

municipality belongs to the treatment group, on average, did not contribute to its economic growth. This is because 

the positive and negative externalities promoted by the access to the t ransport network are canceled out so that the 

impact of the ProAcesso on the economic growth rate of the municipalities is not statistically significant. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A literatura internacional teve sua atenção despertada para o papel da infraestrutura no 
desempenho da economia com a crise da produtividade americana nos anos setenta e oitenta. A 

explicação de alguns autores para tal colapso repousou no decréscimo das despesas com 
infraestrutura (Aschauer, 1989; Munnell, 1992; Prud’homme, 1993). Outros autores, por outro 
lado, descobriram evidências que mostravam que a influência da infraestrutura na produção é 

nula do ponto de vista estatístico (Holtz-Eakin, 1994; Kelejian e Robinson, 1997).  
 

Do ponto de vista teórico, é esperado que a infraestrutura de transportes exerça influência no 
desempenho econômico sob diversas formas. Em primeiro lugar, a existência de infraestrutura 
de transportes reduz o custo dos insumos intermediários, assim, decrescendo o custo de 

produção e, tendendo a elevar a renda local (Krugman, 1991). Em segundo lugar, a adequada 
provisão de infraestrutura aumenta a produtividade do trabalho, elevando suas respectivas 

ofertas, e, consequentemente, criando condições potenciais para o aumento da produção 
(Fourier, 2006). Terceiro, a infraestrutura minimiza custos de transação ao possibilitar melhores 
acessos a produtos e tecnologias (World Bank, 2006). Quarto, a dotação de infraestrutura de 

transporte gera significativas externalidades positivas, sobretudo na produtividade sistêmica : 

um maior número de rodovias ou rodovias com melhores asfaltos aumentam a qualidade e a 

oferta dos serviços de transportes, facilitando a comunicação e a interação entre os indivíduos 
e fazendo com que o comércio de bens e serviços seja mais rentável (Banister e Berechman, 
2001; e Berechman, 2009; Martin, 2001). Quinto, Carmignani (2003) destaca que a provisão 
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de transporte promove o aumento da conectividade física, desenvolvendo mercados regionais e 

fortalecendo fluxos informacionais através das fronteiras.  
 

No entanto, nem sempre as externalidades promovidas pelas infraestruturas serão positivas, 
podendo gerar impactos nulos ou mesmo negativos sobre a renda. Nesse sentido, há o “two way 
road argument”. Este argumento reforça que projetos com função de ligar regiões periféricas a 

regiões centrais podem apresentar efeitos distributivos contrários aos desejados, quando se tem 
transferência de renda da periferia para o centro (SACTRA, 1999; Preston e Holvad, 2005). Por 

fim, Agénor e Moreno-Dodson (2007) enfatizam que, no curto prazo, um aumento no estoque 
de capital público em infraestrutura pode ter um efeito adverso na atividade econômica, na 
medida em que haja um deslocamento dos investimentos privados. Este efeito pode traduzir -se 

em um efeito negativo sobre o crescimento se a queda na formação de capital privado perdurar 
no longo prazo. 

 
Como é possível notar, existem vários argumentos teóricos que justificam levar em 
consideração em estudos de crescimento econômico a infraestrutura de transportes como um de 

seus determinantes. A literatura apresentou estudos empíricos que tentaram mensurar o impacto 
do investimento público em infraestrutura de transportes no crescimento econômico. Para tanto, 

estes trabalhos utilizaram diferentes abordagens econométricas como funções de produção, 
modelos VAR, convergência de renda, etc.  
 

Mesmo com a adoção dessas diferentes técnicas, é possível perceber a dificuldade de se 
estabelecer a causalidade direcionada dos transportes para o crescimento econômico, sugerida 

pelos modelos teóricos. A explicação para tal dificuldade pode residir na presença de quatro 
problemas, a saber: i) dependência espacial; ii) ausência de controle para efeitos não-
observados; iii) simultaneidade; e iv) erro de medida na construção da variável de infraestrutura.  

 
Percebe-se que a maioria dos trabalhos revisados não fez nenhum controle de efeitos fixos, de 

dependência espacial ou de simultaneidade (Deno, 1988; Aschauer, 1989; Munnell e Cook, 
1990; Shah, 1992; Prud´homme, 1993; Ferreira, 1996; Malliagros, 1997; Ferreira e Malliagros, 
1998; Sturm et al., 1999; Pereira e Roca-Sagales, 2003; Pereira e Andraz, 2007). Sete trabalhos 

realizaram controle de efeitos idiossincráticos não-observados invariantes no tempo (Canning 
e Fay, 1993; Kelejian e Robinson, 1997; Rocha e Giuberti, 2007; Barreto, 2007; Amarante, 

2011; Guimarães, 2012; Dias e Simões, 2012). Somente uma minoria de trabalhos efetuou 
algum controle espacial no estudo, mesmo que todos os estudos tenham usado dados 
espacialmente agregados (Kelejian e Robinson, 1997; Barreto, 2007; Guimarães, 2012). 

 
Cabe ressaltar que apenas um único trabalho apresentou controle conjunto de dependência 

espacial, efeitos fixos e simultaneidade (Kelejian e Robinson, 1997). Os seus resultados 
mostraram que a produtividade da infraestrutura regional envolveu spillovers espaciais 
relativos às variáveis observáveis e aos termos de erro. Os autores também indicaram que as 

estimativas dos coeficientes foram muito sensíveis às especificações dos modelos. A estimativa 
da elasticidade correspondente à variável de infraestrutura obtida por MQO, por exemplo, foi 

positiva e altamente significativa. No entanto, uma vez que são aprimoradas as estimações, este 
coeficiente mostrou-se, em alguns casos, com sinal negativo e estatisticamente significativo. 
 

Somente um trabalho se propôs a avaliar o programa de transporte ProAcesso sobre os salários 
em Minas Gerais, adotando um quase-experimento baseado na abordagem das diferenças-em-
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diferenças convencional, sem controle de dependência espacial (Dias e Simões, 2012). Em que 

pese o seu relativo ineditismo, o trabalho dos referidos autores apresenta problemas. Como não 
foi feita a correção espacial, o grupo de controle provavelmente foi contaminado com o 

transbordamento espacial do impacto do programa nos municípios não tratados. Além disso, à 
medida que os autores impuseram controles, como a presença de efeitos fixos nos municíp ios 
e de choques macroeconômicos (por mesorregião e por ano), a magnitude dos coeficientes do 

ProAcesso foi reduzida, chegando até a ficar com sinal negativo. Tais resultados podem estar 
associados à má especificação do grupo de controle, uma vez que os autores não informam 

como o mesmo foi elaborado, ou à ausência do controle de dependência espacial. 
 
O presente trabalho tem o objetivo de avaliar o impacto do programa de transporte ProAcesso 

no crescimento econômico de Minas Gerais. Para isso, é feito um quase-experimento baseado 
no método das diferenças-em-diferenças. Como a unidade de observação são os municíp ios, 

muito provavelmente existe dependência espacial no fenômeno a ser estudado. Na presença de 
dependência espacial, o pressuposto de identificação de que o tratamento (ProAcesso) não 
impacta os municípios não tratados é violado, impedindo a estimação consistente do efeito 

médio do tratamento. Para contornar isso, é feita uma extensão espacial ao método das 
diferenças-em-diferenças. Ademais, é realizada uma combinação do método de diferenças-em-

diferenças espacial com a técnica de pareamento.    
 
O ProAcesso foi um dos programas integrantes da Carteira de Projetos Estruturadore s, 

administrado pelo próprio Governo Estadual de Minas Gerais entre os anos de 2003 e 2010, 
com custo estimado de R$ 3,5 bilhões. Este programa visou expandir o grau de acessibilidade 

aos serviços sociais considerados básicos e aos mercados para 225 municípios mineiros, até 
então com suas principais vias de acesso à rede rodoviária regional ou “rodovias-tronco” não 
pavimentadas (MINAS GERAIS, 2011).  

 
Segundo a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais (SETOP/MG) 

e o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER/MG), os critérios 
que definiram a participação dos municípios no ProAcesso foram a sua falta de acessibilidade 
e baixo Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (SETOP/MG, 2007).  

 
Além desta introdução, o trabalho apresenta mais três seções. Na próxima, é traçada a estratégia 

empírica perseguida para avaliar o impacto do ProAcesso. A terceira seção discute os resultados 
obtidos e, por fim, a quarta e derradeira seção extrai conclusões. 

 

2. ESTRATÉGIA EMPÍRICA 

A estratégia a ser seguida aqui para avaliar o impacto do ProAcesso nos municípios de Minas 

Gerais é a combinação do método de diferenças-em-diferenças espacial com a técnica de 
pareamento (matching). Como é sabido, o pareamento procura definir o grupo de controle 
parecido com o grupo de tratamento com base em certas variáveis observáveis, mas não em 

fatores não-observáveis. A combinação do pareamento com o método das diferenças-em-
diferenças permite o controle para os fatores não-observáveis invariantes no tempo. Porém, se 

for adotado o método das diferenças-em-diferenças convencional, a eventual dependência 
espacial subjacente ao fenômeno observado em unidades espacialmente agregadas não é levada 
em consideração. A consequência é a desconsideração dos transbordamentos espaciais do 

tratamento que afeta tanto os municípios tratados quanto os não tratados. Por isso, é preciso 
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fazer a extensão espacial ao método das diferenças-em-diferenças (Dubé et al., 2014; Delgado 

e Florax, 2015; Chagas et al., 2016). 
 

Um pressuposto fundamental de identificação do método de diferenças-em-diferenças é que o 
ProAcesso representou uma variação exógena no sentido de que, com a pavimentação das 
principais vias de acesso dos municípios mineiros menos desenvolvidos, houve mudanças no 

comportamento dos agentes econômicos locais. O mecanismo de transmissão causal dessas 
mudanças pode ser descrito de formas distintas. Primeiro, o montante de investimento feito pela 

pavimentação de vias de acesso aumentaria a produtividade sistêmica das atividades já 
realizadas, reduzindo os custos, ceteris paribus, e elevando os lucros das empresas. Segundo, o 
mesmo investimento seria responsável por atrair novas empresas, dos mais variados setores, o 

que geraria novos empregos e, com isso, elevaria as taxas de crescimento.  
 

Por outro lado, a pavimentação também poderia permitir a transferência de renda das regiões 
mais periféricas para as centrais, o que, de acordo com o “two way road argument”, traria efeitos 
distributivos contrários aos desejados. Empresas locais perderiam, por exemplo, em termos de 

custos com grandes empresas centrais, devido a redução do frete, dado o novo acesso ao 
município. A longo prazo, esta situação implicaria no fechamento de empresas e, 

consequentemente, geraria desemprego, desaquecendo a economia local.   
 
Como a avaliação do impacto do ProAcesso envolve a utilização de dados observaciona is 

agregados espacialmente (municípios), é muito provável que exista dependência espacial no 
fenômeno em estudo, como foi comprovado posteriormente por meio de testes. Desse modo, o 

modelo empírico adota a abordagem das diferenças-em-diferenças com correção espacial. 
Como é desenvolvido na subseção 2.1, isso se deve ao fato de que o método convencional das 
diferenças-em-diferenças na presença de dependência espacial viola o pressuposto de 

identificação Stable-Unit-Treatment-Value Assumption (SUTVA), descrito por Rubin (1977). 
Tal pressuposto de identificação é vital para conseguir captar o efeito causal do programa. Na 

presença de dependência espacial, caso o pressuposto SUTVA seja violado, é possível que o 
grupo de controle seja contaminado pelo efeito indireto de um vizinho que tenha recebido o 
tratamento. 

 
Outro problema na realização do quase-experimento para avaliar o ProAcesso é determinar o 

grupo de controle adequado para se fazer a comparação. No caso do ProAcesso, como o 
programa foi implantado pelo governo de Minas Gerais em municípios pobres e pouco 
populosos, o grupo de controle precisa apresentar, em média, as mesmas características do 

grupo de tratados para poder ser considerado um bom contrafactual. Os critérios para a 
definição do grupo de controle são descritos na subseção 2.2. 

 
Por sua vez, a base de dados é apresentada e discutida na subseção 2.3. Além disso, são exibidos 
os testes de autocorrelação espacial tanto para o grupo de tratamento quanto para o grupo de 

controle.  
  

2.1. Método de Diferenças-em-Diferenças Espacial 

O método de diferenças-em-diferenças busca calcular uma dupla diferença da variáve l 
dependente entre os grupos de tratamento e controle para, pelo menos, dois períodos no tempo, 

antes e depois do tratamento. Wooldridge (2010) e Cameron e Trivedi (2005) explicam então 
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que, se existem dois períodos (T=2), o efeito médio do tratamento a ser mensurado, 𝜃, pode ser 

obtido por meio da estimação de uma equação em primeiras diferenças (∆): 

 
∆𝑇𝑋𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝜃∆𝐷𝑃𝐴𝑖𝑡 + ∆𝜀𝑖𝑡                                                                                                                  (1) 

 
em que TXPIB é a taxa de crescimento do PIB per capita; DPA denota a dummy para o 

ProAcesso; e 𝜀 é o termo de erro. O subscrito i indica o município, ao passo que o subscrito t 
denota período. No que diz respeito a 𝛼 e  𝜃, estes são coeficientes escalares a serem estimados. 

 

Na presença de dependência espacial, a implantação do ProAcesso pode violar um dos 
pressupostos de identificação do método de diferenças-em-diferenças convencional, a saber, o 

chamado Stable-Unit-Treatment-Value Assumption (SUTVA), estabelecido por Rubin (1977). 
Tal pressuposto assume que o tratamento oferecido em uma região afeta apenas esta região e, 
com isso, não haveria influência do tratamento nas regiões não tratadas (grupo de controle). 

Não obstante, tal pressuposto dificilmente pode ser sustentado na presença de interação 
espacial, proporcionada pela rede de transportes. Convém lembrar que o ProAcesso teve o 

objetivo de ligar municípios com pouco acesso pela pavimentação de suas vias (estradas 
municipais ou vicinais) até rodovias estaduais e federais, gerando externalidades espaciais de 
rede (transporte). Além disso, a existência dessas externalidades espaciais afeta a taxa de 

crescimento econômico, violando o pressuposto SUTVA, uma vez que possivelmente será 
estabelecido algum tipo de transbordamento espacial entre os municípios mineiros analisados.  

 
Dada a violação deste pressuposto, o efeito causal do programa pode não ser captado de maneira 
correta, em virtude da influência do próprio ProAcesso nos municípios vizinhos tanto tratados 

quanto não tratados. Logo, relaxando a hipótese SUTVA e admitindo a possibilidade de 
transbordamentos espaciais entre os municípios tratados e não tratados, é preciso incluir a 
defasagem da variável dependente (𝑊∆𝑇𝑋𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡).  

 

Cabe observar que o próprio ProAcesso pode ser também espacialmente autocorrelacionado, 
sendo necessário inserir a defasagem espacial do ProAcesso (𝑊∆𝐷𝑃𝐴𝑖𝑡) no modelo (1). É 

possível conceber ainda que haja a influência de efeitos não observados autocorrelacionados 
espacialmente e que variam no tempo, mas não correlacionados com o ProAcesso. Esses efeitos 

se manifestariam no termo de erro e é possível controlá-los por meio da inserção da defasagem 
espacial 𝑊∆𝜉𝑖𝑡 no modelo. 

 
Sendo assim, o modelo geral de diferenças-em-diferenças espaciais pode ser reespecificado 

com a inclusão das defasagens espaciais em (1): 
 

∆𝑇𝑋𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝜃∆𝐷𝑃𝐴𝑖𝑡 + 𝜙𝑊∆𝐷𝑃𝐴𝑖𝑡 + 𝜌𝑊∆𝑇𝑋𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 + ∆𝜉𝑖𝑡                                        (2a) 

 
∆𝜉𝑖𝑡 = 𝜆𝑊 ∆𝜉𝑖𝑡 + ∆𝜀𝑖𝑡                                                                                                                              (2b) 

 
em que 𝜙, 𝜌 e 𝜆 são coeficientes a serem estimados. 

 

Impondo restrições aos parâmetros espaciais da equação (2), são especificados vários modelos 
de diferenças-em-diferenças (DD) espaciais. Com a imposição de que 𝜙 = 𝜆 = 0 e 𝜌 ≠ 0, 

obtém-se o modelo DD-SAR; com 𝜙 = 𝜌 = 0 e 𝜆 ≠ 0, tem-se o modelo DD-SEM; com 𝜆 =
0, 𝜙 ≠ 0 e 𝜌 ≠ 0, especifica-se o modelo DD-SDM; fazendo com que 𝜌 = 0, 𝜙 ≠ 0 e 𝜆 ≠ 0, 
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consegue-se o modelo DD-SDEM; finalmente, com 𝜌 = 𝜆 = 0 e 𝜙 ≠ 0, obtém-se o modelo 

DD-SLX. Evidentemente, se todos os parâmetros espaciais da equação (2) forem nulos, recai-

se no modelo DD convencional. 
 
O teste I de Moran pode ser aplicado aos resíduos do modelo DD convencional, a fim de checar 

a existência da autocorrelação espacial, ao passo que outros testes de dependência espacial mais 
específicos, como o do multiplicador de Lagrange e suas versões robustas, indicam o tipo de 

defasagem espacial a ser incluída no modelo estimado. 
 

2.2. Grupo de Controle 

A definição do grupo de controle é uma tarefa desafiadora para avaliar o ProAcesso, uma vez 
que o governo de Minas Gerais escolheu entre os municípios que receberiam o Programa 

aqueles pouco populosos e com baixas taxas de IDH do Estado. Inicialmente, a ideia de excluir 
do grupo de controle municípios populosos e desenvolvidos, como Belo Horizonte, Uberlândia, 
Betim, Juiz de Fora, dentre outros, mostra-se tentadora pela própria forma como o Governo 

mineiro selecionou a composição do grupo de tratamento. Entretanto, esta ação implicaria em 
ao menos dois problemas: viés de seleção na escolha dos municípios e perda dos efeitos de 

externalidades da rede de transporte estadual. 
 
Buscando formas de contornar estes problemas, adotaram-se técnicas de pareamento 

(matching), optando-se pela aplicação de kernel por duas razões. Em primeiro lugar, esta é a 
técnica mais recomendada na literatura, uma vez que é construído um contrafactual para o grupo 

de tratamento em que há a ponderação de todas as observações do grupo de controle. O 
estimador de kernel também é responsável por apresentar a menor variância dos parâmetros, de 
maneira comparativa, entre os demais estimadores de pareamento, tais como o estratificado, o 

de vizinho mais próximo e o pareamento por raio (Becker e Ichino, 2002). 
 

Segundo, espera-se que, com a inclusão dos municípios que não foram contemplados pelo 
ProAcesso em Minas Gerais no grupo de controle, seja possível captar as externalidades da rede 
de transporte evidenciadas pelos trabalhos de Banister e Berechman (2001), Preston (2001),  

Nijkamp (2004), Berechman (2009) e Lakshmanan (2011), provocadas pelo Programa por todo 
o Estado. Desta maneira, foi encontrado o melhor grupo de controle, formado por 628 

municípios (Figura 2). 
 
2.3. Base de Dados 

Foram coletadas informações dos municípios de Minas Gerais para os anos de 2000, anterior à 
criação do ProAcesso, e de 2010, em que se espera que o eventual efeito do programa tenha 

ocorrido e possa ser mensurado. A variável dependente é a taxa de crescimento do PIB total 
per capita (𝑇𝑋𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡), entre 2000 e 2010, logaritmizada, cujas informações são provenientes do 

IBGE. Para a construção da variável de interesse, ProAcesso, foi elaborada uma variáve l 
dummy, baseada nos dados disponibilizados pelo Departamento de Estradas de Rodagem de 
Minas Gerais – DER/MG. Assim, municípios que participaram do programa, isto é, o grupo de 

tratamento, receberam o valor 1, caso contrário, zero.  
 

Foi realizado o teste I de Moran para a variável dependente (taxa de crescimento econômico), 
discriminado por grupo (tratamento e controle) para checar a autocorrelação espacial. Pode ser 
visto pela Tabela 1 que, independentemente do grupo investigado, a taxa de crescimento 

econômico revelou-se estar espacialmente concentrada.  
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Tabela 1: Estatística de I de Moran para a Variável Dependente  

Variável Grupo Matriz Coeficiente P-valor 

Taxa de 

crescimento 

(TXPIB) 

Tratamento k-1 0,1893 0,0191** 

    

Controle k-7 0,1679 0,0000*** 

                          Fonte: Elaboração própria. 

                          Nota: * Significativo a 10%; ** Significativo a 5%; *** Significativo a 1%. 

 

 
Fonte: Elaborado própria. 

Figura 2: Disposição geográfica dos municípios dos grupos de controle e tratamento em 
Minas Gerais. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Inicialmente, estimou-se o modelo de diferenças-em-diferenças convencional por mínimos 

quadrados ordinários, sem controle espacial. Os resultados estão reportados na Tabela 2. Por 
este modelo percebe-se que o coeficiente da variável dummy ProAcesso foi positivo e 

significativo.   
 
Contudo, os diagnósticos do modelo indicaram que os erros são heterocedásticos e não normais.  

Além disso, a estatística de I de Moran apresentou evidência de que os resíduos da regressão 
DD convencional são espacialmente autocorrelacionados. Os testes Multiplicador de Lagrange 

para a defasagem espacial (MLρ) e para o erro autorregressivo (MLλ) foram significativamente 
diferentes de zero, o que sinaliza dependência espacial. Convém destacar que, se esta 
dependência espacial for do tipo SAR ou SDM, existem evidências de transbordamentos 

espaciais do ProAcesso para outros municípios, podendo afetar não apenas os municíp ios 
tratados, mas também os municípios não tratados, violando, com isso, o pressuposto de 

identificação SUTVA. 
 
A próxima etapa foi confirmar esse tipo de autocorrelação espacial ao estimar os modelos DD-

SAR, DD-SEM, DD-SLX, DD-SDM e DD-SDEM. Para a escolha do melhor modelo, 
observou-se, como primeiro critério, a ausência de autocorrelação espacial nos resíduos, por 

meio da matriz de três vizinhos mais próximos sugerida pelo procedimento de Stakhovych e 
Bijmolt (2009). Posteriormente, entre os modelos que não apresentavam autocorrelação 
espacial, foi adotado o menor valor do critério de informação AIC para selecionar o modelo 

DD espacial mais adequado. Seguindo esse procedimento, o modelo selecionado foi o DD-
SAR, reforçando ainda mais a desconfiança de que um modelo DD convencional, sem correção 

espacial, viola o pressuposto SUTVA, impedindo, com isso, que o efeito causal do ProAcesso 
seja identificado. 
 

O modelo DD-SAR, estimado por máxima verossimilhança, é reportado na terceira coluna da 
Tabela 2, enquanto que, da quarta coluna até a sexta dessa tabela, são exibidos os efeitos diretos, 

indiretos e totais. O teste do multiplicador de Lagrange para os resíduos do modelo DD-SAR 
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indicou que não há mais evidências de dependência espacial. Além do controle espacial, a 

estimação também contou com a correção da heterocedasticidade pela matriz de variância e 
covariância robusta de White. 

 

Tabela 2: Estimativas do modelo DD sem e com controle espacial 

Variável MQO SAR 
Efeitos-SAR 

Direto Indireto Total 

CONSTANTE 
0,1396*** 0,1061*** - - - 

(0,0047) (0,0095) - - - 

DPA 
0,0162* 0,0140 0,0140 0,0042 0,0182 

(0,0091) (0,0090) (1,6738) (1,4226) (1,6549) 

WTXPIB 
- 0,0339*** - - - 

- (0,0083) - - - 

Estatísticas 

AIC -1.230,1200 -1.243,7800 - - - 
I de Moran 0,0736 - - - - 

P-valor 0,0000*** - - - - 
Jarque-Bera 20.392,8467 - - - - 

P-valor 0,0000*** - - - - 
Koenker-Bassett 2,5105 - - - - 

P-valor 0,1131 - - - - 
MLρ 18,0943 0,6815 - - - 

P-valor 0,0000*** 0,4091 - - - 
MLλ 17,4035 - - - - 

P-valor 0,0000*** - - - - 
ML*ρ 2,1463 - - - - 

P-valor 0,1429 - - - - 
ML*λ 1,4555 - - - - 

P-valor 0,2276 - - - - 
Fonte: Elaborado própria. 

Obs: Erro-padrão e estatística Z entre parênteses. As variáveis estão em diferenças. Os resultados foram obtidos, 

usando o pacote spdep do R. 

Nota: * Significativo a 10%; ** Significativo a 5%; *** Significativo a 1%. 

 

Os resultados mostraram que o coeficiente da variável dummy do ProAcesso, após a inserção 
do controle espacial, não foi estatisticamente significativo. Tais implicações são estendidas aos 
efeitos diretos, indiretos e totais. Uma das possíveis explicações para este resultado está 

vinculada às externalidades geradas, que, neste caso, foram nulas, pelo acesso à rede estadual 
de transporte, aos pequenos municípios mineiros participantes do ProAcesso (Preston, 2001; 

Banister e Berechman, 2001; Nijkamp 2004; Berechman, 2009; e Lakshmanan, 2011).  
 
A inclusão à rede de transporte de pequenos municípios, neste contexto, ao mesmo tempo em 

que facilitou o aumento do acesso a diferentes empresas que fornecem um mesmo tipo de 
produto ou serviço, com preços e custos menores, também despertou a competitividade das 

empresas locais. Os efeitos positivos e negativos percebidos pelas externalidades podem acabar 
compensando uns aos outros, anulando o impacto dos investimentos em infraestrutura de 
transportes na taxa de crescimento econômico local. Esta associação caminha de acordo com o 

argumento conhecido como “two way road argument”, só que ao invés do impacto ser negativo, 
apresentou-se nulo (Preston e Holdav, 2005; SACTRA, 1999).  
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Apesar de modestos quando comparados às demais magnitudes dos coeficientes de 

investimento em infraestrutura de transportes na literatura, como nos trabalhos de Prud’homme 
(1993), Finn (1993), Amarante (2011) e Dias e Simões (2012), os resultados aqui alcançados 

foram relevantes de duas maneiras distintas. 
 
Em primeiro lugar, estes resultados refletiram como o aumento da acessibilidade aos pequenos 

municípios não foi significativa, em média, devido à absorção dos efeitos pela rede de 
transporte estadual. Em segundo lugar, reforçaram as conclusões de Kelejian e Robinson 

(1997), mostrando que o coeficiente de investimento em infraestrutura (transportes) pode não 
ser significativo, dado o aprimoramento das estimações empregadas. 
 

Com o intuito de testar a qualidade dos resultados obtidos foram feitos três tipos de teste de 
sensibilidade. No primeiro teste, a variável dummy de ProAcesso foi distribuída aleatoriamente 

entre os municípios pertencentes aos grupos de tratamento e controle de Minas Gerais (teste 
placebo). Conforme esperado, o coeficiente da dummy do ProAcesso continuou sendo 
estatisticamente não significativo para o modelo DD-SAR. Este resultado mostra que, 

independentemente dos municípios que formam o grupo de tratamento, a inserção destes 
municípios à rede de transporte estadual fez com que os efeitos de externalidades positivas 

sejam contrabalanceados pelos efeitos de externalidades negativas, anulando-se. 
 
O segundo teste de robustez incluiu, na estimação geral, variáveis de controle fundamentadas 

pela teoria do crescimento econômico. Desta maneira, além da variável de interesse (DPA), a 
variável dependente também será explicada pelo nível de capital humano, medidas de qualidade 

de vida, nível de capital físico e o fundo de participação municipal, em diferenças, entre os anos 
de 2010 e 2000. Mesmo com a inclusão de outras variáveis de controle, pode ser visto que o 
coeficiente da variável dummy do ProAcesso, sem e com controle espacial, e seus efeitos, não 

foram estatisticamente significativos.   
 

Finalmente, no terceiro teste de sensibilidade, estimou-se o modelo geral, utilizando a técnica 
de pareamento por n vizinhos, tendo apenas a dummy ProAcesso como variável dependente e 
também utilizando outras variáveis de controle fundamentadas pela teoria do crescimento 

econômico. Neste tipo de pareamento, foram usadas características como tamanho da 
população e do Índice de Desenvolvimento Humano - IDH, referentes ao ano de 2000, da 

mesma forma como foram escolhidos os municípios participantes do grupo de tratamento pelo 
Estado de Minas Gerais. Adicionalmente, optou-se por também incluir o PIB per capita para o 
mesmo ano. Desta maneira, o grupo de controle foi formado por 192 municípios.  

 
A estimação dos modelos de diferenças-em-diferenças por MQO mostraram que, em ambas as 

situações, o coeficiente da dummy ProAcesso revelou-se estatisticamente significativo. Após o 
controle da dependência espacial, por meio de modelos do tipo SAR, este coeficiente continuou 
estatisticamente significativo. Sendo assim, o fato de um município ter pertencido ao grupo 

tratamento, neste caso, contribuiu positivamente para seu crescimento econômico, percebido 
pelos efeitos médios diretos e também para o crescimento econômico dos municípios vizinhos, 

pelos efeitos médios indiretos. 
 

Levando em consideração a maneira como foi conduzido este último teste de sensibilidade, os 

resultados obtidos mostram aos investigadores de políticas públicas a importância da definição 
de um bom contrafactual ao grupo de tratamento. Neste caso, como apenas 192 municíp ios 

373



 
 

 

 

fizeram parte do grupo de controle, o grupo de tratamento não teve acesso à rede de transportes 

estadual e às implicações existentes por esta inclusão, não conseguindo capturar as 
externalidades de rede mais amplas.  

 
Com isso, percebe-se que existe sensibilidade dos resultados à forma como é definido o 
pareamento. Ao se usar o critério n vizinhos mais próximos, estima-se a influência mais 

localizada do ProAcesso, mostrando-se que este efeito é positivo. Quando se adota o critério de 
kernel no pareamento, dando um peso a todos os municípios do grupo de controle a fim de que 

captar a ideia de externalidades de rede de transporte, o impacto do ProAcesso no crescimento 
econômico de Minas Gerais inexiste.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho, buscou-se avaliar o impacto do Programa de Pavimentação de Ligações e 

Acessos aos Municípios (ProAcesso) sobre o crescimento econômico dos 225 municíp ios 
mineiros beneficiados entre os anos de 2000 e 2010. Por meio do método de diferenças-em-
diferenças com correção espacial, combinada com a técnica de pareamento para definir o grupo 

de controle, procurou-se levar em conta a subjacente dependência espacial presente no 
fenômeno em estudo para estimar consistentemente o efeito causal do ProAcesso. Cabe 

ressaltar que a utilização de quase-experimentos que procurem captar a relação causal entre 
crescimento econômico e transportes é relativamente recente na literatura. 
 

Os resultados obtidos mostraram que mesmo com o controle espacial, em média, os impactos  
gerais do ProAcesso sobre o crescimento econômico dos 225 municípios mineiros pertencentes 

ao grupo de tratamento não foram estatisticamente significativos.  
 
Considera-se que os efeitos de externalidades positivos e negativos existentes da inclusão dos 

municípios tratados na rede de transporte estadual acabam por compensar uns aos outros, 
anulando o impacto do ProAcesso na taxa de crescimento econômico destes municíp ios. 

Conforme Preston e Holdav (2005), este resultado está em consonância com o “argumento da 
estrada de via dupla” (“two way road argument”). Tal argumento salienta que projetos com a 
função de interligar regiões periféricas a regiões centrais podem apresentar efeitos distributivos 

contrários aos desejados pelo planejador central, quando há transferência de renda da periferia 
para o centro. 

 
Com o intuito de validar os resultados aqui encontrados, também foram feitos testes de robustez 
para avaliar a sensibilidade do impacto do ProAcesso. Os resultados dos modelos estimados 

mostram aos avaliadores de políticas públicas a importância da definição de um bom 
contrafactual ao grupo de tratamento, respaldado tanto pela teoria como empiricamente.  

 
Trabalhos futuros poderiam estudar o ProAcesso, ao menos, em outras duas linhas de 
investigação. Em primeiro lugar, seria interessante estudar se o ProAcesso também apresentou 

impacto nulo no crescimento econômico setorial da indústria, da agropecuária e de serviços, 
dos municípios mineiros. A segunda linha exploraria a potencial sensibilidade dos resultados 

ao efeito beirada (edge effect) do ProAcesso, uma vez que alguns municípios mineiros do grupo 
de tratamento fazem fronteira com municípios dos Estados da Bahia, Goiás, São Paulo, Rio de 
Janeiro e Espírito Santo, e pelo recorte geográfico assumido por este estudo, os efeitos de 

feedback dos municípios de outros Estados não foram captados.  
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RESUMO 

Até a promulgação da Lei nº 12.996, de 2014, a delegação dos serviços regulares de transporte rodoviário 

interestadual e internacional de passageiros (TRIIP) ocorria mediante permissão, exigindo licitação. No entanto, 

o modelo de outorga atual faz com que esses serviços, quando operados com ônibus do tipo rodoviário, sejam 

autorizados pelo Poder Público. Essa alteração de regime delegatório ocorreu em um ambiente de iminente 

licitação das linhas de ônibus interestaduais do Brasil, desprestigiando a maior pesquisa acerca da rede de 

mercados de TRIIP do país. Nesse contexto, o presente artigo tem por finalidade apresentar as principais 

justificativas e impactos das mudanças dos modelos de outorga por meio de uma análise histórica dos regimes de 

delegação dos serviços regulares de TRIIP, em especial, no que tange ao atual regime de delegação: a 

autorização.  

 

ABSTRACT 

Brazilian Low No. 12.996/2014 recently changed the delegation scheme for Interstate and International Road 

Transport of Passengers (TRIIP) from permission to authorization model. However, the current grant model 

makes these services authorized by the Government, when operated with intercity buses type. The transference 

between those granting has occurred in an imminent bidding of interstate bus lines in Brazil, performed after the 

biggest research about the public transport network in the country. In this context, the article aims to present the 

main justification and impacts of these granting changes, using a historical analysis of the delegation schemes on 

the TRIIP services, especially about the current delegation model: authorization. 

 

1.  INTRODUÇÃO 

Na década de 1920, a “euforia rodoviarista” produziu uma reviravolta no sistema de 

transporte brasileiro (Zorzo, 2000; Costa, 2009). O trem, que era o principal modo de 

transportar passageiros entre duas regiões interestaduais, perdeu espaço para o modo 

rodoviário devido à expansão da malha carroçável e a inadequação das ferrovias para a 

interligação de novos centros urbanos que estavam surgindo (Natal, 1991). Segundo Lima 

(2012), durante as décadas de 1930, 1940 e 1950 surgiram grande parte das empresas de 

ônibus que atuam hoje no mercado, essencialmente formadas por consequência do período 

Pós-Guerra. 

 

Desde então, o crescimento no número de empresas exigiu cada vez mais a atualização dos 

normativos que regem os serviços regulares de transporte rodoviário interestadual e 

internacional de passageiros (TRIIP). Esses serviços são de competência da União desde 

1937, e já foram delegados mediante concessão, permissão e, atualmente, autorização. 

 

A mudança dos regimes de delegação não ocorreu por acaso, e sim, motivada por fatos 

concretos, sucedidos no mercado de transporte de passageiros. Um dos temas mais polêmicos 

envolveu o estudo acerca das linhas de ônibus interestaduais do Brasil que, embora estivesse 

sendo realizado para permitir o processo licitatório (exigido por se tratar de um regime 

permissionário), foi desprezado com a mudança para o modelo de autorização. Com o 

objetivo de compreender os fatos que culminaram no atual regime de delegação, este artigo 

consolida o histórico das outorgas dos serviços regulares de TRIIP no Brasil, apresentando os 

indícios que justificam sua mudança de permissão para a autorização. 
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2. MODELOS DE DELEGAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRIIP  

Segundo Carvalho-Filho (2015), delegar um serviço significa descentralizá-lo, ou seja, 

transferir sua execução, e não sua titularidade, para uma pessoa jurídica que operará por sua 

conta em risco. À luz da Lei nº 10.233/2001, essa delegação pode ocorrer mediante 

concessão, permissão ou autorização (Brasil, 2001).  

 

No âmbito do direito administrativo, cada regime de delegação possui uma característica 

distinta. Cretella-Júnior (1970, p. 28) afirma que quando o poder público delega mediante 

permissão ele “investe o particular no status jurídico que lhe assegura o direito exclusivo de 

utilizar-se de um bem público”. Algo similar ocorre nas delegações por meio de concessão. 

Na verdade, para Carvalho-Filho (2015), a principal diferença entre concessão e permissão de 

serviço público é que o primeiro é um “contrato administrativo”, enquanto o segundo é um 

“ato administrativo”. Esse último autor destaca ainda que, na prática, inexiste distinção entre 

concessão e permissão de serviço público, tendo em vista que a Lei nº 8.987, de 1995, 

“atribuiu à permissão de serviço público a natureza de contrato de adesão (art. 40), 

provocando justificável confusão sobre essa forma de delegação” (Carvalho-Filho, 2015, p. 

395).  

 

Quanto ao regime autorizatário, Carvalho-Filho (2015, p. 465) afirma que “não há autorização 

para a prestação de serviço público”. Bandeira de Mello (2014) e Rocha (2013) contestam 

essa afirmação, utilizando como justificativa a existência do art. 21, XII, “e”, da Constituição 

Federal, que permite a autorização dos serviços de TRIIP. Em meio-termo, Meirelles (2008) 

defende que os serviços autorizados servem para atender interesses coletivos instáveis ou de 

emergência transitória, enquanto que, para Di Pietro (2006), a autorização é capaz de abranger 

todos os casos em que os serviços são vedados aos particulares por meio da lei, citando como 

exemplo a autorização de serviço público de energia elétrica. 

 

No viés econômico aplicado aos serviços de TRIIP, a autorização se diverge 

consideravelmente da permissão. Para Cruz (2008), um mercado autorizado exige uma 

regulação técnica mais presente e a regulação econômica mais flexível, conduzindo o cenário 

para a monitoração e o controle do desempenho das empresas. Por outro lado, a outorga 

mediante permissão pode culminar em uma proteção indireta às empresas, mesmo 

considerando que a operação de duas empresas em uma mesma linha não seja prática comum 

no cenário brasileiro. 

 

No âmbito do TRIIP e à luz da Lei nº 10.233, de 2001, e do Decreto nº 2.521, de 1998, 

Ribeiro (2015) esclarece que o regime de permissão, ao contrário da autorização, exige 

licitação. Segundo o autor, por ser oriundo de um modelo protecionista e com exigências 

licitatórias, a permissão possui as seguintes características principais (Ribeiro, 2015): (i) 

resistência à entrada de novos transportadores; (ii) resistência à criação de novas linhas de 

ônibus entre municípios, devido à necessidade de garantia de viabilidade econômica da 

ligação; (iii) tarifa máxima definida;(iv) Prazo máximo das permissões.  

 

Guimarães e Salgado (2003) reforçam a tese de que a permissão impõe resistência à entrada 

de novas empresas, pois, para isso, são necessários estudos de mercado. Os autores ainda 

citam que a outorga da permissão só ocorre por conveniência e oportunidade do Poder 

Público. Por outro lado, com o pressuposto da autorização dos serviços de TRIIP, Ribeiro 

(2015) acredita que há tendências de “desregulamentação” do setor, gerando expectativa de 
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que o mercado passe a ter as seguintes características principais: (i) livre entrada de novos 

transportadores, desde que atendidos os pré-requisitos; (ii) livre criação de novas linhas de 

ônibus entre municípios; (iii) liberdade tarifária e; (iv) autorização sem prazo de vigência, 

extinguindo-se pela sua plena eficácia, por renuncia, anulação ou cassação. 

 

Essa diferenciação do regime de permissão para autorização é explícita na Lei nº 

10.233/2001. O Quadro 1 consolida essa separação no âmbito do TRIIP no Brasil.  

 
Quadro 1: Comparação entre Permissão e Autorização segundo a Lei nº 10.233/2001 

 Permissão Autorização 

S
it

u
aç

õ
es

 e
m

 q
u

e 

o
co

rr
e 

ca
d

a 
re

g
im

e 

• Prestação regular de serviços de transporte 

ferroviário de passageiros. 

 

• Prestação de serviço de transporte terrestre 

coletivo semiurbano de passageiros 

desvinculados da exploração da 

infraestrutura. 

 

• Prestação não regular de serviços de transporte terrestre 

coletivo de passageiros. 

• Exploração de infraestrutura de uso privativo. 

• Transporte ferroviário de cargas não associado à 

exploração da infraestrutura ferroviária, por operador 

ferroviário independente. 

• Prestação regular de serviços de transporte terrestre 

coletivo interestadual e internacional de passageiros 

desvinculados da exploração da infraestrutura. 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 

P
ri

n
ci

p
ai

s 

• Depende de licitação. 

• Possui tarifa máxima definida, prevendo 

reajustes e reequilíbrio econômico-

financeiro. 

• Prazo de vigência definido e as condições 

para sua prorrogação. 

• Independe de licitação. 

• É exercida em liberdade de preços dos serviços, tarifas e 

fretes, e em ambiente de livre e aberta competição. 

• Não prevê prazo de vigência ou termo final, extinguindo-

se pela sua plena eficácia, por renúncia, anulação ou 

cassação. 

E
x

ig
ên

ci
as

 p
re

v
is

ta
s 

em
 e

d
it

ai
s 

e 
em

 t
er

m
o

s O Edital de licitação deve prever: 

• O objeto da permissão. 

• O modo, a forma e as condições de 

adaptação da prestação dos serviços à 

evolução da demanda. 

• As características essenciais e a qualidade da 

frota a ser utilizada. 

• As exigências de prestação de serviços 

adequados. 

O termo de autorização deve conter: 

• O objeto da autorização. 

• As condições para sua adequação às finalidades de 

atendimento ao interesse público, à segurança das 

populações e à preservação do meio ambiente. 

• As condições para anulação ou cassação e as sanções 

pecuniárias. 

Fonte: Brasil (2001) 

 

Vale destacar que a distinção entre esses modelos de delegação é crítica no ponto de vista dos 

investidores e dos proprietários de empresas de transporte de passageiros. Isso porque a 

decisão de participar, ou não, de processos licitatórios é uma escolha que pode influenciar nas 

metas e nos objetivos da instituição. Portanto, a definição do modelo de outorga de transporte 

pode interferir, diretamente, no desenvolvimento do TRIIP no país. Nessa seara, é essencial 

apresentar à sociedade alguns fatores históricos e políticos que afetam a forma de prestação 

desses serviços.  

  

3. HISTÓRICO DAS DELEGAÇÕES DOS SERVIÇOS DE TRIIP 

 

3.1. Período anterior à Criação da Agência Nacional de Transportes Terrestres 

Desde 1850, época do Segundo Reinado Brasileiro, a iniciativa privada possui autorização do 

Estado para transportar pessoas. Esse ato foi dado pelo Decreto 720-A, que permitiu ao 

cidadão Honório Caldas o privilégio exclusivo de operar no mercado entre Vila de Iguassú e a 

Província do Rio de Janeiro, mediante cobrança tarifária fixa. Em 1910, já na Primeira 

República, por meio do Decreto n.º 8.324, aprovou-se o regulamento do transporte de 

passageiros dentro de mesmo Estado. Somente em 1928, mediante Decreto n.º 18.323, fez-se 

menção pela primeira vez ao instrumento de delegação do serviço de transporte regular, que 
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dependia de permissão especial do poder concedente (Gômara, 1999).  

 

A partir de 1937, com a Constituição Federal daquele ano (art. 16, inciso XI), os serviços de 

transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros (TRIIP) passaram a ser de 

competência legislativa da União. Por se tratar de atividade econômica de utilidade pública, 

os serviços, embora prestados exclusivamente por sujeitos privados, eram submetidos a forte 

intervenção estatal (Martins, 2004). No entanto, somente em 1971 por meio do Decreto de nº 

68.961, foi instituído o primeiro regulamento acerca do tema, atribuindo ao Departamento 

Nacional de Estradas e Rodagem (DNER) o planejamento, a concessão, a autorização e a 

fiscalização dos serviços de TRIIP (Brasil, 1971).  

 

Em meados da década de 1970, a delegação dos serviços ocorria mediante concessão, exceto 

quando fossem realizados serviços auxiliares ou complementares, hipótese em que a 

adjudicação ocorria por meio de autorização. O prazo de outorga era fixado em vinte anos 

consecutivos, renovável por igual período dependendo do desempenho dos serviços prestados. 

Segundo Martins (2004), esse período se traduzia em barreira à entrada de novos operadores 

favorecendo a histórica reserva de mercado por determinadas empresas. O trabalho de 

Almeida (2000) também corrobora com essa tese, afirmando que nessa época já havia indícios 

de “monopólios” de empresas de ônibus no nordeste do país. Outros relatos, tais como o de 

Lima (2012, p. 226), afirmam que empresa “bem reputada” chegava a ser convidada pelo 

DNER para operar nas linhas entre Rio de Janeiro e São Paulo, ou entre Rio de Janeiro e 

Brasília. Lima (2012) também registrou em sua obra que algumas linhas de ônibus eram 

compradas e vendidas pelas companhias de viação, citando, por exemplo, as que levavam 

passageiros do Rio de Janeiro para Itajubá ou para São José dos Campos. 

 

Em 1986, por meio do Decreto de nº 92.353 (art. 139), todos os serviços regulares existentes à 

época foram enquadrados no regime de permissão (Brasil, 1986). Somente em 1988, por meio 

do Decreto de nº 96.756, os serviços complementares também foram transformados para o 

regime permissionário (Brasil, 1988b).  

 

Pouco tempo depois foi promulgada a Constituição Federal de 1988, que determinou, nos 

termos do art. 21, inciso XII, alínea “e”, que compete à União explorar diretamente, ou por 

meio de concessão, permissão ou autorização os serviços de TRIIP (Brasil, 1988a). Nesse 

sentido, em 1990, por meio do Decreto de nº 99.072, o supracitado Decreto de 1986 teve seu 

art. 11 alterado a fim de prever que os serviços de TRIIP seriam realizados mediante 

concessão ou permissão do DNER, sempre precedida de licitação na modalidade concorrência 

(Brasil, 1990).  

 

Com o Decreto nº 952, de 1993, foi extinta a figura da concessão para os serviços de TRIIP, 

bem como foram atribuídas, ao Departamento de Transportes Rodoviários do Ministério dos 

Transportes (DTR/MT), a organização e a coordenação das referidas outorgas (Brasil, 1993). 

Apenas os serviços delegados em período de temporada turística, caráter emergencial e sob 

regime de fretamento seriam outorgados por autorização. O Decreto nº 952/93 determinava 

que as licitações fossem regidas pela Lei nº 8.666, promulgada poucos meses antes. Nesse 

contexto, as permissões teriam o prazo de quinze anos, prorrogáveis por igual período. 

 

Em 1998, o Decreto nº 952 foi revogado por meio do Decreto de nº 2.521, que manteve as 

permissões pelo prazo de 15 (quinze) anos improrrogáveis, ou seja, até 2008 (Brasil, 1998). 
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Em 5 de junho de 2001 foi promulgada a Lei nº 10.233, que criou a Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT) e demais instituições. Com a Lei nº 10.233/2001 ficou a cargo 

da ANTT, o controle das outorgas e a fiscalização dos serviços de TRIIP (Brasil, 2001). O 

Quadro 2 consolida o histórico dos serviços de TRIIP no país até a criação da ANTT. 

 
Quadro 2: Histórico dos principais normativos a respeito dos serviços de TRIIP até a criação da ANTT 

Ano Normativo Disposição 

1937 Constituição Federal Determina que os serviços de TRIIP são de competência da União 

1971 Decreto nº 68.961 Regulamenta os serviços de TRIIP 

1986 Decreto nº 92.353 Serviços regulares existentes são delegados por meio do regime de permissão 

1988 Decreto nº 96.756 Serviços complementares são delegados por meio do regime de permissão 

1988 Constituição Federal Compete à União explorar diretamente, ou por meio de concessão, permissão ou 

autorização os serviços de TRIIP. 

1990 Decreto nº 99.072 Serviços delegados por meio de concessão ou permissão do DNER 

1993 Decreto nº 952 Extingue a delegação dos serviços de TRIIP por meio de concessão, bem como torna a 

cargo do DTR/MT outorgar os serviços, conforme a Lei nº 8.666/1993 

1998 Decreto nº 2.521 Permissão mantida por período de 15 anos, permitindo a autorização de caráter especial 

e emergencial para linhas regulares  

2001 Lei nº 10.233 Cria a ANTT, dando a ela atribuição de licitar as linhas de TRIIP 

 

3.2. Período após a criação da ANTT 

Com a criação da ANTT, a agência reguladora assumiu a responsabilidade das outorgas e 

licitações das linhas. Em 2005 foram iniciados os trâmites para licitar os serviços de TRIIP, 

no entanto, diversos empecilhos obstruíram a evolução do processo. Foi identificado que o 

edital de licitação não poderia ir a público sem o devido estudo de mercado, capaz de 

considerar todas as variáveis envolvidas. A carência de dados reais dos serviços era o 

principal fator que dificultava a elaboração dos estudos. Algumas informações, embora 

existentes, não eram corretamente armazenadas e fornecidas, tornando sua confiabilidade 

contestável (ANTT, 2011a). 

 

Mesmo que, hipoteticamente, os dados fossem considerados “confiáveis”, tal credibilidade 

ainda não seria suficiente. Isso porque os lotes a serem licitados deveriam ser elaborados 

considerando a operação conjunta de linhas viáveis e inviáveis economicamente. Essa 

característica é chamada de “subsídio cruzado”, e tinha por objetivo fazer com que que a 

mesma empresa utilizasse os recursos de linhas mais viáveis financeiramente para sustentar 

outras linhas com lucratividades menores ou inexistentes. Além disso, a elaboração dos lotes 

deveria considerar eventuais integrações de linhas alimentadoras com as linhas 

interdependentes do sistema. Os lotes, portanto, deveriam ser concebidos em seu ambiente 

operacional, inclusive naquilo que tange sobre as localizações geográficas das linhas (ANTT, 

2011a). Caso o conjunto a ser licitado não apresentasse viabilidade, os leilões poderiam ser 

“desertos” e o esforço em vão. 

 

Em meados de 2008, havia risco iminente de descontinuidade dos serviços de TRIIP. Isso 

porque a validade das outorgas concedidas estava se aproximando e o prazo para a licitação 

era extenso. Para amenizar essa situação, a ANTT publicou resolução nº 2.868, de 4 de 

setembro de 2008, visando delegar, mediante “Autorização Especial”, a prestação dos 

serviços interestaduais com extensão superior a 75 km, que representavam 87,6% das ligações 

do TRIIP (ANTT, 2011a). Esse normativo permitiu maior prazo até a licitação, devido às 

necessidades de prover estudos e pesquisas de mercado para determinação dos lotes. 

 

Nesse contexto de incertezas, a ANTT instituiu, por meio da Deliberação nº 407/2008, o 
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Projeto da Rede Nacional de Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional de 

Passageiros (ProPass Brasil), que consistia na reestruturação do transporte rodoviários regular 

interestadual de passageiros, propondo estudos de viabilidade técnica e econômico-financeiras 

dos serviços de TRIIP (ANTT, 2010). A motivação para esse Projeto estava no entendimento 

de que a ANTT necessitaria realizar o levantamento dos ativos e custos associados aos 

serviços de forma a garantir maior coesão, confiabilidade e precisão das informações usadas 

no desenvolvimento dos projetos básicos, que integrariam o Plano Geral de Outorga da 

licitação (ANTT, 2010).  

 

O ProPass Brasil, ao estabelecer os referenciais para a delegação e regulação das atividades de 

prestação de serviços no setor, permitira estimar um número mais preciso da movimentação 

de passageiros, bem como os padrões de eficiência, segurança, conforto, regularidade, 

pontualidade e modicidade tarifária no contexto brasileiro. Por meio desse estudo foi possível 

coletar dados de demanda e oferta dos serviços que seriam outorgados, sendo suficiente para 

subsidiar a delegação de 98,5% das linhas que compõem o TRIIP (ANTT, 2011a). O projeto 

exigiu o investimento de R$ 30 milhões dos cofres públicos apenas para os estudos que tratam 

dos serviços rodoviários (TCU, 2011). Foi por meio do ProPass Brasil que, enfim, o Plano de 

Outorgas se aproximava da realidade. Ressalta-se que tal plano era uma necessidade, tendo 

em vista que em 2010, das pouco mais de 2.400 linhas em operação, somente 36 operavam 

com outorga obtida mediante processo licitatório.  

 

3.3. O Plano de Outorgas 

O Plano de Outorgas das linhas rodoviárias foi elaborado utilizando dos resultados de um dos 

maiores projetos de levantamento de dados amostrais de transporte de passageiros em campo 

já realizado no país, o ProPass Brasil (ANTT, 2011a). Sua apresentação ocorreu durante a 

Audiência Pública nº 120/2011 da ANTT, que apresentava as seguintes premissas: (i) 

manutenção de todos os atendimentos autorizados pelo Poder Executivo; (ii) obtenção de 

ganhos de escala e operacionais decorrentes da consistência geográfica do atendimento; (iii) 

utilização de, no mínimo, ônibus do tipo convencional com sanitário, nas linhas constantes no 

modelo proposto; (iv) ampliação da rede de atendimentos atual, mediante criação de novos 

serviços, operados por meio de seções secundárias ou principais; (v) estimativa de demanda 

com base em pesquisa de campo; (vi) regionalização dos custos; (vii) busca de modicidade 

tarifária e; (viii) utilização de taxa de retorno adequada. 

 

O Modelo funcional de lotes tinha por objetivo garantir a continuidade do atendimento da 

rede de serviços rodoviários, obtendo ganho de escala operacional e permitindo tarifas mais 

módicas. Para definição dos lotes foram utilizados os seguintes critérios: número de empresas; 

estimativa de receita (em passageiro-quilômetro); estimativa de investimentos; e localização 

das linhas (ANTT, 2011b).  

 

Como resultado, o Plano de Outorgas originalmente instituído contemplava ligações entre 

1.932 municípios em todas as regiões do país, resultando em mais de 19.000 pares de origem 

e destino de viagens interestaduais. As 1.969 linhas de transporte estabelecidas foram 

segmentadas em 18 grupos de 60 lotes, que juntos transportavam aproximadamente 50,2 

milhões de passageiros por ano (ANTT, 2011b) 

  

Durante as discussões do Plano de Outorgas, há relatos de que os resultados apresentados e os 

lotes propostos não agradaram a todos. Esses expostos estão presentes nos questionamentos 
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recebidos pela ANTT acerca do tema. Alguns alegavam que o ano e o período de coleta de 

dados eram antigos, culminando em informações desatualizadas, outros propunham alterações 

nas linhas pertencentes aos lotes, alegando incoerência com o coeficiente tarifário apresentado 

e os reais custos operacionais (ANTT, 2011c). Destacam-se, ainda, as considerações feitas 

pela Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE), que, ao analisar o Plano de 

Outorga, relatou que o regime de exploração por meio de permissão impediria a livre entrada 

e saída de prestadores de serviço, bem como que prazos mais curtos para as licitações, 

permitiriam aumentar a eficiência e a oportunidade de competição no mercado (Silva, 2012). 

 

Vale destacar que a SEAE, de acordo com Silva (2012, p. 16), alegava que quanto mais fáceis 

fossem as “condições de entrada e saída de uma firma em determinado mercado”, maior seria 

o efeito que o potencial competitivo exerceria sobre o comportamento dos agentes. Como 

proposta, para as linhas consideradas viáveis, foi sugerido o instituto da autorização visando 

facilitar a entrada e saída de ofertantes. Por outro lado, nas hipóteses em que as linhas 

apresentassem estudo de demanda com viabilidade para a competição, poderia ser adotado o 

instituto da permissão. Para isso, seria necessária uma mudança na Lei nº 10.233/2001.  

 

Diante dos debates gerados, no início de 2012, foi aberta pela ANTT a Audiência Pública nº 

121/2011 propondo discussões acerca das Minutas do Edital de Licitação e do Contrato de 

Permissão. Em 5 de novembro de 2012 foi publicado, na seção 1 do Diário Oficial da União 

(DOU), página 127, a aprovação do “1º estágio do processo de outorga de permissão de 

serviços regulares de transporte rodoviário interestadual de passageiros conduzido pela 

ANTT” pelo Tribunal de Contas da União (TCU) mediante Acórdão nº 2.903/2012 (TCU, 

2013).  

 

Para a devida legalidade (e segurança jurídica) das licitações, seria necessário alterar o 

Decreto nº 2.521/1998. Isso foi conquistado em 26 de agosto de 2013, por meio do Decreto nº 

8.083, fazendo com que os normativos estivessem em harmonia com a proposta do edital. 

Com essa modificação, tudo estava encaminhado para o processo licitatório. Finalmente, no 

dia 29 de agosto de 2013, o Edital de Licitação nº 01/2013 da ANTT foi publicado no DOU.  

 

3.4. Edital de Licitação 

Com o Edital de Licitação nº 01/2013 devidamente publicado, foi necessário abrir Audiência 

Pública para colher sugestões. Isso ocorreu em 11 de novembro de 2013 na Audiência Pública 

nº 146/2013. Na época, perceberam-se algumas modificações nas dimensões originais do 

projeto, anteriormente apresentadas pelo Plano de Outorga (ANTT, 2013). O número de 

municípios atendidos pelas ligações saltou de 1.932 para 2.050, culminando em mais de 

20.000 pares de origem e destino de viagens interestaduais. O número de lotes que compõem 

a Rede Nacional reduziu de 60 para 54. O Quadro 3 apresenta um resumo dos atos que 

resultaram no desenvolvimento e na discussão do Edital de Licitação nº 01/2013 da ANTT. 
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Quadro 3: Atos que resultaram no desenvolvimento e na discussão do Edital de Licitação  
Ano Ato Disposição 

2008 Deliberação ANTT 

nº 407 

Cria o ProPass Brasil 

2011 Audiência Pública 

ANTT nº 120 

Discute o Plano de Outorga dos Serviços de Transporte Rodoviário Interestadual de 

Passageiros, operados por ônibus do tipo rodoviário. 

2012 Audiência Pública 

ANTT nº 121 

Minutas do Edital de Licitação e do Contrato de Permissão dos Serviços de Transporte 

Rodoviário Interestadual de Passageiros, operados por ônibus do tipo rodoviário. 

2012 Acórdão TCU nº 

2.903 

TC-015.419/2012-6; Relator: Ministro José Múcio, Unidade Técnica: 1ª Sefid, conforme 

TCU (2013). 

2013 Decreto nº 8.083 Atualiza o Decreto nº 2.521 a fim de permitir que as novas licitações fossem realizadas no 

modelo proposto pela ANTT 

2013 Edital de Licitação 

ANTT nº 01 

Permissão dos serviços regulares de transporte rodoviário coletivo interestadual de 

passageiros, sem caráter de exclusividade, operados com ônibus do tipo rodoviário. 

2013 Audiência Pública 

ANTT nº 146 

Audiência Pública com o objetivo de tornar pública e colher sugestões a proposta de 

alteração dos itens 16, 22.1, 92.6.2, 104.2 e 109.3, b, do Edital de Licitação nº 1/2013, 

para permissão dos serviços regulares de transporte rodoviário coletivo interestadual de 

passageiros, sem caráter de exclusividade, operados com ônibus do tipo rodoviário. 

 

Em 20 de novembro de 2013, a Audiência Pública nº 146 foi finalizada. Seu relatório 

definitivo foi assinado no dia 29 daquele mesmo mês apresentando algumas modificações no 

Edital de Licitação, oriundas de contribuições recebidas. Naquela época, a sessão pública do 

leilão estava prevista para acontecer em meados de 2014.  

 

Em 18 de dezembro de 2013 o desembargador federal Jirair Aram Meguerian concedeu a 

liminar solicitada pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado de 

São Paulo para suspender o leilão “até prolação de sentença no feito de origem” (Jusbrasil, 

2013). Essa não foi a única paralisação do certame, que também foi anunciada, 

posteriormente, no Diário Oficial da União do dia 20 de março de 2014, por meio do 

Comunicado Relevante nº 15, dessa vez em virtude de “ações judiciais em andamento”. 

Segundo a comunicação oficial, as alterações no cronograma seriam oportunamente 

divulgadas. Enfim, sabe-se que o leilão nunca ocorreu. 

 

3.5. O fim da licitação e a ascendência da autorização dos serviços regulares de TRIIP 

Em 20 de janeiro de 2014 foi publicado no Diário Oficial da União, em sua Seção 1, página 7, 

a Medida Provisória (MP) de nº 638, de 17 de janeiro de 2014. Originalmente, a proposta 

alterava a Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, que instituiu o programa de incentivo à 

inovação tecnológica e adensamento da cadeia produtiva de veículos automotores – 

INOVAR-AUTO (Brasil, 2014a). Ou seja, tratava-se de uma MP que não possuía 

absolutamente nenhuma relação com os serviços de TRIIP. 

 

No entanto, em 16 de maio de 2014, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados recebeu o 

Parecer nº 24 da Comissão Mista destinada a apreciar a referida MP, contendo a proposta de 

alterar, para autorização, o regime de delegação dos serviços regulares de TRIIP operados por 

meio de ônibus com características rodoviárias. Essa proposição foi uma demanda da 

Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (ABRATI), a qual 

foi aprovada com a justificativa de se tratar de um modelo de outorga mais “célere e 

eficiente”, nos seguintes termos (Brasil, 2014b, p. 151-152):  
 

“(...) seguindo apelo da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de 

Passageiros – ABRATI, a inclusão do serviço de transporte regular interestadual e 

internacional de passageiros entre as prestações cuja outorga realizar-se-á pelo regime de 

autorização, permitindo, assim, a delegação da atividade de maneira mais célere e eficiente. Os 
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regimes de concessão e permissão como praticados nos últimos anos, via Ministério dos 

Transportes e ANTT, já se mostraram inadequados e de difícil operacionalização, porque suas 

naturezas implicam regras mais rígidas e permanentes, as quais, na prática, engessam as ações 

tanto do setor público, como das empresas operadoras. 
 

Assim, é necessário promover mudanças de regime, passando para o da Autorização e 

remetendo à ANTT toda a tarefa de regulamentar e regular a atividade. Indubitavelmente, esse 

avanço será benéfico para o setor público, representado pela ANTT, para as operadoras que 

prestam os serviços, para os trabalhadores que saberão sempre quais as regras setoriais e, em 

último, para os usuários que passarão a integrar o foro de discussão das formulações 

estratégicas da atividade”. 

 

Com isso, na iminência de iniciar o processo licitatório, a MP nº 638 foi convertida na Lei nº 

12.996, de 18 de junho, alterando a Lei nº 10.233 (Brasil, 2014a). Desde então, a prestação 

regular dos serviços de TRIIP, operados com ônibus do tipo rodoviário, deve ser delegada 

mediante autorização. Um resumo desse histórico está disponível na Figura 1. 

 

 
Figura 1: Linha do tempo dos regimes de delegação dos serviços regulares de TRIP de longa distância e os 

principais atos normativos que influenciaram no setor 

 

3.6. Regulamentação dos serviços autorizados 

Em 2015, para disciplinar as autorizações, a ANTT abriu a Audiência Pública nº 01/2015, que 

culminou na publicação da Resolução nº 4.770. Por meio desse normativo, a operação dos 

serviços regulares de TRIIP só pode ser realizada por empresas brasileiras que apresentarem 

regularidades jurídica, financeira, fiscal e trabalhista, bem como qualificação técnico-

profissional e técnico-operacional. 

 

Dentre essa série de pré-requisitos, a empresa deverá comprovar capital social mínimo de R$2 

milhões e possuir ônibus com idade máxima de 10 anos. Em períodos de elevada demanda 

poderão ser utilizados veículos com até 15 anos. Cada empresa será enquadrada nas classes I, 

II ou III, conforme o número de passageiro-quilômetro que transportar no ano. Quanto mais 

passageiros-quilômetro transportar, maior será a sua classificação. As empresas de classe I só 

poderão operar os mercados de classe I, ou seja, os mercados com menores demandas de 

passageiros. As empresas classe II, podem operar os mercados classe I ou II. Enquanto as 

empresas classe III poderão operar quaisquer classes de mercados. Uma vez em operação, 

deverão manter plano de manutenção assinado por responsável com registro no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia (ANTT, 2015).  

 

O art. 4º da Resolução ANTT nº 4.770/2015 reitera o art. 47-B da Lei nº 10.233/2001, 
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determinando que “não haverá limite para o número de autorizações para o serviço regular de 

transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, salvo no caso de 

inviabilidade operacional” (ANTT, 2015; Brasil, 2001). Segundo Ribeiro (2015), o 

regulamento da ANTT faz com que, quando houver concorrência ruinosa ou restrições de 

infraestrutura, seja necessário restringir o número de transportadoras, exigindo processo 

seletivo público. Eis o caso em que, dependendo das exigências do edital do processo seletivo 

e da regulamentação da inviabilidade operacional, a delegação por meio de autorização 

poderá se assimilar com o regime de permissão, porém, com liberdade.  

 

Com essa regulamentação, não é possível garantir que o atual regime de autorização 

realmente promova uma regulação “célere e eficiente”, conforme disposto em Brasil (2014b). 

Aparentemente, esse ato histórico é apenas mais uma etapa do ciclo regulatório, o que 

corrobora com a tese de Gwilliam (2008).  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Historicamente, o transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros (TRIIP) 

no Brasil apresenta indícios de regulamentação baseada em modelo protecionista e de baixa 

competição (Gômara, 1999; Almeida, 2000; Martins, 2004; Lima, 2012). O resultado dessa 

característica cultural faz com que, até então, haja elevado grau de concentração de 

faturamento das empresas e baixo nível concorrencial na estrutura de mercado (Couto, 2013). 

 

Esse fenômeno pode ser resultante dos modelos de outorga da prestação dos serviços, que já 

perpassaram o regime de concessão, permissão e, atualmente, autorização. Um dos vestígios 

dessa hipótese foi apresentado neste artigo que consolidou os atos normativos históricos da 

delegação dos serviços de TRIIP no intuito de buscar fundamentos que justificassem essas 

modificações.  

 

Um dos resultados apresentados foi que a dificuldade de licitar as linhas de ônibus ao longo 

das últimas décadas foi fundada na carência de dados reais do sistema de transporte, bem 

como na ausência de confiabilidade das poucas informações disponíveis. Nesse sentido, o 

Poder Público investiu aproximadamente R$30 milhões no Projeto da Rede Nacional (TCU, 

2013), permitindo que a Agência Nacional de Transportes Terrestres elaborasse o primeiro 

edital de licitação dos serviços de TRIIP.  

 

Mesmo com os dados do sistema em mãos, provenientes das pesquisas de campo realizadas, o 

regime de delegação dos serviços regulares foi alterado para autorização por ser mais “célere 

e eficiente” (Brasil, 2014b, p. 152), tendo em vista que o regime de permissão implicava em 

“regras mais rígidas e permanentes” (Brasil, 2014b, p. 152). A modificação do modelo de 

outorga também foi oriunda da necessidade de flexibilização das operações no serviço (Brasil, 

2014b). Infelizmente, não foram encontrados estudos acerca dos impactos da modificação 

dessa Lei capazes de comprovar essas afirmações.  

 

Como resultado, após a análise das informações obtidas, concluiu-se que o atual regime de 

autorização não se apresenta tão “célere e eficiente” como desejado, mantendo regras 

relativamente rígidas que dificultam a entrada de novos operadores. Ressaltou-se também que, 

dependendo de algumas regulamentações que ainda estão por vir, haverá restrições no número 

de empresas nos mercados de TRIIP. A efetivação desse regulamento poderá fazer com que o 

regime de autorização se comporte como o regime de permissão, mas por meio da liberdade 
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tarifária. 
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RESUMO 

Este artigo visa discutir as limitações dos modelos regulatórios ferroviários vigentes no Brasil, instituído pelo Decreto 

nº 8129/2013, e propor um modelo complementar. Os riscos de mercado, que dificultam a viabilização comercial e 

fiscal dos investimentos na ampliação das infraestruturas, notadamente da rede ferroviária brasileira, derivam-se da 

disparidade da geografia econômica do País. Soma-se a isso a prática de fragmentação de negócios infraestruturais, 

para que o setor privado se concentre apenas nas partes lucrativas, e aumentam os riscos de interface dos 

investimentos. Baseado nesta constatação, constrói-se um modelo alternativo que vincule o investimento na 

infraestrutura a investimentos na economia que gerem fluxos e renda, de forma a consolidar comercialmente a 

infraestrutura, deslocando o foco para as atividades econômicas e sociais como forma de assegurar a sustentabilidade 

fiscal dos investimentos e das despesas governamentais.  

ABSTRACT 

This paper aims to discuss the shortcomings of the current regulatory model for the Brazilian railways,- Decree no. 

8129/2013, and to propose a complementary rule that can turn effective the intentions of the reform. The high market 

risks involved in infrastruture (including rail) business in Brazil, which impair the commercial and fiscal feasibility 

of the extensive investments in building up the Brazilian infrastructure, specially the rail network, derive from 

disparities existing in the Brazilian economical geography. It sums up to that the fragmentary approach of the 

infrastructure policy, whereby the private industry concentrates its effort in the profitable parts of the network, and 

increases the interface risks for the investments. An alternative model is proposed which binds together infrastructure 

investments to industrial flow and income generating investments, displacing the focus from the infrastructure 

businesses to the economic and social activities, in order to consolidate commercially the infrastructure and also to 

secure the fiscal sustainability of the governmental investments and expenses.  

1. INTRODUÇÃO: A NECESSIDADE DE NOVOS MARCOS REGULATÓRIOS NA

ÁREA DA LOGÍSTICA

A desaceleração da economia brasileira vem inquietando diversos setores da sociedade, 

especialmente os agentes econômicos (CNI, 2013). Em uma economia estruturalmente dependente 

de recursos externos, essa desaceleração aprofunda as vulnerabilidades macroeconômicas, 

aprofundando os riscos fiscais e outros desequilíbrios. A tal situação adversa se soma aos riscos 

da desindustrialização (Lacerda, 2007). Para se contrapor a essa situação, o Governo Federal tem 

apostado no investimento robusto em infraestruturas, por meio de concessões e parcerias com o 

setor privado. Contudo, apesar dos sucessos em alguns leilões, tem encontrado também 

dificuldades, sobretudo na execução dos projetos. No caso das ferrovias, o próprio processo 

licitatório estagnou (Filgueiras e Mainenti, 2013). E as derrotas, precisamente nesse setor, 

comprometem seriamente os esforços de reequilibrar a matriz modal e promover a 

multimodalidade (EPL, 2013). 

Analisando o caso das ferrovias, o Governo achou por bem reformar o modelo regulatório vigente, 

com base no qual a rede ferroviária nacional fora repartida em redes regionais e concedida à 

iniciativa privada. Se, de um lado, as concessões conseguiram alcançar um substancial aumento 

da produção de serviço, medida em tkm, assim como da produtividade (Villar e Marchetti, 2007), 
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de outro elas não promoveram nenhuma expansão da rede, até por força dos contratos, que 

liberavam as concessionárias dessa função. Ao contrário, o que houve foi uma redução da rede em 

operação (Lessa, 2013) em virtude de boa parte da malha não possuir condições de rentabilidade 

suficiente para sua manutenção em operação. Com a concentração subsequente da operação em 

segmentos isolados da rede, a conectividade foi perdida (EPL, 2013). Além disso, dada a 

concentração vertical da exploração ferroviária previsto no modelo vigente, onde o concessionário 

da via mantém e opera a infraestrutura mas também os serviços, eventuais operadores 

independentes foram excluídos da oportunidade de prestarem o serviço ferroviário, a despeito da 

ociosidade das linhas (Resende et al., 2009). 

Para reverter esse quadro de involução da rede, o Governo Federal estabeleceu um novo modelo 

regulatório, desafiador para as finanças públicas, com as seguintes caraterísticas: a) separação da 

construção, manutenção e operação de infraestruturas da comercialização e operação do tráfego 

(modelo horizontal); b) limitação da concessão à manutenção e operação da via, com remuneração 

efetuada diretamente pelo Estado (com complemento marginal por parte do usuário operador); c) 

concentração, em empresa estatal, da comercialização do acesso, com plena assunção do risco de 

mercado pelo Governo ou sua empresa; d) garantia do livre acesso às ferrovias para operadores 

ferroviários independentes dos concessionários, que pagariam à empresa estatal pelo direito de 

acesso. Tal modelo tem sido alvo de severas críticas (CNT, 2013; Filgueiras e Mainenti, 2013; 

Tafur, 2014), que podem ser resumidas aos seguintes pontos: o risco de comercialização; 

insegurança jurídica no setor das concessionárias de ferrovia, às quais seria confiada a construção 

e operação das novas ferrovias e a pouca clareza sobre os dados e as caraterísticas das novas 

ferrovias, aumentando o risco de custo dos projetos. 

Entretanto, o ponto central da sustentabilidade das infraestruturas não está necessariamente no 

modelo específico de exploração da infraestrutura, mas, sim, no resultado econômico das 

atividades às quais a infraestrutura deve suportar. E, nesse sentido, coloca-se a questão: como 

garantir financiamento e sustentabilidade das infraestruturas a partir do desempenho econômico 

lastreado no território? A partir dos reconhecimentos das características do modelo vigente e das 

características do mercado das infraestruturas ferroviárias, neste artigo, se argumentará no sentido 

da combinação de plataformas logísticas sob a concertação de programas territoriais como 

caminho plausível.  

Isso dito, este artigo dedica-se analisar criticamente o modelo vigente, apontando suas limitações, 

mas também complementando com uma proposta de solução dos problemas. O artigo se estrutura 

da seguinte forma: na seção 2, aborda-se o risco de mercado que o governo se propõe a assumir, 

em função da comprovada incapacidade do setor privado nesse campo; e as práticas convencionais 

de parceria e concessão, que partem de uma fragmentação disfuncional do mercado logístico, são 

avaliadas criticamente. Na seção 3, o foco recai sobre as plataformas logísticas, que são descritas 

e avaliadas em seu papel econômico de ativar a economia na área de influência da ferrovia, e assim 

também de viabilizar o investimento ferroviário. A partir das conclusões da seção anterior, esboça-

se, na Seção 4, um novo modelo regulatório para as plataformas logísticas, com base no conceito 

de programa territorial, onde se explana o novo tipo de contrato (concessão de desempenho 

econômico) e de empresa a ser contratada (empresa de desenvolvimento territorial). Na Seção 5, 

a estrutura da empresa de desenvolvimento territorial é explicada. As conclusões e comentários 

adicionais são apresentados na Seção 6. 
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2. DESAFIOS DO NOVO MARCO REGULATÓRIO: IMATURIDADE DO MERCADO

LOGÍSTICO, SUAS CAUSAS E DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS

Inicialmente, é importante sistematizar os principais aspectos relacionados ao risco de mercado 

presente nas ferrovias, mas que também afetam outros investimentos de grande vulto na área de 

infraestrutura.  O primeiro ponto é a compreensão de que o risco advém basicamente da pouca 

maturidade dos mercados logísticos nas áreas atravessadas por essas obras, apesar de sua 

perspetiva positiva em médio prazo. Em segundo lugar, é razoável dizer que a causa de fundo que 

subjaz à pouca maturidade dos mercados logísticos e dos riscos de mercado inerentes aos novos 

projetos de infraestrutura, sobretudo de grande capacidade, é a já muito debatida disparidade 

regional (MPOG e IBGE, 2008; MPOG, 2008; Thery e Mello-Thery, 2012; OCDE, 2013), que 

produz uma estrutura desequilibrada de fluxos, sobretudo entre as regiões do Sul e Sudeste, de um 

lado, e as do Centro-Oeste, Norte e Nordeste, do outro (Castro, 2002).  

Nesse contexto, as fronteiras de crescimento estão se especializando na exportação de commodities 

para o mercado externo, gerando fluxos fortes, porém sazonalmente concentrados para os portos, 

e uma carga ainda insuficiente de retorno. Assim, o incentivo ao investimento privado nas 

infraestruturas estratégicas e a consequente redução dos riscos de mercado nos projetos de 

infraestrutura logística de alta capacidade requerem, portanto, uma ação complementar forte de 

sua consolidação comercial e tal consolidação implica, contudo, em implantar, de forma sistêmica 

e decisiva, uma política e um planejamento territorial multipolar que consiga dar vida a potenciais 

regionais, especialmente fora das regiões Sul e Sudeste, subaproveitados. Há de se considerar, 

também, que essa consolidação e essa vitalização regional são um imperativo para assegurar a 

sustentabilidade fiscal que terão de advir dos impactos econômicos positivos nas regiões servidas 

pelas infraestruturas. 

A busca de um modelo regulatório e de negócios inovador que assegure a consolidação comercial 

das ferrovias perfaz, então, o problema aqui focalizado. Aqui, são sugeridas as seguintes linhas de 

solução: i) primeiramente, há de buscar um novo escopo de projeto público, inserindo o projeto de 

infraestrutura em um programa multisetorial, onde esses investimentos são relacionados a projetos 

produtivos imediatamente agregadores de valor e geradores de renda (programa territorial); ii) 

redesenhar também o escopo de negócios, onde investimentos privados territorialmente 

correlacionados passam a ser gerenciados de forma coordenada por um novo tipo de holding 

territorial, que haverá de explorar ganhos de sinergia (Empresa de Desenvolvimento Territorial); 

iii) partir, assim, para parcerias trans-setoriais, ao invés de subsetoriais (Hodge e Greve, 2005);

iv) desenvolver, por força desses programas e desses negócios, de forma integrada, os potenciais

regionais e locais, sobretudo nas fronteiras econômicas. 

A essas propostas subjaz o conceito de programa territorial. Tais programas reagrupariam 

projetos de infraestrutura e projetos produtivos imediatamente geradores de renda, explorando de 

forma sistemática os potenciais territoriais, incentivando e apoiando investimento privado, 

reforçando sua atratividade pela perspetiva de um desenvolvimento integrado. Evidentemente, tais 

programas territoriais haveriam de estar inseridos no planejamento territorial estratégico que 

determinaria polos, vetores e eixos, servindo como pano de fundo para uma ideia mais concreta de 

uso estratégico de plataformas logísticas para consolidar comercialmente infraestruturas logísticas 

de grande vulto (e alto risco de mercado). Trata-se, assim, de conceder as áreas destinadas às 

plataformas a um novo tipo de ator, privado, que reuniria e coordenaria diversos negócios no 

território, com vistas a gerar fluxos para a infraestrutura a ser comercialmente consolidada, 

gerando também crescimento, aumento de renda e arrecadação fiscal. As qualidades das 
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plataformas logísticas que justificam essa nova forma de seu uso, e os objetivos básicos a serem 

atingidos no modelo aqui proposto são tratados na próxima seção. 

3. PLATAFORMAS LOGÍSTICAS E SEU PAPEL NA CONSOLIDAÇÃO

COMERCIAL E FISCAL DAS FERROVIAS

As plataformas logísticas vêm se apresentando como uma evolução dos centros logísticos, 

incorporando funções cada vez mais abrangentes com relação ao desenvolvimento econômico da 

área de influência (Europlatforms, 2004; ECLAC, 2009; Higgins e Ferguson, 2011; Silva et al., 

2013). Lançando mão da definição dada por Silva et al. (2013), têm-se: “empreendimentos 

logísticos de grande porte que atendem a uma área ou região, onde se concentram e realizam-se 

atividades voltadas a produção, transportes, logística e distribuição de mercadorias, utilizando-se 

de uma mesma base de serviços onde os diferentes atores envolvidos se relacionam com objetivo 

de obter uma maior eficiência em suas operações.” 

Como adicionam Higgins e Ferguson (2011), tais plataformas não apenas reúnem em uma área 

delimitada facilidades multimodais de transporte e de logística, mas também as coordenam de 

forma a obter o máximo de sinergia e eficiência. O cerne dessa plataforma consiste de um terminal 

multimodal conectado a eixos troncais de carga e a portos, viabilizando uma movimentação rápida 

e econômica de carga, unitizada ou não, entre berço, armazém e destinação final. Além disso, a 

plataforma facilita o acesso a outras infraestruturas, armazenamento, equipamentos e serviços, tais 

como: correios, bancos, salas de reunião e centros de convenções, alfândega, serviços sanitários, 

limpeza e manutenção de veículos, centros de capacitação etc. Para a força de trabalho que atua 

no transporte, a plataforma provê igualmente áreas de descanso, restauração e amenidades e 

também creches. Por fim, essas plataformas se caraterizam pela sua gestão centralizada, portanto 

não fragmentada, lastreada por um planejamento estratégico de longo prazo. Tal planejamento lhe 

possibilita uma gestão eficiente, a garantia de segurança, a resiliência a riscos, a qualidade dos 

serviços, a observação de princípios de sustentabilidade, assim como uma programação de 

investimentos, com vistas a assegurar a competitividade da plataforma no mercado logístico e 

industrial. A Figura 1 representa de forma esquemática o conceito de plataforma logística. 

A vasta literatura a respeito das plataformas aponta para seu considerável efeito agregador de valor 

e dinamizador do crescimento econômico regional (Sheffi, 2014; Rodrigue, 2012; CEPAL, 2011; 

Khan, 2004; Catram Consultants, 2010). Um primeiro conjunto de vantagens refere-se aos ganhos 

relativos ao processo de transporte. O caráter multimodal da plataforma possibilita primeiramente 

a escolha ótima do meio de transporte em termos de especialização e economia de escala. 

Igualmente, há um aumento da qualidade dos serviços e da confiabilidade do processo de entrega. 

Outro efeito da modernização do processo logístico pela plataforma é a redução da acidentalidade, 

especialmente se a dependência do transporte rodoviário for reduzida pela multimodalidade; e a 

maior eficiência energética.  

No plano de efeitos positivos sobre a economia regional, as plataformas viabilizam a congregação 

de uma série de atividades, produzindo economias de aglomeração, por exemplo, mediante a 

redução dos custos de transação (contratação, exigências burocráticas etc.); por meio da atração 

de investimentos em um considerável número de empreendimentos vinculados ao beneficiamento 

industrial, ao comércio e a serviços nas cadeias de fornecimento dos produtos movimentados; 

igualmente pela viabilização de investimentos em edifícios e infraestruturas urbanas destinadas à 

população empregada nas atividades vinculadas à plataforma; pela melhor disseminação de 

informação, experiências e conhecimentos (inclusive P&D); assim como pela maior 
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competitividade no fornecimento de serviços e bens. Na medida em que a gestão da plataforma 

seja centralizada, seu planejamento estratégico tornará mais efetivo outros ganhos sociais como 

geração de empregos, capacitação, proteção ambiental etc. 

Figura 1: Representação Esquemática do Conceito de Plataforma Logística 

Dirigindo o olhar para a situação brasileira, a implantação de plataformas logísticas deslanchou a 

partir de 2010 (Spricigo e Silva, s.d.), embora muitas ainda não saíram da fase de projeto. É 

necessário, entretanto, verificar se todas elas se coadunam com o conceito estrito de plataforma 

logística ou simplesmente utilizam esse termo para efeitos de marketing. De qualquer forma, elas 

não se beneficiam ainda de uma legislação adequada, apesar de tentativas nesse sentido (Picinin 

et al., 2009). 

Pode-se concluir, dessa breve excursão sobre as plataformas logísticas, que elas cumprem diversas 

funções de religação de atividades correlacionadas, permitindo a produção de sinergia não apenas 

no contexto dos processos logísticos, reduzindo seus custos, mas também no crescimento 

econômico regional. Igualmente, elas podem se tornar um fator de viabilização de infraestruturas 

de maior capacidade, mas de maior desafio financeiro, ao encaminhar os volumes de carga para 

essas, em função de sua maior eficiência. Portanto, com base nas considerações feitas na seção 

anterior, sugere-se que sua regulamentação e implantação se oriente pelos seguintes diretrizes 

estratégicas: (a) devem elas contribuir para a geração de crescimento econômico nas regiões que 

as abrigam, agregando o maior número possível de negócios conexos à atividade logística, à 

produção, de comércio e de serviços gerais; (b) devem elas contribuir para a redução considerável 

do custo logístico regional e nacional; (c) com vistas a consolidar comercialmente as 

infraestruturas de transporte de grande capacidade que as banham, devem elas contribuir 

significativamente também para uma geração de tráfego que viabilize os investimentos privados 

nestas infraestruturas; (d) a regulamentação das plataformas deve buscar uma repartição racional 

das competências e riscos entre Estado e mercado; (e) os impactos econômicos de sua implantação 

devem assegurar o retorno fiscal dos empenhos públicos por ventura investidos. 

Na próxima seção, um modelo regulatório alternativo para as ferrovias, que não substituirá o 

atualmente proposto, mas lhe servirá como complemento indispensável, é detalhado. 

393



4. PROPOSIÇÃO DO NOVO MODELO REGULATÓRIO: CONCEITOS

INTRODUTÓRIOS

O entendimento dessa seção passa pelo esclarecimento do termo programa territorial, já referido 

nas seções anteriores. De forma sucinta a categoria de programa, concebida para viabilizar projetos 

fiscalmente onerosos de infraestrutura, agregando a estes, projetos produtivos imediatamente 

geradores de renda e a ações catalíticas que promovam o crescimento no território do programa 

(por exemplo, educação, capacitação, facilitação de negócios, apoio ao empreendedorismo, 

infraestruturas urbanas; ver Aragão e Yamashita (2013)). Essa agregação, como postulado, deve 

prover sinergia econômica capaz de atrair investimentos, gerar renda e fluxos, assim como 

arrecadação fiscal, de forma a que todos os empenhos públicos envolvidos (investimentos e 

despesas públicas, apoio a empreendimentos privados sob forma de subsídios, participações em 

capital e desonerações fiscais) sejam fiscalmente sustentáveis. 

Juntando os projetos em pauta em determinado território, constrói e implanta o programa de forma 

a atender diversos requisitos (ambientais, sociais, políticos, legais, atendimento a planos oficiais), 

mas também a garantir a sustentabilidade fiscal. O procedimento de concepção e implantação 

desses programas é a Engenharia Territorial que trata de processos dinâmicos, que se constroem 

a partir da articulação e mobilização de atores. A Engenharia Territorial, além de desenhar o 

processo de concepção e implantação do programa, desenvolve novas ferramentas de análise, 

inovações organizacionais, jurídicas e financeiras, assim técnicas de projetação de programas. 

Assim, a Engenharia Territorial tem o objetivo de consolidar comercialmente e fiscalmente um 

eixo logístico financeiramente e fiscalmente desafiador, por exemplo, uma ferrovia. Para tal, 

plataformas logísticas distribuídas ao longo da linha seriam utilizadas estrategicamente para gerar 

tráfego e crescimento econômico ao longo do percurso. Elas seriam definidas com base em um 

Plano de Consolidação Comercial e Fiscal da infraestrutura principal (no caso, a ferrovia) 

abrangendo seu percurso; e, para cada plataforma, uma Operação Territorial Consorciada, onde 

um consórcio multifuncional, atuando tanto na área logística quanto industrial (Empresa de 

Desenvolvimento Territorial – EDT) seria contratado por meio de um novo tipo de concessão 

(concessão de desempenho econômico), com vistas a gerar fluxo e crescimento. Explanam-se, em 

seguida, cada um desses termos grifados e sua relação mútua. Tanto o programa de consolidação 

comercial e fiscal da ferrovia quanto as operações territoriais consorciadas seriam programas 

territoriais, hierarquicamente relacionados, abrangendo investimentos ferroviários e projetos 

relacionados diretamente com a geração de renda. 

4.1. A Operação Territorial Consorciada 

O termo Operação Territorial Consorciada inspira-se na Operação Consorciada Urbana, prevista 

pelo Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), onde a iniciativa privada e o setor público se 

relacionam de forma complexa para financiar investimentos públicos em infraestrutura e 

equipamentos públicos. Essa missão pública é realizada em estreita cooperação com o setor 

privado, que explora a mais-valia imobiliária criada em consequência dos investimentos públicos, 

mas pagando uma contrapartida pecuniária por meio da aquisição de títulos públicos emitidos 

especialmente para a dita operação (Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPAC). 

Na Operação Territorial Consorciada (OTC), esse relacionamento complexo se dá, mas dessa vez 

para desenvolver um território regional, onde os investimentos públicos haverão de ser ressarcidos 

fiscalmente. Extrapola-se, portanto, para a dimensão regional algo que foi instituído para a Política 
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Urbana. Entretanto, na OTC não é a venda de certificados a serem compulsoriamente comprados 

pelos investidores que assegurará a indenização dos investimentos públicos, e sim a contratação, 

sob regime inovador e especial, de uma empresa, igualmente inovadora e especial, que se 

encarregará de dinamizar o território do programa, com vistas a promover a arrecadação fiscal 

necessária.  

Isso posto, a figura a seguir sistematiza graficamente os elementos componentes da Operação 

Territorial Consorciada. De início, há de se ressaltar que essa Operação, que se organiza em âmbito 

local ou microrregional, se submete a um contexto de planejamento mais abrangente, que são os 

grandes planos federais e estaduais, referentes aos investimentos plurianuais (PPA), à estruturação 

espacial (se os houver) e à política setorial relativa ao projeto de infraestrutura a promover.  

Figura 2: Esquema geral da Operação Territorial Consorciada. 

Para fazer jus aos privilégios do regime especial, o órgão responsável desenvolve um Programa de 

Consolidação Comercial e Fiscal do projeto de grande vulto, que visa montar uma estratégia para 

assegurar balanços fiscais positivos e a atratividade de investimentos privados. Esse programa 

determina potenciais de operações territoriais consorciadas que poderão, conjuntamente com 

outras medidas e projetos, produzir o resultado requerido para o regime especial, e é submetido 
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então ao Tesouro Nacional ou a um órgão por ele criado ou designado, com vistas a pleitear os 

respectivos benefícios. Aceito o programa, ele passa a se submeter à vigilância do Tesouro ou do 

órgão.   Os recursos fiscais a serem aplicados são remetidos a um fundo especial, descrito mais 

adiante. A partir do programa de consolidação, as administrações estaduais e municipais 

interessadas em hospedar as OTC’s são mobilizadas. Seguintes elementos constituem as 

operações:  

a) Consórcios Públicos e Conselhos Territoriais - A União, os estados e municípios interessados

constituem um consórcio público conforme as normas constantes na Lei nº 11.107/2005, que

terá por finalidade estabelecer: a) o planejamento estratégico, assim como os ativos

financeiros e físicos a serem disponibilizados ao consórcio para fins de sua concessão; b)

regulamentos incidentes sobre a OTC e o conjunto de políticas e investimentos públicos,

assim como c) o plano e as regras dos diversos tipos de concessão (concessão de uso e de

serviço público; parcerias público-privadas e concessão por desempenho). É imprescindível

que o desenho e a gestão dessa operação contenham canais de participação, mediante a

instituição de conselhos, pelo menos em nível consultivo. As regras da operação são então

acordadas em um contrato-programa.

b) Subprogramas de ações, investimentos e concessões e procedimentos de monitoramento - Tal

contrato-programa preverá o conjunto de investimentos e ações, que poderão ser executados

diretamente pelos poderes públicos e o consórcio, ou indiretamente, mediante concessões e

parcerias convencionais (regidas pelas Leis nº 8.987/1995 e 11.079/2004) e as concessões

especiais (por desempenho econômico), descritas adiante. Além disso, determinará os

métodos e procedimentos de monitoramento dos impactos econômicos e fiscais do programa,

que serão informados e monitorados pelo Tesouro Nacional, pelo órgão designado e pelo

administrador do Fundo. O resultado econômico e fiscal passa  a  constituir    um

compromisso da operação, cujo não atendimento pode ensejar sanções ou ajustes do Fundo

(intervenção, exclusão ou adicionamento de medidas complementares para assegurar o

balanço acertado).

c) Subprograma de concessão por desempenho econômico - A Operação Territorial Consorciada

tem por traço distintivo um novo tipo de contratação com o setor privado, que é a concessão

de ativos públicos por desempenho econômico a consórcios de desenvolvimento territorial.

Ambas inovações institucionais são objetos de consideração à parte na seção subsequente.

Restringindo-se, aqui, à descrição do processo, um dos produtos do contrato-programa é a

matriz de responsabilidade, onde os poderes públicos consorciados assumem, perante a

sociedade e o mercado, as iniciativas de apoio à operação (investimentos públicos, políticas

públicas, etc.) que a tornarão atrativa. Essa matriz pode ser eventualmente ajustada frente a

sugestões e demandas dos atores do mercado, externadas em roadshows ou outros fóruns (por

exemplo, livros brancos, audiências públicas etc.).

Uma vez aceita pelo mercado, passa-se ao detalhamento dos estudos, dos editais e dos contratos, 

contratados por meio de manifestação de interesse (Decreto nº 8.428/2015). Os interessados 

desenvolverão os estudos de mercado, detalharão o plano de negócios e seu plano diretor 

(Masterplan), atestando e aperfeiçoando sua viabilidade; assim como as minutas de contrato e 

edital. Cada proposta conterá os respectivos desempenhos econômicos e fiscais esperados, e o 

conjunto delas será submetido a concurso para a seleção daquela que prevalecerá na licitação da 

concessão por desempenho econômico. De uma maneira geral, o desempenho econômico conterá 
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metas de empregos gerados nas cadeias econômicas acionadas pelo consórcio (ver adiante), assim 

como o número de contratos a empresas locais, de preferência de pequeno e médio porte; metas 

de geração de mercado para o projeto de grande vulto (fluxos, número de usuários); e o resultado 

fiscal líquido ao longo das cadeias econômicas acionadas, necessário para garantir a 

sustentabilidade fiscal do conjunto dos empenhos realizados pelos poderes públicos consorciados. 

Consórcio de Desenvolvimento Territorial - O consórcio de desenvolvimento territorial haverá de 

ser uma sociedade de propósito específico, destinada ao usufruto de ativos reais e financeiros 

disponibilizados pelo Poder Público consorciado, em troca da produção de um resultado 

econômico global (desempenho econômico). Portanto, não se exige dele a realização de 

investimentos, prestações de serviço e ações especificados, tal como ocorrem nas concessões e 

parcerias convencionais. Dispondo, portanto, livremente dos ativos em um posicionamento 

(locacional, comercial ou outro) vantajoso, deverá usar sua expertise empresarial para determinar 

e realizar investimentos; promover contratos comerciais ao longo de cadeias produtivas regionais; 

contratar diretamente serviços e investimentos; vender serviços; vender ou alugar/arrendar 

espaços. O resultado dessa mobilização econômica deverá contribuir para o atingimento das metas 

contratuais de desempenho e para a lucratividade do negócio consorciado. 

Com vistas a direcionar os resultados econômicos pretendidos na Operação, sem interferir 

diretamente na especificação dos investimentos e ações do consórcio, o edital poderá, todavia, 

incluir regras de habilitação que desenhem o perfil de consórcio e do respectivo negócio, 

determinando a inclusão de empresas com experiência comprovada em áreas de negócio que o 

consórcio deseja ver promovidas (por exemplo, turismo). Para a consecução da meta de 

consolidação comercial e fiscal específica do projeto de grande vulto mediante geração de 

demanda mínima, o consórcio de desenvolvimento territorial poderá celebrar contratos de 

cooperação comercial com concessionários das infraestruturas (de grande vulto).  Essa contratação 

pode se estender a demais concessionários e parceiros do Poder Público, para garantir as restantes 

metas de desempenho. O alcance das metas será permanentemente auditado pelo consórcio 

público, que poderá incluir no contrato prêmios para situações em que esse alcance supere 

consideravelmente os valores estabelecidos. Em direção inversa, o consórcio poderá penalizar o 

concessionário mediante multas, ou até caducar o contrato; mas deverá também e 

preferencialmente envidar esforços para superar as dificuldades no atingimento das metas, 

promovendo em geral um ambiente de confiança e cooperação com o concessionário.  

Fundo especial - No que tange o braço de financiamento, recomenda-se que os recursos 

orçamentários reservados para os programas e os projetos que tiverem sido reconhecidos pelo 

Tesouro Nacional como habilitados para se beneficiarem do regime especial, integrem um fundo 

específico, com vistas à sua gestão eficiente. O Fundo, de natureza privada, terá por finalidade 

administrar os recursos previstos, recebendo-os e liberando-os conforme o cronograma de 

orçamento dos programas/projetos submetido ao Tesouro Nacional e aprovado pelo mesmo, 

recursos esses que serão transformados em cotas. As diversas regras de funcionamento, assim 

como os órgãos internos do Fundo e as respectivas competências (Administração, Assembleia dos 

Cotistas, Conselhos Consultivos) serão definidas em estatuto e regulamento próprios, cabendo aos 

cotistas (os poderes públicos que direcionarão recursos orçamentários para o Fundo) aprovar e 

acompanhar a aplicação e a administração dos recursos. Essa administração será otimizada por 

uma política de investimentos do Fundo, visando a valorização das cotas por meio de carteiras dos 

ativos financeiros, buscando a manutenção da rentabilidade, segurança e liquidez. 
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4.2. A concessão por desempenho econômico: uma discussão econômica 

A concessão por desempenho econômico provocará uma inovadora divisão de risco entre atores 

privados: enquanto que a concessionária da ferrovia (pública ou privada) assume os custos do 

projeto e os respetivos riscos, a EDT assume exclusivamente os riscos de mercado, dado que os 

investimentos privados na plataforma serão definidos basicamente sob ótica do interesse da EDT. 

Outra caraterística inovadora dessa concessão de desempenho econômico é que ela pode servir 

como uma concessão subsidiária a uma principal, que teria por objeto a infraestrutura a ser 

consolidada comercial e fiscalmente, no caso, a infraestrutura ferroviária. 

Entretanto, o desenho da empresa há de ser tal que ela tenha competência inata para mobilizar a 

atividade econômica no entorno, sendo mais capaz até do que o Poder Público para fazê-lo e 

assumir os correspondentes riscos. O core business da EDT será constituído, como será discutido 

adiante, das atividades de: a) trading, que será responsável por ativar a produção local em função 

dos potenciais de mercado interno e externo, sendo que caberá à EDT providenciar a respetiva 

colocação; b) apoio técnico e financeiro geral às atividades econômicas, inclusive agregando valor 

mediante beneficiamento e recondicionamento dos bens (função agregação de valor); c) execução 

do processo logístico e de transporte, canalizando para a infraestrutura principal os fluxos de 

mercadoria (função forwarding); e explorar o mercado imobiliário típico de uma plataforma 

(armazéns, fábricas, escritórios, hotéis, habitações, centros de conveniência e de convenções etc.). 

A plataforma moverá, para garantir sua completa funcionalidade, uma diversidade de outros 

setores relacionados ao seu próprio fornecimento (construções, móveis, equipamentos, alimentos, 

serviços de apoio diversos, etc.); atividades catalisadoras do negócio como capacitação, serviços 

de apoio ao empreendedorismo, serviços auxiliares (segurança, saúde, comércio etc.); e 

infraestruturas de diversos tipos (transporte, energia, saneamento, habitação etc.). É com esses 

setores, não pertencentes à empresa, mas movimentados por ela, que a EDT poderá realizar 

contratos, preferencialmente com pequenas e médias empresas locais, gerando arrecadação fiscal, 

contabilizáveis em toda a cadeia para fins do alcance das metas de desempenho. 

A competência da EDT de alcançar o desempenho econômico previsto no contrato haverá de ser 

garantida no desenho das exigências de habilitação do consórcio. Essa faculdade do Poder Público 

de especificar as empresas que compulsoriamente terão de fazer parte do consórcio é a maneira 

indireta, residual, mas efetiva e inteligente, que o Poder Público poderá influenciar o tipo de 

investimento que deverá ser implantado na concessão de desempenho. Ao invés de estabelecer no 

contrato os investimentos e assumir a responsabilidade pelos respetivos riscos, o Poder Público 

não o faz, mas impõe a presença no consócio de empresas que vivem do negócio que ele queira 

ver implantado. Essas, muito provavelmente, implantarão o negócio, mas na dimensão que elas 

julguem mais apropriadas, sob sua ótica comercial, e assumindo plenamente os respetivos riscos. 

FUNDO PECI 
Caberá ao plano de consolidação comercial determinar a regulação específica de cada ferrovia, 

desses terminais. Essa pode, eventualmente, exigir pagamentos a um fundo a ser distribuído às 

plataformas concedidas preteridas. Os próprios consórcios públicos acima propostos poderiam se 

encarregar dessas transações. De qualquer forma, os terminais e plataformas “livres” haveriam de 

cumprir uma série de exigências previstas em legislação, como a apresentação de estudo de tráfego 

e de viabilidade; respeito a normas edilícias constantes em planejamentos municipais (planos 

diretores e de mobilidade urbanas, por exemplo), licenciamentos ambientais e estudos de impacto 

de vizinhança. 

5. COMENTÁRIOS FINAIS
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Mediante a introdução dos dois institutos inovadores, o da concessão por desempenho econômico 

e o do consórcio de desenvolvimento territorial, a operação territorial consorciada visa, de um 

lado, consolidar a promoção econômica como missão proeminente do Poder Público, mas 

devolvendo ao setor privado seu lugar de “motor” da economia, mas sem que o primeiro dela se 

omita. Isso porque por sua natureza, o setor privado, representado pela EDT, tem maior 

competência de execução, cujas ações são ao mesmo tempo acompanhadas por um esforço de 

reorganização da iniciativa privada, aglutinando em torno de um projeto e em um território 

determinado, um conjunto de negócios que, em sua ausência, seriam e são realizados de forma 

fragmentada, com perdas de sinergia. Assim sendo, os institutos aqui introduzidos visam 

amadurecer sistemas produtivos territorializados, que deverão impulsionar de forma mais eficiente 

os investimentos públicos e privados e o decorrente desenvolvimento regional. Prestam-se a servir 

de instrumentos de uma política mesoeconômica, complementando os instrumentos 

macroeconômicos e microeconômicos (regulação, incentivos, apoios financeiros etc.) da ação do 

Estado. Desloca, assim, o foco da infraestrutura para superestrutura: atividades econômicas, 

sociais e desenvolvimento. 

As inovações aqui introduzidas dão sequência à Reforma do Estado, que ensejou, em larga escala, 

privatizações, concessões, parcerias público-privadas e outras formas de cooperação entre o setor 

público e privado. Entretanto, há de se reconhecer que essas formas de cooperação, mesmo que 

tenham ainda muito espaço para contribuir para a modernização da economia, apresentam 

limitações quando se tratar da incontornável aceleração dos investimentos em projetos 

estruturantes, tão necessária para se recuperarem os atrasos ao longo das décadas de estagnação. 

A contratação da realização de investimentos em objetos determinados à iniciativa privada é, pois, 

condicionada a resultados financeiros exigentes (rentabilidade, gestão de riscos etc.), que 

dificultam seu uso generalizado para projetos mais ambiciosos. Assim sendo, os dois institutos 

aqui apresentados merecem ser considerados como elementos constituintes de uma parceria de 

segunda geração.  

Passando ao detalhamento do consórcio de desenvolvimento territorial, sua estruturação partiria 

da integração, sob comando de uma holding, de um conjunto coerente de negócios orientados para 

o cumprimento das metas de desempenho, e que se alimentaria mutuamente. Assim agindo,

produz-se de forma planejada uma economia de conglomeração, aglomeradora de valor, que será 

também fonte de lucratividade do consórcio. Para a sociedade, essa estratégia de agregação 

produzirá, com muito mais efetividade, os impactos diretos, indiretos e induzidos na região, além 

de gerar demanda para o projeto de grande vulto. 

Entretanto, como já alegado, trata-se de uma proposta que necessitará seu teste na realidade. Seu 

caráter inovador poderá suscitar inicialmente dificuldades de compreensão e receios, pelo que seu 

teste e aprovação exigirá um esforço político de convencimento e explanação, e sobretudo a 

experimentação na prática mediante projetos-piloto. Eventuais incongruências com o quadro 

jurídico vigente poderão ser resolvidas por reformas legais pontuais (os autores já estão 

trabalhando sobre o respetivo projeto de Lei). Evidentemente, por ser ainda uma proposta em 

gestação, muitas perguntas permanecem em aberto, necessitando justamente da oportunidade de 

experimentação prática, assim como de um esforço científico suplementar. Esses últimos dizem 

respeito à construção de modelos de remuneração e avaliação de desempenho econômico; à 

modelagem de negócio da EDT; a natureza e competências do consórcio público no caso 

específico da operação territorial consorciada; e, por fim, a metodologia da avaliação dos impactos 

econômicos e fiscais dos programas territoriais. 
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RESUMO 

Questões relativas à demanda nos sistemas de transportes públicos são analisadas em todo o mundo visando a 

estimativa das características influenciadoras e o planejamento das políticas públicas relacionadas. Neste 

segmento, o artigo explora a problemática da redução da demanda de passageiros no transporte público no 

Brasil, através do agrupamento de estudos internacionais e da aplicação destes resultados no cenário brasileiro. O 

objetivo é examinar os fatores que afetam a demanda do transporte público na literatura estudada. Assim, o 

método baseou-se na exploração dos resultados das referências e a especulação do comportamento das 

elasticidades da demanda relativas ao Brasil, de acordo com as características semelhantes entre os cenários. Os 

resultados encontrados apontam três parâmetros: tarifa, qualidade do serviço e renda, sugerindo que no Brasil as 

elasticidades do preço e da qualidade do serviço teriam valores baixos e que possivelmente a qualidade do 

serviço influenciaria mais na demanda do que a tarifa.  

 

ABSTRACT 

Questions related to demand on public transport systems are analyzed around the world in order to estimate 

influencing characteristics and to plan related public policies. In this follow-up, this article explores the problem 

of reducing passenger demand on public transport in Brazil, by grouping international studies and applying the 

analysis of these results on the scenario in Brazil. The objective is to examine the factors that affect public 

transport demand in the literature studied. Thus, the method used was based on the exploration of results from 

the references consulted and speculation on the behavior of demand elasticities in Brazil, according to similar 

characteristics between the scenarios. The results show three parameters: tariff, quality of service and income, 

suggesting that, in Brazil, the price and service quality elasticities would have low values, and that service 

quality might influence demand more than the tariff. 

  

1.  INTRODUÇÃO  

Discussões referentes ao transporte público sucedem no mundo inteiro, tanto focando 

questões de desempenho, quanto abordando a problemática geral que o envolve. Vários 

estudos têm sido realizados para analisar desde a implantação e a operação dos sistemas, até a 

reação da população aos novos hábitos que emergem deles. A partir de análises dos cenários 

existentes, acadêmicos, gestores e operadores de transportes buscam encontrar possíveis 

soluções para o melhoramento desses sistemas ou para sua atualização aos novos paradigmas. 

 

No Brasil, os sistemas de transportes coletivos vêm apresentando diversos dilemas originados 

do crescimento acelerado das cidades, refletidos no aumento da proporção de automóveis 

comparada com a infraestrutura viária disponível e na ineficácia de políticas públicas que 

priorizem o transporte público. Com isso, o sistema está perdendo cada vez mais qualidade e 

atratividade, levando a população a buscar alternativas privadas que agravam ainda mais a 

situação do transporte público. Para explicar esse fenômeno, inúmeros fatores podem 

responder como os indivíduos fazem a escolha dos seus modos de deslocamento. Dentre eles 

podem-se citar: valor da tarifa, renda familiar, propriedade e custos relacionados ao 

automóvel, confiabilidade e qualidade do transporte público e taxas de desemprego. 

 

No contexto de redução da demanda de passageiros no transporte público do Brasil, este 

artigo busca identificar os fatores que podem estar influenciando esse fenômeno, bem como a 

401



intensidade de sua influência. Para tal fim, necessita-se buscar na literatura estudos de casos 

internacionais, pesquisas e métodos que abordem essa problemática, e a partir deles selecionar 

variáveis que se adaptem ao caso brasileiro, bem como para aferir e comparar resultados.  

Além disso, a comparação dos métodos utilizados nos casos pesquisados é fundamental para 

definir quais as técnicas e variáveis se aplicariam melhor às cidades brasileiras, com base em 

similaridades dos cenários estudados com os nacionais.  

 

A estruturação do artigo está dividida em cinco seções. A primeira é esta introdução; a 

segunda aborda os principais fatores, encontrados na literatura, que influenciam a demanda; a 

terceira apresenta as considerações metodológicas para comparar os resultados dos estudos 

internacionais e avaliar as características similares com o Brasil; a quarta apresenta os dados 

numéricos encontrados e especula a aplicação desses resultados aos casos brasileiros, e na 

última seção são feitas as considerações finais e recomendações deste trabalho.  

 

2. PRINCIPAIS FATORES QUE INFLUENCIAM NA DEMANDA DE TRANSPORTE 

O estudo de qualquer sistema de transporte foca no interesse dos usuários visto que os 

transportes são concebidos para auxiliar a mobilidade das pessoas, bem como o 

comportamento delas é ajustado a partir de mudanças nos sistemas de transporte. Com isso,  o 

surgimento e crescimento dos transportes ao longo da história guiavam a expansão das 

cidades e ao mesmo tempo, as modificações das estruturas urbanas impulsionavam 

transformações nos sistemas de transportes.  

 

Segundo Souche (2010), quando ocorrem mudanças relacionadas à renda, tarifas ou outros 

determinantes da demanda, o comportamento dos usuários de transporte público não se adapta 

imediatamente. Da mesma forma, Daldoul et al. (2016) destacam que os hábitos são fatores 

comportamentais importantes e só podem ser mudados aos poucos. Sabendo disso, as análises 

dos parâmetros são sempre realizadas no decorrer do tempo no curto, médio e longo prazos. 

 

Ainda segundo Souche (2010), as variáveis estruturais clássicas para determinar a demanda de 

viagens urbanas são o custo ao usuário, sua renda e os bens e serviços substitutos disponíveis. 

Já Balcombe et al. (2004) afirmam que as variáveis específicas ligadas ao uso do transporte 

público normalmente são vinculadas às questões econômicas (tipo de tarifa, preço dos 

combustíveis, renda, entre outros) e à qualidade do serviço (intervalos, confiabilidade, 

transbordos, entre outros). Desse modo, os principais determinantes são revisados no artigo 

com o intuito de encontrar características predominantes para aplicá-los à situação brasileira.  

 

2.1.  Tarifa 

A tarifa é possivelmente o determinante mais discutido com relação à demanda por 

transportes públicos. Isto porque suas mudanças são relativamente fáceis de identificar e 

quantificar e por ser facilmente e constantemente reajustada (BALCOMBE et al., 2004).  

 

Um dos conceitos que expressa a variação da demanda é a sua elasticidade-preço. Paulley et 

al. (2006) afirmam que a variação depende não apenas do modo e do período estudado, mas 

das circunstâncias específicas de operação. Além disso, pode ser afetada pela amplitude da 

mudança tarifária em que geralmente, quanto maior o aumento de tarifa, maior o valor da 

elasticidade principalmente para estimativas de longo prazo. Os autores também explanam 

outros itens que afetam a elasticidade, são eles: a hora do dia, sendo o valor fora do pico cerca 

de duas vezes o valor no pico e o tipo de área onde se encontra o sistema, rural ou urbano.  
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Para Bresson et al. (2003), uma das políticas que podem incentivar o uso do transporte 

público é a de redução tarifária através de subsídios, pois, a demanda de transporte público é 

elástica às mudanças tarifárias. 

 

2.2. Qualidade do serviço 

Vários fatores relacionados à qualidade do serviço são considerados. Podem-se citar : tempo 

de acesso e saída, intervalos de serviço, tempo no veículo, confiabilidade, oferta, 

características do veículo e da infraestrutura, transbordo entre modos e fornecimento de 

informações. Paulley et al. (2006) afirmam que alguns desses fatores que envolvem 

diretamente o tempo, como tempo de acesso e saída, intervalos e tempo no veículo, podem ser 

quantificados facilmente e analisados através de modelos de previsão de demanda. Já os 

outros são mais difíceis, pois as mudanças ocorrem geralmente associadas a outras variáveis. 

 

No mesmo artigo, os autores expõem as formas de medir as consequências dos intervalos de 

serviço. São elas: a quantidade de horas operadas, a frequência, o tempo de espera, os atrasos 

na programação e os quilômetros operados, sendo este o mais importante deles. Porém, 

afirmam que comumente existem menos estudos de variáveis qualitativas do que de tarifas. 

Quanto às elasticidades, os autores comentam os principais indícios relacionados ao nível de 

serviço e ao impacto do tempo no veículo e expõem evidências sobre o tempo de caminhada e 

espera e a provisão de informações em estudos de preferência declarada.  

 

2.3. Renda e propriedade do automóvel 

Duas variáveis que estão estreitamente ligadas são a renda e a propriedade do automóvel. Nos 

estudos em que um destes fatores está presente o outro não entra na análise ou são utilizados 

os dois fatores, mas analisando a influência indireta da propriedade do automóvel na 

elasticidade-renda. Segundo Paulley et al. (2006), a renda é um determinante chave da 

propriedade do automóvel, gerando uma influência na demanda de forma negativa, assim, o 

aumento de automóveis junto com o crescimento da renda modificam os padrões de viagens 

pessoais, reduzindo assim a demanda por transporte público. 

 

O problema de colinearidade na estimativa de modelos em que ambas as variáveis estão 

incluídas é presente. Desde a primeira referência sobre demanda dos transportes públicos, 

‘The Demand for Public Transport’ publicado em 1980, este detalhe foi observado e mesmo 

assim ele é notado até hoje principalmente em modelos que usam dados em séries temporais. 

Existem evidências em que o fator da propriedade do carro é usado no modelo e a renda é 

excluída. Porém, na maioria dos casos existem também outros fatores que representam a 

renda, sendo menores os casos em que a propriedade do carro é única a representar estes 

fatores influenciadores (PAULLEY et al., 2006; CORDERA et al., 2015). 

 

Uma curiosidade apontada por Balcombe et al. (2004) é que existem indicações claras de que 

a renda afeta positivamente a extensão da viagem para todos os modos e propósitos, porém 

estes efeitos não são especialmente fortes. 

 

2.4. Outros fatores relevantes 

Segundo Balcombe et al. (2004), a densidade de uma cidade afeta o transporte público. Um 

maior número de passageiros e um menor tempo de viagem estão associados a maiores 

densidades demográficas. Sabe-se ainda que altas densidades residenciais estão normalmente 
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relacionadas com a presença da população de baixa renda e baixas densidades com a alta 

renda. Áreas habitadas pela população de baixa renda apresentam baixas taxas de propriedade 

de veículos e portanto, maior uso do transporte público, demostrando que parte dos efeitos da 

densidade urbana também estão relacionados à renda e à propriedade de automóveis. 

 

Outras características da cidade que também afetam a demanda por transporte público são o 

tamanho dos terrenos, a forma urbana e o uso do solo. Porém, estes têm uma relação com a 

demanda de difícil determinação (BALCOMBE et al., 2004). Além disso, o fator do uso do 

solo afeta a demanda por transporte público e gera uma diferença significativa entre as 

elasticidades da demanda de curto e longo prazo (DALDOUL et al., 2016). 

 

A taxa de desemprego também é um parâmetro que mesmo com impacto direto na demanda 

de transporte público não é considerada relevante na maioria dos estudos. As oscilações dos 

ciclos econômicos geram aumento na taxa de desemprego e impactam o número de 

passageiros do transporte por ônibus. Isso representa o contrário do que ocorre com o 

aumento da renda per capita, em que a demanda diminui à medida que a renda cresce 

indicando assim que o transporte público possui característica de bem econômico inferior 

(CORDERA et al., 2015). 

 

3. MÉTODO DE ANÁLISE 

A avaliação da flutuação da demanda por transporte público é comumente feita através da 

análise das elasticidades dos parâmetros que a influenciam. Para isso, é preciso construir um 

método de análise que encontre respostas satisfatórias para esta flutuação. O artigo teve como 

método a exploração e síntese da literatura de várias análises em todo o mundo sobre o tema 

para chegar ao seu objetivo. 

 

Deste modo, a metodologia utilizada para aplicar a síntese e analise da literatura foi dividida 

em cinco etapas: (1) a pesquisa dos estudos de referência desde ‘The Demand for Public 

Transport’ de 1980, dando prioridade a estudos realizados nos últimos cinco anos; (2) a 

descrição das principais variáveis presentes nos estudos; (3) a compilação das elasticidades 

encontradas; (4) a análise das consequências dos valores obtidos em cada um dos estudos e 

por último, (5) a especulação das características brasileiras através dos resultados reunidos no 

artigo. Além disso, nas considerações finais ainda é comentado como esta análise pode 

induzir estimativas com dados da realidade brasileira e que métodos poderiam ser adotados. 

 

4. ELASTICIDADES DOS FATORES E SUAS CONSEQUÊNCIAS  

Nesta seção são reunidos os dados das elasticidades dos principais fatores influenciadores da 

demanda descritos na segunda seção, encontrados na literatura e discutidos através dos 

cenários em que cada estudo foi realizado. Além disso, uma síntese dos resultados 

encontrados é feita para analisar o comportamento da elasticidade de cada fator e suas 

consequências. Por fim, é analisado qual dos estudos se aproxima mais da situação atual 

brasileira e quais seriam as possíveis características das suas elasticidades. 

 

4.1. Tarifa 

Partindo da análise da tarifa, Balcombe et al. (2004) discutem que a determinação de que as 

tarifas possuem elasticidade-preço baixa vem desde ‘The Demand for Public Transport’. Nele, 

a elasticidade-preço estudada foi estimada para todos os tipos de passageiros, tarifas, extensão 

e objetivo de viagem. O resultado encontrado foi de -0,30 como padrão para o transporte 
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público no curto prazo. No estudo de Balcombe et al. (2004), o valor médio sugerido, 

independente do cenário, para elasticidade-preço de ônibus em curto, médio e longo prazo é -

0,40; -0,55 e -1,00, respectivamente. Para o metrô, essa média gira em torno de -0,30 em curto 

prazo e -0,60 em longo prazo. Enquanto que os trens suburbanos possuem elasticidade por 

volta de -0,60 no curto prazo. Esta variação de elasticidade pelos modos pode ser interpretada 

pela menor flexibilidade no longo prazo do metrô comparada aos ônibus. Isto é, com o passar 

do tempo e com mudanças de renda, os usuários tendem a buscar novas alternativas para se 

locomoverem e os sistemas de maior capacidade tem menor adaptabilidade resultando assim, 

em uma menor elasticidade. Outro estudo referência foi realizado por Bresson et al. (2003) 

em cidades da Inglaterra para os ônibus e da França para os sistemas de transporte público. 

Ele teve como resultado elasticidades tarifárias resultantes entre -0,20 e -0,50 em curto prazo 

e -0,50 e -0,80 em longo prazo para os dois países. 

 

Cordera et al. (2015) realizaram um estudo no sistema de ônibus de Santander, Espanha, onde 

a elasticidade-preço encontrada em curto prazo foi cerca de -0,20 e no longo prazo entre -0,20 

e -0,30 para dois modelos estimados. Esses últimos, um pouco abaixo da referência inicial 

possivelmente, segundo os autores, devido a uma redução da tarifa no período estudado e por 

ter sido realizado durante uma fase de recessão do ciclo econômico. Outra análise do sistema 

de transportes públicos (trens e ônibus) foi feita em Sidney, Austrália, por Tsai et al. (2014). 

A elasticidade-preço da demanda encontrada sugere valores de -0,22 no curto prazo e -0,29 no 

longo prazo, provavelmente justificada por fortes investimentos nos transportes públicos, 

evitando perdas de usuários fruto do aumento da qualidade. 

 

O estudo realizado por De Grange et al. (2013) teve como foco o sistema de transporte 

público de Santiago do Chile. O desafio encontrado para esta estimativa foi o problema de 

colinearidade das elasticidades visto que, existem tarifas diferenciadas no sistema com poucas 

mudanças de preço e as modificações foram implementadas simultaneamente. Assim, foram 

estimadas as elasticidades-preço da demanda em curto prazo para quatro tarifas: metrô fora do 

pico, metrô no pico, ônibus fora do pico e ônibus no pico, além de terem sido feitas 

estimativas cruzadas entre tarifas. A média dos resultados dos três modelos utilizados para as 

estimativas isoladas foram -0,20 para o metrô fora do pico, -0,57 para o metrô no pico, -0,35 

para ônibus fora do pico e -0,29 para ônibus no pico. Esta diminuição observada na 

elasticidade-preço para ônibus do horário fora de pico para o pico pode ser devido à 

elasticidade cruzada existente entre os ônibus e o metrô. Provavelmente, existe uma migração 

de demanda no pico do ônibus para o metrô, resultando assim, em uma elasticidade baixa para 

o ônibus quando a elasticidade do metrô é mais alta.  

 

Já Hensher (2008) compilou 39 publicações disponíveis de 2003 a 2008 de vários tipos de 

sistemas de transporte público. A análise destes dados teve como objetivo a identificação das 

fontes de influência que afetam as estimativas médias das elasticidades da tarifa, do tempo 

médio e do intervalo entre veículos. Para isso, foi preciso obter um valor para a elasticidade-

preço através da coletânea de dados do estudo. O resultado final encontrado foi de -0,40. 

 

Holmgren (2013) analisou a elasticidade da demanda dos transportes públicos locais na 

Suécia com dados de 1986 a 2001. Nesse caso, o autor tinha como objetivo compreender os 

efeitos da renda na demanda por transporte público do país, mas a elasticidade-preço também 

foi estimada. O resultado encontrado no curto prazo foi de -0,40. Já no estudo de Daldoul et 

al. (2016) sobre os transportes urbanos, interurbanos e suburbanos na Tunísia, a elasticidade-
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preço encontrada gira em torno de -0,40 no curto prazo e -0,80 no longo prazo. Para os 

autores, através dessa elasticidade pode-se perceber que uma estratégia única de redução nos 

preços dificilmente incentivaria os passageiros a optarem pelo transporte público.  

 

O artigo de Rahman e Balijepalli (2016) expõe outro estudo de um país emergente, a Índia. 

Nele é feito uma análise da elasticidade da demanda dos sistemas de trens suburbanos de três 

cidades indianas: Chennai, Kolkata e Mumbai. Para a elasticidade-preço da tarifa, os valores 

encontrados variam significativamente de cidade para cidade. Chennai possui uma 

elasticidade média no curto prazo em torno de -0,60 para os três modelos estimados, já em 

Kolkata este valor se encontra em torno de -0,30 e em Mumbai -0,10. Para o modelo dos 

efeitos aleatórios, o último estimado, o valor é o mesmo para as três cidades e sua grandeza é 

de -0,24. A conclusão que os autores chegam com esses resultados é que as elasticidades estão 

próximas dos valores de referência, porém se encontram um pouco abaixo, principalmente 

para o modelo de efeitos aleatórios, podendo ser devido ao país estar em desenvolvimento, 

tendo assim baixa elasticidade tarifária, ou também por ocorrem efeitos combinados das 

tarifas. Os autores também comentam que não existiu uma diferença expressiva entre as 

elasticidades-preço em curto e longo prazo e que isto pode ocorrer quando as reações às 

mudanças são imediatas devido à falta de opção do usuário, havendo assim, pouca variação 

comportamental em longo prazo. 

 

Holmgren (2007) apresenta um resultado diferente para elasticidade-preço em curto prazo das 

referências já expostas. Pela estimativa feita pelo autor, o valor encontrado foi de -0,75 para 

Europa e -0,59 para América e Austrália, porém ele justifica que isso pode acontecer devido à 

diferença entre o modelo usado e a referência inicial. Em longo prazo, o autor expõe valores 

de elasticidade-preço de -0,91 para Europa e -0,75 para América e Austrália. Similarmente, 

Souche (2010) estimou a elasticidade da tarifa de transporte público em longo prazo para um 

banco de dados de 100 cidades mundiais que continham variados tipos de sistemas de 

transporte público e encontrou o valor aproximado de -1,70. 

 

Os parâmetros expostos nesta subseção revelam que, mesmo existindo características próprias 

de cada região ou diferentes modelos de análise que influenciam os resultados, a visão geral 

detectada é de que a elasticidade-preço sofre um aumento de proporção com o tempo. Isto 

pode ocorrer devido ao crescimento econômico que eleva a renda média da sociedade, ao 

desenvolvimento tecnológico que oferta novas alternativas de mobilidade e às transformações 

urbanas que podem propiciar a redução da extensão das viagens. Vê-se então, que o fator 

tarifa não pode ser analisado isoladamente, pois não é somente através do enfoque econômico 

que o aumento ou a queda da demanda são explicados.  

 

4.2. Variáveis de qualidade do serviço 

Para a análise da qualidade do serviço, Daldoul et al. (2016) afirmam que este é um fator 

difícil de ser quantificado e apresentam três indicadores que são usados na literatura: i) 

velocidade comercial média, ii) densidade da malha viária e iii) frequência do serviço. Neste 

estudo os autores resumem a elasticidade da qualidade do serviço à elasticidade da frequência 

e definem esta última como sendo uma proxy para os custos em relação ao tempo de espera. 

Este parâmetro é calculado pela proporção do número total de veículos-quilômetro pelo 

comprimento da rede. O valor encontrado para a elasticidade da demanda com relação à 

frequência é de 0,20 no curto prazo e 0,40 no longo prazo, sendo este um determinante na 

análise do comportamento da mobilidade. Tsai et al. (2014), no estudo da cidade de Sidney, 
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encontram a elasticidade da qualidade do serviço através da frequência de ônibus igual à 0,15. 

 

Entrando no outro parâmetro da qualidade do serviço abordado neste artigo, a elasticidade da 

demanda por quilômetro por veículo, Bresson et al. (2003) encontram valores que variam um 

pouco entre os modelos e entre os dois países estudados. Os autores obtêm as elasticidades de 

veículo-quilômetro aproximadamente entre 0,50 e 0,70 no curto prazo na Inglaterra e 0,20 na 

França e em longo prazo de 0,70 a 0,90 na Inglaterra e 0,30 a 0,60 na França. Similarmente, 

Balcombe et al. (2004) realizaram uma série de estudos com ônibus para medir a elasticidade 

da demanda por quilômetros por veículo e encontraram o valor em torno de 0,40 e 0,70, em 

curto e longo prazo, respectivamente. No caso de Holmgren (2013) em que foram estudados 

os transportes públicos locais da Suécia, a elasticidade de curto prazo em relação ao 

parâmetro veículo-quilômetro foi de 0,55, também com um comportamento semelhante às 

outras literaturas citadas anteriormente.  

 

No modelo estimado por Cordera et al. (2015) também para a relação veículo-quilômetro o 

valor aproximado encontrado foi de 0,30 no curto prazo e 0,40 no longo. Todos estes 

resultados apresentaram um aumento nos valores da elasticidade da demanda em veículos-

quilômetro no longo prazo, sugerindo que o aumento na frequência e por consequência da 

oferta gera mais interesse no usuário em utilizar o transporte público. Rahman e Balijepalli 

(2016) também estimaram a elasticidade da demanda por veículo-quilômetro para o sistema 

de trens suburbanos das três cidades da Índia e obtiveram um valor pelo método dos efeitos 

aleatórios de 0,81 no curto prazo. Esse resultado mostra, segundo eles, que um aumento na 

oferta de trens poderia ser decisivo para aumentar a demanda de passageiros, pois o valor 

obtido tem proporção superior às literaturas anteriores.  

 

No estudo realizado por Holmgren (2007), a elasticidade estimada possui um resultado 

destoante dos valores apresentados. O modelo estimado gerou uma elasticidade dos veículos-

quilômetros em curto prazo de 1,05 e no longo prazo de 1,38, tanto para Europa quanto para 

América e Austrália. Segundo ele, este resultado indica que a demanda é elástica em longo 

prazo com relação a este parâmetro da qualidade do serviço, podendo ser considerada quando 

forem estudadas políticas públicas. Além disso, o autor compara essa elasticidade com a 

elasticidade-preço e sugere que com os níveis de tarifa e serviço do estudo, a demanda é mais 

sensível às mudanças na qualidade do serviço. 

 

Como podem ser observados, os valores de elasticidade da qualidade do serviço possuem 

grandeza semelhante à elasticidade-preço, porém possuem efeitos contrários. Para o estudo de 

Holmgren (2007), a demanda é mais sensível a melhorias na qualidade do serviço e esse 

fenômeno se repete, mesmo que minimamente em alguns casos, como Bresson et al. (2003), 

Cordera et al. (2015), Rahman e Balijepalli (2016) e Holmgren (2013).  

 

4.3. Renda e propriedade do automóvel 

Passando para o parâmetro da renda, o estudo de Bresson et al. (2003) conclui que, na 

Inglaterra, a renda com relação ao uso do transporte público tem efeito basicamente negativo, 

com elasticidade-renda da demanda no longo prazo em torno de -0,66, qualificando assim o 

transporte público como bem inferior. Na França, os autores aferiram um valor muito próximo 

de zero para esta elasticidade demonstrando uma fraca relação entre renda e demanda por 

transporte público. Os autores justificam esse resultado na França, pelo uso de dados de 

sistemas de metrôs e trens urbanos, que não são considerados pelos usuários como bens 
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inferiores. Essa situação gera uma elasticidade-renda geral da demanda por transporte público 

maior do que se fosse calculado apenas com o sistema de ônibus. Outro estudo que encontra 

um resultado próximo ao encontrado na Inglaterra é o de Holmgren (2007), em que a 

elasticidade da renda estimada é de -0,62, tanto para os dados da Europa como para América e 

Austrália, confirmando novamente a ideia de bem inferior.  

 

Para Balcombe et al. (2004), a elasticidade-renda da demanda de ônibus está na faixa de 0,00 

a -0,70 em curto prazo e -0,50 a -1,50 em longo prazo. Estes valores foram calculados a partir 

do efeito direto da elasticidade-renda adicionado do efeito indireto da propriedade do 

automóvel. Segundo os autores, este valor de elasticidade-renda é alto, porém, ele pode cair à 

medida que a propriedade de automóveis cresça ao ponto de se aproximar da saturação 

induzida pelo crescimento da renda. Tsai et al. (2014) também estimaram a elasticidade-

renda, porém o resultado obtido é mais baixo do que o anterior, sendo este igual à -0,16. 

 

Outros estudos encontraram resultados da elasticidade-renda com sinal contrário. Cordera et 

al. (2015), não encontraram valores significativos para elasticidade da demanda com relação à 

renda devido ao cenário de recessão econômica. Daldoul et al. (2016) encontraram a 

elasticidade da demanda relacionada à renda em torno de 0,38 e 0,67 em curto e longo prazo, 

respectivamente. Porém, os autores justificam os resultados pelo fato do estudo ter sido 

realizado na Tunísia e este ser um país emergente. Com o aumento da renda, a população que 

usava modos de transporte mais lentos como bicicleta e tração animal começaram a migrar 

para os mais rápidos, como é o caso do transporte público. Assim, o efeito positivo da renda 

sobre a demanda notado pelos autores é devido à substituição dos modos mais lentos e 

ineficientes pelos mais rápidos pelas características do país em estudo. 

 

Outro estudo sobre a relação renda e demanda é o de Holmgren (2013) que apresenta 

resultados diferentes do estudo de 2007. Neste caso, a elasticidade-renda de curto prazo para 

os transportes públicos locais da Suécia, foi definida com o valor de 0,34, não afetando 

diretamente a demanda de forma negativa. O autor também estimou a elasticidade com 

relação à propriedade do automóvel e encontrou um valor de -1,37 no curto prazo. A partir 

desses resultados, ele explica que as mudanças na renda podem afetar diretamente a demanda 

do transporte público pelo primeiro valor de elasticidade exposto e indiretamente através do 

aumento da propriedade do automóvel, segundo valor exposto. Sendo assim, Holmgren faz 

uma análise de que o efeito total da renda na demanda por transporte público pode ser obtido 

através da utilização dos dois efeitos anteriores combinados, resultando assim em um valor de 

0,05 para esta elasticidade geral. Concluindo que a renda, no caso estudado, praticamente não 

afeta a demanda por transporte público. Com isso, o autor defende que este resultado tem um 

papel importante no planejamento de políticas para o transporte público, pois, caso 

comprovasse que a demanda cai com o aumento da renda, os planejadores teriam dificuldade 

de manter a qualidade do serviço para os passageiros restantes.  

 

4.4. Outros fatores relevantes 

Seguindo a mesma análise dos fatores anteriores, outras circunstâncias podem levar a 

mudanças no comportamento da elasticidade da demanda sendo um exemplo delas a recessão 

econômica ocorrida na Europa. Segundo Cordera et al. (2015), os resultados encontrados por 

ele mostram que crises econômicas levam ao aumento na demanda por transporte público, 

demostrando assim que esse tipo de transporte perderá passageiros, sempre que houver 

aumento na renda e na propriedade de veículos privados. Nesse estudo foi estimada a 
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elasticidade da demanda com relação às taxas de desemprego. O valor encontrado foi de 0,13 

em curto prazo e 0,21 em longo prazo, confirmando que uma crise econômica pode levar ao 

aumento da demanda por transportes públicos. 

 

Com relação às características da população, Tsai et al. (2014) apontam que a elasticidade 

devido à variações na densidade populacional em curto prazo apresenta valor de 0,60. Já a 

taxa de ocupação geral, apresentada por Daldoul et al. (2016), é de 0,42 em curto prazo e 0,74 

em longo prazo, resultando num aumento do uso do transporte público quando aumenta a 

população ativa. 

 

Estes parâmetros foram especificados para revelar que, dependendo da situação do país e de 

suas características sociais e econômicas, a demanda por transporte público pode também 

variar, não só através dos principais parâmetros na literatura (tarifa, qualidade do serviço e 

renda). Vale ressaltar que esses outros fatores geralmente são mais difíceis de obter dados e 

mensurar, existindo assim, menos estudos a respeito deles. 

 

4.5. Síntese dos resultados 

Nesta subseção são compilados os resultados coletados para a conclusão da análise iniciada. 

São apresentadas quatro tabelas com resumo das elasticidades encontradas na literatura e suas 

características: lugar do estudo, sistema analisado, modelo de estimativa e os valores das 

elasticidades de curto e longo prazo. A Tabela 1 contêm todas as elasticidades-preço obtidas. 

 

Tabela 1: Elasticidades-preço da demanda 
Autor Lugar Sistema Modelo Curto Prazo Longo Prazo 

Cordera et al. 

(2015) 

Santander, 

Espanha 
Ônibus MMQ

a
; MQ2E

b
 -0,20 -0,20 a -0,30 

Tsai et al. (2014) Sidney, Austrália Sistema de TP  MMQ
a
 -0,22 -0,29 

Bresson et al. 

(2003) 

Inglaterra e 

França 

Ônibus (I) e 

Sistema de TP (F) 

Modelo 

dinâmico  
-0,20 a -0,50 -0,50 a -0,80 

De Grange et al. 

(2013) 
Santiago, Chile 

Metrô entre pico 

Três modelos 

Logit  

-0,20 - 

Metrô no pico -0,57 - 

Ônibus entre pico -0,35 - 

Ônibus no pico -0,29 - 

Balcombe et al. 

(2004) 

Europa América 

do Norte e 

Austrália 

Ônibus Review -0,40 1,00 

Metrô Review -0,30 -0,60 

Trens Suburbanos Review -0,60 - 

Rahman e 

Balijepalli 

(2016) 

Chennai, Índia 

Trens Suburbanos 

Estático e 

Regressão de 

Bootstrap 

-0,60 - 

Kolkata, Índia -0,30 - 

Mumbai, Índia -0,10 - 

Chennai, Kolkata 

e Mumbai 

Efeitos 

Aleatórios. 
-0,24 - 

Daldoul et al. 

(2016) 
Tunísia 

Urbano, 

Interurbano e 

Suburbano. 

Modelo 

dinâmico 
-0,40 -0,80 

Holmgren (2013) Suécia Sistema de TP 
Estimador de 

diferença 
-0,40 - 

Hensher (2008) Mundo Sistema de TP  Review -0,40 - 

Holmgren (2007) 
Europa Ônibus Meta-análise -0,75 -0,91 

América/Austrália Ônibus Meta-análise -0,59 -0,75 

Souche (2010) 
100 cidades do 

mundo  
Vários sistemas 

MMQ
a
, MQ2E

b
, 

MQ3E
c
 

- -1,70 

a MMQ: Método dos Mínimos Quadrados; b MQ2E: Mínimos Quadrados de Dois Estágios; c MQ3E: Mínimos Quadrados de 

Três Estágios. 
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Mesmo a tarifa sendo o fator mais relevante, mais estudado e que deve ser analisada em 

qualquer estudo de demanda, a expectativa para o cenário do Brasil é que sua elasticidade no 

curto prazo seja baixa, como os casos de Cordera et al. (2015) e Tsai et al. (2014), pois, como 

nesses estudos, o país atualmente se encontra em uma crise econômica com elevado 

desemprego e renda média em queda e é considerado um país em desenvolvimento. Nesse 

contexto, as possibilidades dos usuários mudarem para modos individuais diminuem. 

 

Com relação à qualidade do serviço, a Tabela 2 é desenvolvida com a síntese das suas 

elasticidades. Os resultados de Tsai et al. (2014) e Daldoul et al. (2016) são expressos pela 

elasticidade da frequência, enquanto os outros estão relacionados ao parâmetro 

veículo/quilômetro. É possível observar que os países estudados com características 

semelhantes ao Brasil, possuem menores elasticidades da demanda em relação à qualidade do 

serviço do que os países desenvolvidos. Isto pode ser explicado pela maior dependência das 

pessoas ao sistema nestes países mais pobres, onde não é priorizada a qualidade na prestação 

do serviço e as pessoas provavelmente se acostumaram às deficiências do serviço. 

 

Tabela 2: Elasticidades da qualidade do serviço 
Autor Lugar Sistema Modelo Curto Prazo Longo Prazo 

Tsai et al. (2014)  Sidney, Austrália Sistema de TP  MMQ 0,15 - 

Daldoul et al. 

(2016)  
Tunísia 

Urbano, 

Interurbano e 

Suburbano 

Modelo 

dinâmico 
0,20 0,40 

Cordera et al. 

(2015) 

Santander, 

Espanha 
Ônibus MMQ; MQ2E 0,30 0,40 

Balcombe et al. 

(2004) 

Europa, América 

do Norte e 

Austrália 

Ônibus  Review 0,40 0,70 

Bresson et al. 

(2003)  

Inglaterra Ônibus (I) e 

Sistema de TP 

(F) 

Modelo 

dinâmico  

0,50 a 0,70  0,70 a 0,90  

França 0,20 0,30 a 0,60  

Holmgren (2013)  Suécia 
Transportes 

Públicos Locais 

Estimador de 

diferença 
0,55 - 

Rahman e 

Balijepalli (2016) 

Chennai, Kolkata 

e Mumbai 

Trens 

Suburbanos 

 Efeitos 

Aleatórios. 
0,81 - 

Holmgren (2007) 
Europa e 

América/Austrália 
Ônibus Meta-análise 1,05 1,38 

 

A Tabela 3 apresenta as elasticidades-renda obtidas na literatura. Como estas elasticidades 

variaram desde valores positivos até negativos e sabendo que cada sinal da elasticidade 

recomenda uma política pública diferente, é importante estimar esse parâmetro para analisar 

se o transporte público no Brasil é percebido como bem inferior como ocorre na Europa, 

América do Norte e Austrália ou se ocorre a situação contrária, como no caso da Tunísia. 

 

A Tabela 4 apresenta alguns dos outros fatores que influenciam na demanda por transporte 

público. Estes fatores, mesmo não sendo sempre levados em conta, são relevantes de acordo 

com o cenário estudado. No caso do Brasil, a taxa de desemprego é importante por estar 

havendo um aumento deste parâmetro atualmente devido à crise. A densidade populacional e 

as características de urbanismo, como o uso do solo, também devem ser consideradas para 

entender como o fenômeno da rápida e desordenada urbanização no Brasil afetou a 

mobilidade e consequentemente, a demanda por transporte público nas cidades.  
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Tabela 3: Elasticidade da renda 
Autor Lugar Sistema Modelo Curto Prazo Longo Prazo 

Balcombe et al. 

(2004) 

Europa, América 

do Norte e 

Austrália 

Ônibus  Review 0,00 a -0,70 -0,50 a -1,50  

Bresson et al. 

(2003)  

Inglaterra Ônibus (I) e 

Sistema de TP 

(F) 

Modelo 

dinâmico 

- -0,66 

França - 0,00 

Holmgren (2007)  
Europa e 

América/Austrália 
Ônibus Meta-análise -0,62 - 

Tsai et al. (2014)  Sidney, Austrália Sistema de TP  MMQ -0,16 - 

Cordera et al. 

(2015) 

Santander, 

Espanha 
Ônibus MMQ; MQ2E 

Não 

significativa 

Não 

significativa 

Daldoul et al. 

(2016)  
Tunísia 

Urbano, 

Interurbano e 

Suburbano 

Modelo 

dinâmico 
0,38 0,67 

Holmgren (2013)  Suécia 
Transportes 

Públicos Locais 

Estimador de 

diferença 

0,34 (direta) - 

0,05 

(direta/indireta) 
- 

 

Tabela 4: Elasticidade dos outros fatores 
Autor Lugar Elasticidade Curto Prazo Longo Prazo 

Tsai et al. (2014) Sidney, Austrália Densidade populacional 0,60 - 

Daldoul et al. (2016) Tunísia Taxa de Ocupação Geral 0,42 0,74 

Tsai et al. (2014) Santander, Espanha Taxa de Desemprego 0,13 0,21 

 

Através desta síntese de dados é possível observar a importância, tanto da inserção dos fatores 

mais estudados na literatura (preço, qualidade do serviço e renda), como a estimativa de 

parâmetros pouco estudados devido às características peculiares de cada região brasileira. 

Com a crise econômica atual no Brasil, os possíveis fatores que supostamente afetam mais a 

queda da demanda são: a queda da renda, o aumento da taxa de desemprego e o aumento 

constante da tarifa. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

Através da abordagem adotada, foi possível destacar algumas das principais variáveis 

estudadas na literatura sobre a demanda por transporte público. Como foi evidenciado por 

Holmgren (2013), o foco principal da maioria dos estudos é o efeito da tarifa e da qualidade 

do serviço, geralmente pela relação veículo/quilômetro. Isto acontece por estas variáveis 

terem maior disponibilidade de dados, através do operador ou do gestor. Porém, é importante 

ressaltar que para compreender melhor as características de mercado de transporte, outros 

fatores também devem ser considerados para um bom planejamento das políticas públicas.  

 

Os fatores influenciadores da demanda por transporte público estudados nesse artigo se 

apresentaram com boas chances de influir esta demanda no Brasil. Em especial, a análise da 

renda, taxa de desemprego e características da população devem entrar nos estudos para uma 

melhor caracterização da flutuação da demanda. Porém, é necessário também o 

aprofundamento de outros fatores que não foram citados nesse estudo para uma determinação 

mais completa da proporção de cada um na variação da demanda. 
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Do ponto de vista da análise realizada neste estudo, foi possível identificar importantes 

parâmetros influenciadores da demanda e também valores de elasticidade consistentes e 

comparáveis. Ademais, nos modelos utilizados, é possível observar que, com exceção dos 

reviews e da meta-análise, todos os métodos adotados são baseados em modelos de regressão. 

A variação que existe entre eles é devida às características de cada fator estudado e a 

colinearidade entre os fatores que são agrupados. Sendo assim, o desafio nos casos brasileiros 

será de encontrar o modelo que deve ser utilizado e adaptado, de acordo com os dados 

disponíveis, para gerar resultados consistentes. 

 

Isto posto, recomenda-se para trabalhos futuros em primeiro lugar, um levantamento mais 

aprofundado de outras elasticidades menos evidenciadas, como por exemplo, a elasticidade da 

demanda com relação ao uso do solo. E em segundo lugar, a modelagem das elasticidades da 

tarifa, da renda, da qualidade do serviço e da taxa de desemprego para os casos brasileiros 

através de dados secundários provenientes das estatísticas anuais do país a fim de contribuir 

para elaboração de políticas públicas relacionadas ao transporte coletivo de passageiros. 
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PROPOSTA DE MECANISMO PARA MENSURAÇÃO DE VALOR DE 
OUTORGA EM CONCESSÕES AEROPORTUÁRIAS 

 
 

Leisy Mikaelly Alves Teixeira 
Carlos Henrique Rocha 

Universidade de Brasília - UnB 
 

 
RESUMO 

Este trabalho visa propor um mecanismo de mensuração de valor de outorga, em concessões de aeroportos 

brasileiros, que melhor se adapte à realidade econômica das concessões, respeite a modicidade tarifária e 

minimize os riscos de pedido de revisão contratual. Para tal, são utilizados resultados financeiros dos 

aeroportos e índices econômicos. Para o suporte a este modelo foi realizada uma revisão de literatura sobre o 

valor de outorga como critério de licitação e sobre as concessões no setor aeroportuário. As bases teóricas 

utilizadas no trabalho são: a Teoria dos Leilões e a Teoria da Engenharia Econômica. Os resultados 

preliminares mostraram que os valores de outorga seriam 19,75%, 14,4% e 19,8% do faturamento após 

deduções, para os aeroportos de Guarulhos, Brasília e Viracopos, respectivamente. Adicionalmente, a 

situação financeira dos empreendimentos deixaria de ser deficitária para ser superavitária nos três aeroportos 

testados. 
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RESUMO 
O presente trabalho tem o objetivo de fazer uma análise comparativa entre as evoluções dos principais custos e 
tributos do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana de Recife (STPP/RMR). 
Visto que o Transporte Público (TP) é caracterizado como serviço de utilidade pública, os gastos das empresas 
que atuam no segmento precisam ser conhecidos e controlados, viabilizando a modicidade tarifária. Na RMR, as 
principais estratégias adotadas pelos Governos para subsidiar o TP foram através de isenções fiscais. Os dados 
utilizados contendo os custos e tributos do STPP/RMR foram coletados através de Pedidos de Acesso a 
Informação junto ao Grande Recife Consórcio de Transportes. Assim, evidenciou-se que, caso não fossem 
aplicados esses subsídios, o preço das tarifas teria subido ainda mais. Por fim, é recomendada a adoção de outras 
práticas para controle dos custos, pois mostra-se que o modelo de subvenção empregado chegou praticamente a 
seu limite. 
 
ABSTRACT 
The present work aims to make a comparative analysis between the evolution of the main costs and tributes of 
Public Transportation System of Passengers of the Metropolitan Region of Recife (STPP/RMR). Since Public 
Transportation (TP) is characterized as a public utility service, the expenses of companies that operate in the 
segment must be known and controlled to make feasible the modality of tariffs. In RMR, the main strategies 
adopted by the Governments to subsidize TP have been through tax exemptions. The data used contains 
STPP/RMR costs and tributes were collected through Information Access Request from Greater Recife 
Transport Consortium. Therefore, it was evidenced that, if these subsidies were not applied, the tariffs price 
would have increased even more. Finally, it is recommended to adopt other practices to control costs, as it is 
shown that the model of the subvention used has practically reached its limit. 
 
1. INTRODUÇÃO 
Devido à natureza de sua atividade, o Transporte Público (TP) não deve ser submetido às leis 
de livre mercado. Assim, como visa à prestação de serviço de utilidade pública, os Governos 
precisam regular os preços das tarifas a favor da defesa dos direitos e necessidades dos 
usuários. A definição do custo da passagem do TP advém de modelos tarifários deliberados, 
validados e implantados pelas autoridades locais. A sua fixação deve levar em conta um 
conjunto de normas para definição dos gastos, receitas e apropriações por parte das empresas 
que atuam no segmento de transporte (Radel, Granemann e Tedesco, 2014).  
 
Porém, infelizmente, a maioria dos gastos do TP vem subindo em patamares muito maiores 
que a inflação nos últimos anos. Para se ter uma ideia, apenas os custos com mão de obra e 
combustíveis representam 73,5% dos custos do TP no Brasil. O controle desses gastos é de 
suma importância para modicidade tarifária, incentivo a demanda e, consequentemente, 
viabilizando o Sistema de Transporte de Passageiros (Carvalho et al., 2013).  
 
Na Região Metropolitana do Recife (RMR), o Sistema de Transporte Público de Passageiros 
(STPP) enfrenta problema similar: os custos do TP subiram demasiadamente, esse aumento 
provocou a alta das tarifas e essa elevação afetou negativamente a demanda. A principal 
estratégia adotada pelas autoridades passou a ser a redução ou isenção dos tributos que 
impactam sobre as empresas de transporte, como a diminuição ou corte de impostos que 
incidem sobre a mão de obra e o combustível. Assim, acreditava-se que esse tipo de política 
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de subvenção seria o suficiente para minimizar os custos do transporte. Para validar ou não 
essa hipótese, será vital entender a relação existente entre a evolução dos gastos das empresas 
que atuam no segmento e tributos subsidiados. 
 
O objetivo central do presente artigo é fazer uma análise comparativa entre as evoluções dos 
custos e tributos do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana de 
Recife (STPP/RMR). O acompanhamento das variações acumuladas dos principais gastos, 
receitas, impostos e taxas associados à atividade de TP na RMR nos últimos anos gerarão as 
informações necessárias para o estudo. Dessa forma, será possível avaliar se o plano adotado 
pelos Governos de subsidiar o transporte através de isenções fiscais é, de fato, efetivo e 
suficiente para o controle dos custos. Os confrontos entre as informações ligadas a evolução 
das tarifas, do número de usuários equivalentes, das gratuidades, dos gastos com insumos e 
variações dos tributos pagos serão os termômetros da avaliação do artigo. 
 
A estrutura deste trabalho será divida em 5 partes: 1) introdução, tópico presente; 2) revisão 
da literatura, que abordará as tarifas e composição de custos do TP e fará uma breve 
apresentação dos subsídios do transporte no Brasil e no mundo; 3) evolução dos principais 
custos e tributos do STPP/RMR, que será subdividida em caracterização do STPP/RMR, 
evolução das principais receitas e dos custos e, por último, evolução dos principais tributos 
pagos; 4) resultados e discussões; e 5) considerações finais. 
 
2. REVISÃO DA LITERATURA 
 
2.1. TARIFAS E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO TRANSPORTE PÚBLICO 
O TP não está submetido às leis de livre mercado devido à natureza de sua atividade. Dessa 
forma, a definição do valor a ser pago pelo serviço, denominado de tarifa, precisa ser regulada 
pelo Governo. O termo tarifa é sempre utilizado como referência à remuneração recebida pela 
prestação de um serviço público concedido para execução da iniciativa privada. Assim, como 
o TP é destinado à coletividade, mas pode ser prestado por particulares, cria-se a necessidade 
da sua regulação pelo Estado para defesa dos direitos e necessidades dos usuários. 
 
O custo da passagem do TP cobrado para sociedade advém de modelos tarifários deliberados, 
validados e implantados pelas autoridades locais. A fixação do valor da tarifa leva em conta 
um conjunto de normas para definição dos gastos, receitas e apropriações por parte das 
empresas prestadoras. Já para a operadora privada, o ponto-chave considerado é a 
remuneração a ser adquirida diante do capital investido. Os principais modelos tarifários 
utilizados no Brasil são variações da planilha de cálculo tarifária criada originalmente pela 
antiga Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes (Radel, Granemann e Tedesco, 
2014). 
 
O objetivo dos modelos é a definição da modicidade tarifária para os Sistemas de Transporte. 
A tarifa módica é a de menor valor possível para o usuário, contribuído para inclusão social, 
proporcionando, ao mesmo tempo, TP de qualidade e com continuidade. Para o prestador de 
serviço de transporte, a tarifa módica deve cobrir não somente seus custos, mas prover 
também uma remuneração justa. Conforme pode ser observado, a definição do valor das 
passagens pode pressupor grande grau de subjetividade (Gonçalves, 2013). 
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Para o melhor entendimento do valor das tarifas cobradas no Brasil, é vital a identificação dos 
principais custos que incidem sobre o TP. Esses custos, por sua vez, podem ser agrupados 
segundo suas origens. O maior deles advém de pessoal e encargos, gastos com a mão de obra, 
seguido por combustível, desembolso para aquisição de óleo diesel e lubrificante. O terceiro e 
quarto grupo são formados respectivamente por rodagem, peças e acessórios, demais 
componentes úteis para viabilizar as atividades de transporte, e impostos e taxas que incidem 
sobre os insumos adquiridos. Por último, tem-se a remuneração e despesas administrativas e 
depreciação, cujos nomes são autoexplicativos (NTU, 2015). A Tabela 1 estima a participação 
média percentual de cada grupo sobre os custos das tarifas. 
 

Tabela 1: Componentes de Custo do TP no Brasil. 
COMPONENTES DE CUSTO INCIDÊNCIA SOBRE A TARIFA (%) 

Pessoal e Encargos 45 

Combustível 28,5 

Rodagem, Peças e Acessórios 8 

Impostos e taxas 7 

Remuneração e Despesas Adm. 6 

Depreciação 5,5 

Fonte: Elaborado pelos autores baseado na NTU (2015). 
 

Apenas a soma das contribuições dos dois maiores grupos representa 73,5% do custo do TP 
no Brasil. Assim, o controle dos gastos com pessoal e encargos e combustível é de suma 
importância para viabilidade econômica do Sistema de Transporte de Passageiros. Para as 
empresas que atuam nesse segmento, entre os anos de 2000 e 2012 os gastos na aquisição de 
óleo diesel subiram 129% acima da inflação. A consequência direta desse incremento é que o 
combustível passou a impactar desde então 28,5% da composição de custo do TP, ante menos 
de 10% de representação no começo dos anos 2000. No mesmo período, o custo da mão de 
obra se manteve em linha com a inflação acumulada (Carvalho et al., 2013). 
 
2.2. SUBSÍDIOS AO TRANSPORTE PÚBLICO 
O subsídio é entendido, segundo Vasconcellos, Carvalho e Pereira (2013), como a concessão 
de capital do Governo a uma atividade específica visando à manutenção dos preços em 
patamares adequados para o consumo da população. Seguindo essa linha de raciocínio, a 
subvenção do Transporte Público (TP) tem a finalidade de adequar o valor a ser pago pelo 
serviço à renda de determinada sociedade. As consequências diretas dos subsídios dos 
Sistemas de Transportes são o incentivo a utilização dos meios coletivos de deslocamentos e 
incremento do número de usuários pagantes do sistema (Gomide, 2006). 
 
O subsídio ao TP pode ser feito de duas formas distintas: através de receitas extra-tarifárias 
internas ou externas ao Sistema de Transporte. Exemplos de fontes internas são através de 
alugueis de espaços físicos dos terminais para lojistas ou para publicidades a serem colocadas 
em paradas e portas de veículos (Bittencourt, 2012). Dentre as principais formas de subsídios 
através de recursos externos, podem-se destacar: desoneração de tributos (Carvalho e Pereira, 
2010; Carvalho, 2012; NTU, 2014), cobrança de taxas sobre o combustível consumido pelos 
veículos individuais (Gomide, Leite e Rabelo, 2004; Carvalho e Pereira, 2010; Carvalho, 
2016) e injeção de capital por parte de empresas (Gomide, 2003; Carvalho et al., 2013; 
Araújo et al., 2016). 
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Segundo Feighan, Dukan Jos. e Dukan Joe (2000), diante do impacto das viagens diárias para 
o desenvolvimento da localidade, a subvenção do TP é uma necessidade para toda cidade. O 
sistema de transporte público, sozinho, não tem conseguido competir com o transporte 
individual motorizado. Assim, cabe aos Governos nas suas diversas esferas subsidiar os meios 
coletivos de transporte para melhorar a mobilidade urbana e minimizar as externalidades 
associadas. Na Europa, o subsídio ao TP é prática amplamente utilizada, atingindo patamares 
significativos das tarifas em várias cidades: 57% em Berlim, 62% em Bruxelas, 53% em 
Genegra, 68,1% em Amsterdam, 69% em Praga etc. Existem linhas de pesquisas como a de 
Cool, Fabbro e Bellemans (2016), que vão além e advogam a favor do transporte público 
100% subsidiado pelo Governo, a custo zero para o usuário. 
 
Um caso que merece destaque é o do subsídio do TP na França. Por lá, o valor pago na tarifa 
pelo usuário representa menos de 40% do custo total do Sistema de Transporte. O restante do 
montante é originário de fontes como a Taux du Versement Transport (TVT). O TVT, 
utilizado desde 1972, instituiu que todas as empresas públicas e privadas com número 
superior de 9 assalariados passaram a ser obrigadas a contribuir com o financiamento do 
transporte. O valor da taxa é proporcional à folha de pagamento de cada instituição. Além 
disso, existe também um vale deslocamento para os trabalhadores, análogo ao VT brasileiro 
(Carvalho et al., 2013; Araújo et al., 2016).  
 
Explorando a importância do subsídio do TP, Yang et al. (2010) elaboraram estudo sobre o 
grau máximo de subvenção que poderia ser concedido pelo Governo de Pequim sem 
comprometer o orçamento local. Já Cropp e Bhattacharya (2012) não analisaram apenas as 
políticas de desoneração, mas reconheceram a necessidade de direcionar esses esforços para 
atender a parcela mais pobre da população de Mumbai. Porém, a pesquisa realizada por 
Mukherjee e Gupta (2012) em Calcutá apontou que o subsídio administrado de forma 
indiscriminada pode esconder ineficiências dos Sistemas de Transporte. 
 
No Brasil, o financiamento do serviço de TP acontece quase que exclusivamente através das 
tarifas pagas pelos usuários. As receitas extra-tarifárias praticamente inexistem em muitas 
localidades e os custos do Sistema de Transporte tendem a ser rateados entre os passageiros 
pagantes. A lógica adotada é cruel, pois em situações particulares o usuário pobre que utiliza 
o TP diariamente subsidia as gratuidades dos ricos (Carvalho e Pereira, 2010). 
 
Apenas duas cidades brasileiras subsidiam seus Sistemas de Transporte através da aplicação 
direta de recursos: São Paulo e Brasília. São Paulo injeta no TP anualmente R$ 1,6 bilhão, o 
equivalente a subvencionar 30% do custo total de seu sistema. Enquanto Brasília destina cerca 
de R$ 500 milhões do orçamento municipal para subsidiar 40% do custo do transporte local 
(Carvalho, 2016). São os modelos de subsídios direcionadas diretamente ao usuário, de longe, 
os mais utilizados no país. Como, por exemplo, o Vale Transporte (VT), benefício que 
garante ao trabalhador o deslocamento da sua casa para o trabalho pagando no máximo 6% do 
seu salário (Gomide, 2003). 
 
O subsídio via receitas extra-tarifárias externas ao Sistema de Transporte de forma indireta 
passou a ser mais utilizados no Brasil depois dos protestos de 2013. A estratégia dessa 
metodologia é conceder benefícios fiscais para as empresas que atuam no segmento de TP 
através da isenção de impostos sobre seus insumos e suas atividades. Dessa forma, o preço da 
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tarifa pode ser reduzido sem comprometer a rentabilidade do Sistema de Transporte (Carvalho 
et al., 2013). 
 
Existem muitas críticas a algumas das formas de subsidio do TP no Brasil. As principais delas 
baseiam-se na ideia de que as subvenções são direcionadas sempre as classes ricas, os mais 
pobres ficam de fora. Um caso marcante é do VT, como parcela relevante da população de 
baixa renda não possui emprego formal, não é contemplada pelo benefício. A ironia é que é 
justamente esse grupo que mais precisa do subsídio (Gomide, 2003). 
 
E mais, outra depreciação as políticas de subsídios ao TP no Brasil é que elas ainda são 
insuficientes para viabilizar um serviço de qualidade. Enquanto no exterior as isenções fiscais 
contribuem para melhora dos Sistemas de Transporte, o Governo brasileiro enxerga a 
atividade TP como mais uma fonte de arrecadação de recursos (Carvalho e Pereira, 2010). 
Além disso, o descontrole dos subsídios concedidos diretamente aos usuários na forma de 
gratuidades, número exorbitante de classes contempladas, pode tornar o transporte oneroso 
para os demais usuários (NTU, 2009). 
 
3. EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS CUSTOS E TRIBUTOS DO STPP/RMR 
O presente tópico aborda os dados da análise em questão. As informações para caracterização 
do STPP/RMR e das evoluções dos custos e tributos foram conseguidas através de mais de 15 
Pedidos de Acesso a Informação junto a ouvidoria do Grande Recife Consórcio de 
Transportes (GRCT) ao longo do ano de 2017. Por fim, ressalta-se que o termo STPP/RMR 
utilizado no estudo restringe o escopo da pesquisa às empresas de ônibus que prestam o 
serviço de TP rodoviário na RMR, excluindo os membros do Sistema de Transporte 
Complementar de Passageiros. 
 
3.1. CARACTERIZAÇÃO DO STPP/RMR 
A Constituição de 1988, em seu artigo 37, estabeleceu que a compra e contratação de serviços 
por entes públicos só pode ser realizada mediante processo licitatório (Brasil, 1988). Assim, 
baseada nessa premissa, até 2013, grande parte das empresas que operavam prestando 
serviços de TP na RMR não tinha um respaldo jurídico adequado para atuação. Como em 
diversas outras cidades do Brasil, existia um acordo informal entre as companhias para 
divisão do mercado local. 
 
Em abril de 2013 foi aberto o primeiro edital para licitação dos serviços de transporte público 
na RMR. O leilão, que buscava empresas que ofertassem o menor preço dentro de 
determinada proposta técnica, era aberto para concorrência internacional. Porém, por fatores 
desconhecidos, a licitação foi um fracasso. Em julho e agosto do mesmo ano aconteceu nova 
rodada licitatória. Dessa vez, todos os lotes postos para concorrência foram arrematados. 
Curiosamente, a divisão dos lotes entre as empresas e consórcios vencedores obedecia, em 
quase sua totalidade, a separação de mercado e localização física das garagens previamente 
existentes anteriormente ao processo licitatório (Rolim, Santos e Meira, 2014).   
 
Atualmente, o serviço de Transporte Rodoviário Urbano de Passageiros da RMR é prestado 
por 15 empresas que se dividiram em consórcios para atender os 7 lotes licitados, conforme 
pode ser observado na Figura 1. Porém, até agora, apenas 2 desses lotes tiveram os contratos 
de concessão assinados. As empresas que compõe os outros 5 ainda operam segundo o 
modelo que antecedeu a licitação. 
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Figura 1: Mapa da Região Metropolitana de Recife e lotes do STPP/RMR. 

Fonte: Rolim, Santos e Meira (2014). 
 
A Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos - NTU (2009) aponta que a 
diminuição do número de usuários pagantes é um dos maiores problemas do TP do país e 
ameaça a sustentabilidade de todo sistema. Na RMR não é diferente, é possível verificar 
acentuada redução no número de passageiros equivalentes do STPP/RMR ao longo dos 
últimos anos, queda acumulada de 18% entre 2010 e 2016. Nesse mesmo período, o número 
de gratuidades subiu 236%, conforme pode ser observado na Tabela 2. 
 
Tabela 2: Evolução do número de Usuários Equivalentes e das Gratuidades do STPP/RMR: 
2010 – 2016. 

ANO 
USUÁRIOS 

EQUIVALENTES           
(em mil passageiros) 

VARIAÇÃO 
ACUMULADA (%) 

GRATUIDADES               
(em mil passageiros) 

VARIAÇÃO 
CUMULADA (%) 

2010 439.792 - 14.475 - 

2011 447.268 2% 13.821 -5% 

2012 441.535 0% 12.969 -10% 

2013 416.555 -5% 19.864 37% 

2014 351.446 -20% 72.145 398% 

2015 374.951 -15% 40.935 183% 

2016 358.781 -18% 48.565 236% 

Fonte: Elaborado pelos autores baseado no GRCT (2017). 
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3.2. EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DOS PRINCIPAIS CUSTOS 
A tarifa é a principal forma de remuneração para as empresas que prestam o serviço de 
Transporte Público. No STPP/RMR, a tarifa paga pelo maior número de usuários do sistema é 
denominada de Anel A. Entre 2010 e 2016, o preço cobrado pelo Anel A passou de R$ 1,85 
para R$ 2,80, aumento de 51%, os reajustes aconteceram sempre nos primeiros dias dos 
meses de janeiro dos respectivos anos. Nesse mesmo período, a Receita Bruta das empresas 
cresceu 20%, chegando a mais de 1 bilhão de reais no último ano avaliado. As evoluções 
anuais dos preços das tarifas e das receitas estão consolidadas na Tabela 3. 
 

Tabela 3: Evolução da Tarifa A e Receita Bruta do STPP/RMR: 2010 – 2016. 

ANO 
PREÇO DA TARIFA - 

ANEL A (R$) 
VARIAÇÃO 

ACUMULADA (%) 
RECEITA BRUTA 

(em mil/R$) 
VARIAÇÃO 

ACUMULADA (%)  

2010 1,85 -                832.202,00  - 

2011 2,00 8%                929.306,00  12% 

2012 2,15 16%                992.375,00  19% 

2013 2,15 16%                948.184,00  14% 

2014 2,15 16%                883.640,00  6% 

2015 2,45 32%                936.023,00  12% 

2016 2,80 51%             1.002.103,00  20% 

Fonte: Elaborado pelos autores baseado no GRCT (2017). 
 
Os principais custos que impactam nos serviços de TP são as despesas com pessoal e gastos 
na aquisição de combustível, óleo diesel. Através da Tabela 4 é possível notar que, no período 
compreendido entre 2010 e 2016, a despesa anual do STPP/RMR com pessoal saltou de R$ 
416,7 milhões para R$ 588,3 milhões, variação de 41%. Nesse mesmo espaço de tempo, os 
gastos com óleo diesel aumentaram 30%, foram de R$ 146,5 milhões para R$ 191 milhões. 

 
Tabela 4: Evolução das Despesas com Pessoal e dos Gastos com Óleo Diesel do STPP/RMR: 
2010 – 2016. 

ANO 
DESPESA COM 
PESSOAL (em 

mil/R$) 

VARIAÇÃO 
ACUMULADA (%)  

GASTOS COM ÓLEO 
DIESEL (em mil/R$) 

VARIAÇÃO 
ACUMULADA (%)  

2010 416.691 - 146.546 - 

2011 469.436 13% 154.864 6% 

2012 525.973 26% 173.502 18% 

2013 496.958 19% 181.538 24% 

2014 515.073 24% 177.049 21% 

2015 580.028 39% 192.057 31% 

2016 588.305 41% 191.008 30% 

Fonte: Elaborado pelos autores baseado no GRCT (2017). 
 
As evoluções de outros custos relevantes do STPP/RMR nos últimos anos estão presentes nas 
Tabelas 5 e 6. Na Tabela 5 é possível observar que os gastos com lubrificantes, rodagem 
(pneus e câmara de ar) e peças e acessórios cresceram, respectivamente, 50%, 5% e 14%. Por 
outro lado, a Tabela 6 mostra que enquanto os custos ligados ao subsídio do Sistema 
Complementar de Passageiros (SCP) aumentaram 75%, os gastos da Remuneração com 
Serviço Técnico (RST) e do Seguro de Responsabilidade Civil (SRC) caíram 14% e 40%. 
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Entende-se como SCP as linhas de ônibus menores que não fizeram parte dos lotes licitados 
em 2013. Já RST representa o capital a ser direcionado para pagamento ao GRCT. 
 

Tabela 5: Evolução de gastos com outros insumos do STPP/RMR: 2010 – 2016. 

ANO 
GASTOS 
LUBS (em 

mil/R$) 

VARIAÇÃO 
ACUMULADA 

(%)  

GASTOS 
RODAGEM 
(em mil/R$) 

VARIAÇÃO 
ACUMULADA 

(%)  

GASTOS PEÇAS 
E ACESS. (em 

mil/R$) 

VARIAÇÃO 
ACUMULADA 

(%)  

2010 8.912 - 35.252 - 60.227 - 

2011 10.359 16% 38.620 10% 63.657 6% 

2012 9.852 11% 41.602 18% 73.378 22% 

2013 9.561 7% 43.501 23% 70.883 18% 

2014 9.780 10% 42.699 21% 70.407 17% 

2015 13.150 48% 43.553 24% 71.995 20% 

2016 13.385 50% 37.083 5% 68.799 14% 

Fonte: Elaborado pelos autores baseado no GRCT (2017). 
 

Tabela 6: Evolução de outros gastos do STPP/RMR: 2010 – 2015. 

ANO 
GASTOS 
SCP (em 
mil/R$) 

VARIAÇÃO 
ACUMULADA 

(%)  

GASTOS 
RST (em 
mil/R$) 

VARIAÇÃO 
ACUMULADA 

(%)  

GASTOS 
SRC (em 
mil/R$) 

VARIAÇÃO 
ACUMULADA 

(%)  

2010 6.275 - 37.940 - 1.299 - 

2011 7.376 18% 43.273 14% 1.201 -8% 

2012 8.664 38% 47.420 25% 1.207 -7% 

2013 8.410 34% 50.778 34% 1.501 16% 

2014 8.881 42% 38.585 2% 1.042 -20% 

2015 10.955 75% 32.774 -14% 782 -40% 

Fonte: Elaborado pelos autores baseado no GRCT (2017). 
 
3.3. EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS TRIBUTOS PAGOS 
Como em qualquer setor da economia, as evoluções das receitas e dos custos tendem a 
impactar diretamente sobre os tributos pagos pelas empresas que atuam no segmento de TP. 
Porém, por se tratar da prestação de atividade de utilidade pública, visando a manutenção dos 
preços em patamares módicos, os Governos nas suas diversas esferas passaram a abrir mão de 
estratégias de subvenções. No STPP/RMR os subsídios acontecem prioritariamente na forma 
de isenções fiscais. 
 
A partir de 2012, o Governo Federal sancionou uma isenção que afetou os gastos com o 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O segmento de TP foi um dos setores 
contemplados pela política fiscal, assim, os gastos com 20% na folha do pessoal foram 
substituído por 2% do faturamento das empresas. Como reflexo dessa subvenção, entre os 
anos de 2010 e 2016, os gastos com INSS do STPP/RMR caíram de R$ 83,3 milhões para R$ 
21,2 milhões, diferença de 75%. A Tabela 7 traz resumidamente as evoluções anuais desses 
gastos 
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Tabela 7: Evolução dos gastos com INSS do STPP/RMR: 2010 – 2016. 

ANO 
GASTOS INSS 

(em mil/R$) 
VARIAÇÃO 

ACUMULADA (%)  

2010 83.266 - 

2011 93.804 13% 

2012 10.509 -87% 

2013 18.963 -77% 

2014 19.294 -77% 

2015 18.926 -77% 

2016 21.179 -75% 

Fonte: Elaborado pelos autores baseado no GRCT (2017). 
 
Em junho de 2013, o Governo Federal dispôs de mais uma política de isenção fiscal focada no 
TP, dessa vez ligada aos tributos de Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição 
Social para o Financiamento da Seguridade Social (CONFINS). Desde então, não existe 
cobrança de PIS e CONFINS sobre essa atividade. Como decorrência direta disso, os gastos 
com essas contribuições no STPP/RMR reduziram 100% entre os anos de 2010 e 2016. Na 
Tabela 8 é possível observar que os gastos anuais em 2010 com PIS eram de R$ 5,4 milhões 
de reais e R$ 24, 9 milhões com CONFINS.  
 
A Tabela 8 traz adicionalmente a evolução dos gastos do STPP/RMR com ISS. Desde 2010 as 
Prefeituras de Recife e Olinda, os dois principais municípios que constituem a RMR, 
proporcionam a subvenção do TP através desse imposto. Na ocasião, a Prefeitura de Recife 
reduziu a alíquota do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) de 5% para 2%, já a 
Prefeitura de Olinda extinguiu totalmente sua cobrança. No período entre 2010 e 2015, os 
gastos com ISS do STPP/RMR subiram apenas 4%, de R$ 6,7 milhões para R$ 6,9 milhões. 
 

Tabela 8: Evolução dos gastos com outros tributos do STPP/RMR: 2010 – 2016. 

ANO 
GASTOS 
PIS (em 
mil/R$) 

VARIAÇÃO 
ACUMULADA 

(%)  

GASTOS 
COFINS (em 

mil/R$) 

VARIAÇÃO 
ACUMULADA 

(%)  

GASTOS 
ISS (em 
mil/R$) 

VARIAÇÃO 
ACUMULADA 

(%)  

2010 5.409 - 24.966 - 6.723 - 

2011 6.040 12% 27.879 12% 7.759 15% 

2012 6.155 14% 28.411 14% 8.304 24% 

2013 2.796 -48% 14.081 -44% 8.043 20% 

2014 0 -100% 0 -100% 6.780 1% 

2015 0 -100% 0 -100% 6.972 4% 

2016 0 -100% 0 -100% - - 

Fonte: Elaborado pelos autores baseado no GRCT (2017). 
 
Por fim, destaca-se a principal política de subvenção em âmbito estadual, a desoneração do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do combustível. Desde 1996, o 
Estado de Pernambuco isentou 50% do valor do ICMS pago pelas empresas de TP na 
aquisição de óleo diesel. Em 2014, a isenção passou a ser de 100% para uma quantidade 
limite mensal de até 8.500.000 litros, considerando o STPP/RMR como um todo. Uma 
segunda subvenção estadual, de menor impacto financeiro, é a redução de 50% do Imposto 
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sobre a Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) a ser pago por veículos destinados às 
atividades de TP.  
 
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Entre 2010 e 2016, o número de usuários equivalentes do STPP/RMR encolheu 18%, 
enquanto o de gratuidades mais que triplicou. Assim, visando à manutenção da remuneração 
das empresas que prestam serviço de TP em patamares adequados, o Governo de Pernambuco 
autorizou reajuste acumulado de 51% na tarifa A nesse mesmo período. A Receita Bruta do 
Sistema de Transporte da RMR chegou a patamar superior a R$ 1 bilhão de reais em 2016 ou 
20% de aumento em relação a 2010, mas esse incremento não foi o suficiente para compensar 
completamente o crescimento dos demais custos. 
 
No mesmo período, os gastos do STPP/RMR com pessoal, óleo diesel, lubrificantes, rodagem 
e peças e acessórios, subiram, respectivamente: 41%, 30%, 50%, 5% e 14%. Note que os dois 
primeiros grupos, que ao mesmo tempo tem maior representatividade sobre o custo total do 
TP, aumentaram em intensidade muito maior que o da Receita Bruta. As autoridades 
passaram então a buscar estratégias para tentar manter os preços das passagens em patamares 
módicos e, ao mesmo tempo, proporcionar o retorno sobre o capital investido pelos 
empresários que atuam no segmento. 
 
O principal plano de ação adotado pelas autoridades foi a subvenção dos Sistemas de 
Transporte através de isenções de tributos. As isenções ao TP já existiam no Estado desde 
1996, porém foi a partir de 2010 que elas começaram a ser aplicadas em maior escala. 
Decorrente dos benefícios fiscais concedidos, entre os anos de 2010 e 2016 os gastos do 
STPP/RMR com INSS, PIS e CONFINS foram reduzidos em 75%, 100% e 100%. Já os 
gastos com ISS entre 2010 e 2015 aumentaram apenas 4%. Todas as variações percentuais 
acumuladas estão consolidadas na Tabela 9. 
 

Tabela 9: Variações percentuais acumuladas consolidadas. 

VARIÁVEL ACUMULADO (%) VARIÁVEL ACUMULADO (%) 

Usuários Equivalentes -18% Peças e Acessórios 14% 

Gratuidades 236% INSS -75% 

Anel A 51% SCP 75% 

Receita Bruta 20% RST -14% 

Pessoal 41% SRC -40% 

Óleo Diesel 30% PIS -100% 

Lubrificantes 50% COFINS -100% 

Rodagem 5% ISS  4% 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
A adoção das políticas de subvenções por autoridades de diferentes esferas demonstram que a 
preocupação com a redução dos preços das tarifas não é necessidade exclusiva do 
STPP/RMR, mas também de outras cidades do Brasil. Além disso, através da análise dos 
dados pesquisados, acredita-se que caso não fossem fornecidos os subsídios tributários, o 
preço das passagens teriam subido ainda mais. Esse aumento provavelmente provocaria uma 
queda mais drástica dos números de usuários equivalentes do TP da RMR. 
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Destaca-se também o fato de que os gastos das empresas do STPP/RMR com óleo diesel 
aumentaram 30% no período, mesmo após a isenção total do ICMS em 2014. Assim, 
evidenciando que a utilização apenas de benefícios fiscais não é o suficiente para redução dos 
custos do Sistema de Transporte e manutenção de tarifas módicas. As autoridades deveriam 
avaliar subsídios ao TP de forma mais ampla, podendo envolver alternativamente a injeção 
direta de recursos públicos no transporte ou participação do setor privado, como na França. 
Outra opção poderia ser através de receitas extra-tarifárias internas a serem introduzidas no 
STPP/RMR advindas dos alugueis das portas e janelas traseiras dos veículos para publicidade. 
 
Finalmente, supõe-se que a política de subsídio ao STPP/RMR através de benefícios fiscais já 
atingiu praticamente seu limite. A maior parte dos tributos pagos pelas empresas de TP já 
foram cortados quase que em sua totalidade. Como não se tem como aumentar ainda mais as 
subvenções, pode-se rastrear a aplicação daquilo que já está sendo concedido. Dessa forma, é 
sugerível que os entes governamentais desenvolvam ferramentas de controle adequadas, 
garantindo que os subsídios atuais não se percam através de ineficiências das empresas que 
prestam os serviços de transporte. 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente artigo analisou a evolução dos custos e tributos do Sistema de Transporte Público 
de Passageiros da Região Metropolitana do Recife entre os anos de 2010 e 2016. Assim, 
evidenciou-se que os custos para o fornecimento do TP crescem em proporções maiores que 
as receitas. Sugere-se, portanto, a adoção de estratégias para controle dos gastos das empresas 
que atuam no segmento e manutenção das tarifas em patamares módicos. 
 
Nos últimos anos, o principal plano de ação das autoridades nas mais diversas esferas foi a 
subvenção do STPP/RMR através de isenções fiscais. Os subsídios foram concedidos em 
tributos como o ISS, ICMS, PIS, COFINS e INSS. O resultado direto da política de benefícios 
foi a redução do desembolso por parte das empresas do segmento de TP no que diz respeito 
aquisição dos insumos necessários e prestação de suas atividades.  
 
Apesar de positivos para o TP da RMR, acredita-se que os resultados obtidos através das 
isenções fiscais aplicadas não são suficientes para o controle dos custos e manutenção das 
tarifas em valores adequados. Porém, a subvenção tributária no modelo atual já foi usada 
intensivamente e provavelmente chegou a seu limite. Assim, recomenda-se a busca de outras 
formas de subsídios e adoção de ferramentas de controle para garantir que os valores 
subvencionados não estão escondendo ineficiências dos Sistemas de Transporte.  
 
As principais recomendações para trabalhos futuros podem estar relacionadas a estudos da 
elasticidade da demanda do TP e tarifa para análise da eficácia das políticas de subvenções 
adotadas. Adicionalmente, sugerem-se outros temas como a análise dos impactos das isenções 
fiscais considerando também indicadores como a inflação ou o aumento da renda da 
população e a elaboração de pesquisa comparativa entre a evolução dos subsídios concedidos 
em diferentes regiões metropolitanas do país.  
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RESUMO 

O sistema de transporte público é parte fundamental da vida das grandes cidades, pois se apresenta como 

alternativa no sistema de mobilidade pelos baixos custos de implementação e com possibilidades de mudanças 

em curto prazo. Porém este serviço vem sendo mal avaliado pelos usuários de Manaus, uma cidade que tem o 

regulamento do transporte coletivo muito recente. Utilizando-se do método de qualidade com foco no usuário, 

em que o elemento fundamental do processo de melhoria é a satisfação dos clientes e do método comparativo 

com outras cidades brasileiras com nível de satisfação de usuários elevado, são apresentadas adequações à 

regulamentação do sistema de transporte local e metodologias para aplicação de avaliação sistemática do sistema 

de transporte feitas pelos usuários do transporte coletivo. Assim, constata-se que as cidades que têm transportes 

coletivos ineficientes podem adotar medidas de adequações da regulamentação de seus sistemas como forma de 

melhoria contínua do serviço. 

 
ABSTRACT 

The public transport system is a fundamental part of the life of large cities, as it presents itself as an alternative in 

the mobility system due to the low implementation costs and possibilities for changes in the short term. 

However, this service has been poorly evaluated by the users of Manaus, a city that has the very recent collective 

transportation regulations. Using the user-focused quality method, in which the fundamental element of the 

improvement process is customer satisfaction and the comparative method with other Brazilian cities with a high 

level of user satisfaction, adjustments are made to the regulation of the system. local transport and 

methodologies for application of systematic evaluation of the transport system made by users of public transport. 

Thus, it can be seen that cities that have inefficient collective transportation can adopt measures to adjust their 

systems as a way of continuous improvement of the service. 

 

1.  INTRODUÇÃO 

A qualidade do serviço público de transporte tem ganhado bastante destaque na discussão de 

políticas públicas que contemplem a mobilidade urbana de uma cidade, segundo 

RADOMYSLER (2015), “O transporte público aparece como alternativa de sistema de 

mobilidade e, em especial o ônibus, por ter baixos custos de implementação e possibilitar 

mudanças operacionais com impactos de curto prazo, quando comparado com o trem urbano e 

o metrô”. Porém o transporte público está passível à ineficiência e é comum encontrar 

usuários insatisfeitos com o serviço. 

 

A responsabilidade do sistema de transporte público convencional é compartilhada pelo setor 

concedente (poder público) e pela concessionária (empresas de ônibus) em que a primeira é 

responsável pela a construção de vias, terminais, organização das linhas e horários de ônibus, 

implantar os pontos de parada, regular as tarifas e fiscalizar as empresas responsáveis pela 

operação do sistema e a segunda é responsável  por conservar os carros, respeitar as leis de 

segurança, realizar a contratação e capacitação dos funcionários, cumprir as ordens da 

prefeitura e atender os passageiros com qualidade (KERDNA, 2017). A orientação destas 

responsabilidades está descrita através da Lei Federal nº 12.587, de 3 de Janeiro de 2012, que 

institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. 
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Além da legislação federal, a norma brasileira ABNT NBR 15570 aborda as especificações 

técnicas para fabricação de veículos de características urbanas para transporte de veículos de 

características urbanas para transporte coletivo de passageiros, (ABNT, 2009) 

 

Em Manaus, o sistema de transporte público coletivo é baseado principalmente em Ônibus, do 

sistema convencional. O sistema é regulamentado pela Prefeitura Municipal de Manaus 

através da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), órgão regulador do 

sistema, estabelecido pela Lei nº 1779, de 17 de outubro de 2013, que dispõe sobre os 

Serviços de Transporte Público Coletivo de Passageiros no Município de Manaus. O processo 

de concessão para empresas se dá por meio de editais de concessão pública orientados pelo 

decreto nº 3521, de 23 de Novembro de 2016, que dispõe sobre o Serviço de Transporte 

Público Coletivo de Passageiros, tipo Convencional.  

 

O processo de consolidação das regulamentações do Sistema de Transporte Público em 

Manaus é recente, com leis e decretos que datam menos de uma década, principalmente pelo 

tardio estabelecimento de empresas de transporte público privadas por falta de interesse do 

setor público (MAGALHÃES, 2016). Tal fato, é relevante para a busca de constante estudo, 

revisão e adequação do regulamento com o objetivo elaborar um modelo de proposta de 

alteração com frequência do plano de medidas do sistema público de Manaus, com ênfase no 

passageiro, buscando proporcionar um transporte coletivo de maior qualidade. 

 

2.  QUALIDADE COM FOCO NO USUÁRIO 

A qualidade do serviço público brasileiro é questionada pelas pessoas. Segundo 

RUTKOWSKI (1998) “É necessário refletir sobre a ineficiência das instituições públicas em 

nosso país e vislumbrar como uma das causas desse mau funcionamento as dificuldades de 

ordem gerencial e organizacional”. 

 

A situação do sistema de transporte público manauara não é diferente. Segundo pesquisa do 

Instituto Projeta, publicada no Jornal A Critica em Maio de 2017, o transporte público é o 

quinto maior problema enfrentado pela população de Manaus e foi avaliado da forma como 

segue na figura 1. 

 

 
Figura 1: Avaliação dos usuários do transporte coletivo de Manaus. (PROJETA, 2017). 

 

É importante notar também, que dentre as pessoas que consideram o sistema de transporte 

Ruim ou Péssimo, o maior descontentamento é a qualidade dos coletivos (40%), seguido do 

atraso e falta de ônibus (33%) (PROJETA, 2017). Portanto, um fator determinante para 

insatisfação dos clientes trata das características dos veículos. 
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Segundo PAGANELA (2004) “É preciso entender que há necessidade de um modelo de 

eficiência na Administração Pública que vise a atender com mais presteza e adequação às 

necessidades da comunidade para a qual existe determinado órgão. Em determinados casos, o 

administrador deve alterar os procedimentos tradicionais”.  Esse tipo de entendimento se dá 

através da Gestão com foco no cliente. Assim, o transporte coletivo pode sofrer alterações em 

seu sistema com foco na necessidade dos usuários. Compreender a dificuldade dos usuários 

através de um sistema dinâmico que seja continuamente alimentado com as reclamações dos 

usuários pode gerar então uma série de propostas de melhoria para o sistema. 

 

 
Figura 2: Ciclo da qualidade (European Standard, 2002) 

 

O ciclo de qualidade da Figura 2 foi extraído da norma europeia EM 13816 e permite a 

compreensão de uma gestão de qualidade. Dela é possível extrair que a medida de satisfação é 

dada pela diferença entre a qualidade desejada e a qualidade percebida e a medida de 

desempenho é dada pela diferença entre a qualidade contratada e a qualidade ofertada. 

Segundo a European Standard (2002), a diferença entre a medida de satisfação e a medida de 

desempenho deve ser a menor possível.  

 

O Anexo VI do Edital de Concorrência Pública 001/2010-CEL-TP-PMM versa sobre a 

necessidade de se implantar um sistema de avaliação sistemática das empresas concessionárias, 

com aferição da eficiência dos serviços prestados e verificação da ocorrência de panes e acidentes 

(PREFEITURA DE MANAUS, 2011). Porém até o primeiro semestre de 2017, nenhuma ação 

fora feita pelas concessionárias e por isso o Ministério Público do Estado do Amazonas 

apresentou recurso contra a decisão proferida pela Justiça na Ação Civil Pública nº 0632914-

92.2014.8.04.001 (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, 2017). É possível 

notar que a regulamentação existente da Prefeitura de Manaus não prevê em que termos e como 

ocorrerá o sistema de avaliação sistemática das empresas pois o Decreto Nº 3521/2016 não a cita 

em seu corpo. 

 

3. A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO 

A figura 2 trata, na parte direita, especificamente da medida de desempenho das empresas 

responsáveis pela concessão. A qualidade contratada refere-se aos termos contratuais 

assumidos pelas concessionárias, ou seja, os termos previstos na regulamentação do sistema 

descrita na legislação municipal. 

 

3.1 Legislação Municipal 

Segundo o Decreto Municipal nº 3521, no Capítulo V, Artigo 8, os veículos deverão conter 

quanto à identificação, nome da concessionária; identificação da matrícula do veículo, selo de 

vistoria da SMTU, número e nome da linha, na caixa frontal e destaques do itinerário, junto à 

porta de subida do passageiro; e quanto às características, no mínimo 3 (três) portas, sendo 

uma delas com elevador para acesso de pessoas com deficiências físicas, layout, designer e 

428



  

cores aprovadas pela SMTU, tipo de veículo, conforme necessidade operacional e maior 

número de portas, inclusive dos 2(dois) lados do ônibus, consoante à necessidade operacional 

(PREFEITURA DE MANAUS, 2016).  

 

3.2 Comparação da regulamentação Manauara com norma ABNT NBR 15570 

A regulamentação manauara não prevê a aplicação da norma ABNT NBR 15570, porém esta 

é recomendada pela Política Nacional de Mobilidade Urbana e Código de Trânsito Brasileiro 

(BRASIL, 2012). 

 

Segundo a norma, os ônibus são divididos em 7 classes: Microônibus, Miniônibus, 

Midiônibus, Ônibus Básico, Ônibus Padron, Ônibus Articulado e Ônibus BiArticulado, 

variando a classe de acordo com o comprimento e o número de pessoas (ABNT, 2009). 

Considerando o cadastro de veículos do SMTU (2017), Manaus possui ônibus no sistema 

coletivo público das classes Ônibus Básico, Ônibus Padron e Ônibus Articulado, todos Tipo 

Piso Alto. Assim os padrões estabelecidos a estas três classes devem ser seguidos na 

elaboração de regulamentações que atendam à norma ABNT NBR 15570. 

 

3.3 Comparação da regulamentação manauara com outras regulamentações de 

transporte público brasileiras 

Segundo levantamento feito pela Proteste – Associação Brasileira de Defesa do Consumidor 

em 2015, a qualidade do transporte público entre as capitais brasileiras, medida a partir do 

índice de satisfação dos usuários, é melhor observado em duas capitais brasileiras, 

Curitiba/PR e Porto Alegre/RS, sendo os índices de 54% e 44% de satisfação, 

respectivamente. 

 

Em Curitiba, o sistema é regulamentado pela Lei Municipal Nº 12.597, de 24 de março de 

2008, que outorga à URBS – Urbanização de Curitiba S.A a regulação, o gerenciamento, a 

operação, o planejamento e a fiscalização do Sistema de Transporte coletivo de passageiros 

do Município, sendo a própria URBS responsável pela regulamentação do serviço 

(PREFEITURA DE CURITIBA, 2008). O documento “Manual de Especificações da Frota” 

determina as normas básicas para os veículos do Transporte Coletivo de Curitiba e Região 

Metropolitana, no modal ônibus urbano, considerando os diferentes sistemas e as 

particularidades das linhas a serem operadas, conforme filosofia atualmente adotada (URBS, 

2013). O Manual traz informações sobre caraterísticas mecânicas, pintura, identificação do 

veículo, janelas, espelhos, portas, entre outras. 

 

Em Porto Alegre, o sistema é regulamentado pela Lei Municipal Nº 8.133 de 12 de Janeiro de 

1998, que outorga à Empresa Pública de Transporte e Circulação – EPTC como órgão de 

operação, controle e fiscalização do Sistema de Transporte Público e de Circulação - STPC, 

em especial, a fiscalização do trânsito e a gestão da Câmara de Compensação Tarifária - CCT 

do serviço de transporte coletivo (PREFEITURA DE PORTO ALEGRE, 1998). A Resolução 

03/2012 da EPTC dispõe sobre o padrão de ônibus no sistema de transporte coletivo de Porto 

Alegre (EPTC, 2012) que traz as características básicas dos coletivos a serem utilizados no 

transporte público daquela cidade. 

 

Nesse sentido, apesar de pontuais diferenças nas regulações de cada uma das cidades, ambas 

consideram as normas estabelecidas pela Política Nacional de Mobilidade Urbana, e as 

normas ABNT e, portanto serão tomados como referência de comparação com a 
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regulamentação existente em Manaus. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Sistema de avaliação sistemática 

Considerando as análises dos dados referentes à ausência de regulamentação do sistema de 

avaliação sistemática do transporte coletivo nota-se a necessidade de fazê-la como forma de 

obtenção de parâmetros para contínua melhoria do sistema. A figura abaixo ilustra o fluxo que 

atuará na contínua melhoria do sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Fluxo de ações (Elaborado pelos autores, 2017) 

 

A WRI Brasil Cidades Sustentáveis elaborou a “Pesquisa de Satisfação Qualiônibus” que tem 

como objetivo principal de avalizar a satisfação dos clientes do transporte coletivo por ônibus 

em relação a fatores da qualidade de forma detalhada e quantitativa que considerou, em sua 

construção práticas já existentes e pesquisas de satisfação utilizadas em sistemas de transporte 

no Brasil, América Latina e Europa (EMBARQ Brasil, 2015). A estrutura dessa pesquisa será 

tomada para estudo neste trabalho. 

 

Em resumo, a pesquisa, considera, 4 grupos de perguntas: Perfil do uso do transporte, Perfil 

do entrevistado, Satisfação geral e em relação a 16 fatores de qualidade e Perguntas 

complementares de concordância, conforme ilustra a Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Estrutura da Pesquisa de Satisfação QualiÔnibus (EMBARQ Brasil, 2015) 
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Segundo a EMBARQ Brasil (2015) O índice de satisfação dos clientes se dá pela Satisfação Geral 

e pelos Módulos Detalhados, mas principalmente pelo segundo, que contempla os 16 fatores de 

qualidade que farão o levantamento de dados do seguinte:  

 

i. Acesso ao transporte: facilidade de chegar aos pontos de acesso e circular nas estações 

e terminais; 

ii. Disponibilidade: intervalo de tempo entre os ônibus, nos horários e locais 

demandados; 

iii. Rapidez: no deslocamento; 

iv. Confiabilidade: chegada do ônibus no horário previsto; 

v. Facilidade de fazer transferências: entre linhas de ônibus e outros modos de transporte 

para chegar ao destino; 

vi. Conforto dos pontos de ônibus: iluminação, proteção, limpeza, quantidade de pessoas; 

vii. Conforto das estações: iluminação, proteção, limpeza, quantidade de pessoas; 

viii. Conforto dos terminais de integração: iluminação, proteção, limpeza, quantidade de 

pessoas; 

ix. Conforto dos ônibus: iluminação, limpeza, quantidade de pessoas, assentos; 

x. Atendimento ao cliente: respeito, cordialidade e preparo dos motoristas, cobradores, 

funcionários e central de atendimento; 

xi. Informação ao cliente: sobre linhas, horários e outras informações; 

xii. Segurança pública: contra roubos, furtos e agressões no caminho e dentro dos ônibus; 

xiii. Segurança em relação a acidentes: de trânsito; 

xiv. Exposição ao ruído e à poluição: gerado pelos ônibus; 

xv. Facilidade para pagar: a tarifa e recarregar o cartão de transporte; 

xvi. Gasto: com transporte coletivo por ônibus. 
 

Com a aplicação da Avaliação Sistemática é possível gerar dados quantitativos para basear a 

tomada de decisão em relação ao sistema de transporte coletivo por ônibus e com isso fazer as 

propostas de intervenções. Essa avaliação, apesar de prevista no contrato das empresas de 

transporte público, não tem regulamentação específica. 

 

4.1 Adequação da regulamentação Manauara 

Considerando os dados apresentados na Figura 1, quanto ao nível de satisfação dos usuários 

de transporte público em Manaus é possível notar que a insatisfação está diretamente 

relacionada à qualidade dos veículos. Além disso, com base nos dados apresentados na Tabela 

1, a regulamentação do sistema de Manaus é omissa em vários termos, principalmente em não 

considerar a norma da ABNT.  

 

Tendo como base o estudo da Proteste (2015), Curitiba e Porto Alegre possuem os maiores 

níveis de satisfação dos usuários das capitais brasileiras. No quadro 1, foram considerados 

apenas os itens com relevância direta aos usuários, tendo em vista o nível de insatisfação dos 

usuários de Manaus elevado (PROJETA, 2017). 
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ITEM CLASSE CURITIBA 
PORTO 

ALEGRE 
MANAUS NBR 15570  

Altura máxima 

para os degraus 

interno (1º 

degrau) 

Básico 450 mm 

390 mm 

Não regulamentada 

450 mm Padron 370 mm Não regulamentada 

Articulado 370 mm Não regulamentada 

Altura máxima 

para os degraus 

interno (demais 

degraus) 

Básico 300 mm 

400 mm 

Não regulamentada 

370 mm 
Padron 275 mm Não regulamentada 

Articulado 275 mm Não regulamentada 

Capacidade de 

passageiros  

Básico 85 passageiros 70 passageiros   Não regulamentada 70 passageiros 

Padron  100 passageiros 80 passageiros Não regulamentada 80 passageiros 

Articulado 142 passageiros 100 passageiros Não regulamentada 100 passageiros 

Material dos 

Balaústres 

Básico 

Tubo encapsulado em 

termoplástico, na cor 

amarela Munsell 5y 

8/12 de pontos de 

apoio e cinza para os 

demais 

Tubo de cor 

amarela (sem 

especificação do 

material) 

Não regulamentada 

Tubo de cor amarela 

(sem especificação 

do material) 

Padron 

Tubo encapsulado em 

termoplástico, na cor 

amarela Munsell 5y 

8/12 de pontos de 

apoio e cinza para os 

demais 

Tubo de cor 

amarela (sem 

especificação do 

material) 

Não regulamentada 

Tubo de cor amarela 

(sem especificação 

do material) 

Articulado 

Tubo encapsulado em 

termoplástico, na cor 

amarela Munsell 5y 

8/12 de pontos de 

apoio e cinza para os 

demais 

Tubo de cor 

amarela (sem 

especificação do 

material) 

Não regulamentada 

Tubo de cor amarela 

(sem especificação 

do material) 

Luminárias 

“PARADA 

SOLICITADA”  

Básico 

04 (quatro) luminárias, 

sendo 02 (duas) no 

frechal acima ou ao 

lado das caixas de 

mecanismo das portas 

traseiras e 02 (duas) no 

frechal esquerdo 

Centralizada na 

área sobre as portas 

de desembarque. 

Não regulamentada A solicitação de 

parada deve ser 

acionada por 

interruptores 

dispostos ao longo 

do salão e próximos 

de cada porta, que 

comandem a emissão 

de sinal sonoro e 

luminoso 

temporizados. 

Padron 

centralizada na 

área sobre as portas 

de desembarque. 

Não regulamentada 

Articulado 

06 (seis) luminárias, 

sendo 03 (três) no 

frechal acima ou ao 

lado das caixas de 

mecanismo das portas 

traseiras e 03 (três) no 

frechal esquerdo 

centralizada na 

área sobre as portas 

de desembarque. 

Não regulamentada 

Altura Interna 

dos veículos 

Básico  2100 mm Não regulamentada Não regulamentada 

2000 mm Padron  2100 mm Não regulamentada Não regulamentada 

Articulado  2100 mm Não regulamentada Não regulamentada 

Características 

do Letreiro/ 

Itinerário 

(Frontal e 

Lateral) 

Básico 

O itinerário frontal 

deve apresentar leds de 

cores mistas, sendo as 

primeiras 24 (vinte e 

quatro) colunas na cor 

branca e as demais na 

cor âmbar. O itinerário 

 Os leds do letreiro 

eletrônico deverão 

ser confeccionados 

de modo a 

exibirem a cor 

âmbar ou branca, 

em atenção ao 

Número e nome da 

linha, na caixa 

frontal; e destaques 

do itinerário, junto à 

porta de subida do 

passageiro 

Na parte frontal 

superior, o letreiro 

que indica o destino 

e o número da linha 

deve ter caracteres 

com 150mm de  

altura,  na  cor  
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Padron lateral deve ser na cor 

âmbar 

disposto na ABNT 

NBR 15570 

amarelo-limão, sobre  

fundo  preto.  Quanto 

ao painel eletrônico, 

devem  ser  utilizadas  

as  cores  amarelo-

âmbar  ou  branca  

para  exibição  dos  

caracteres.   

Articulado 

Dimensões do 

Letreiro/ 

Itinerário (mm) 

Básico 
Painel Frontal: mínimo 

de 16x128. Painel 

Lateral: 8x80  

Painel Frontal: 

Mín. 11 x 96 Máx. 

13 x 128. Painel 

Lateral: Mín. 7 x 

96 Máx. 8 x 96  

Não regulamentada 

Painel Frontal: Mín. 

11 x 96 Máx. 13 x 

128. Painel Lateral: 

Mín. 7 x 96 Máx. 8 x 

96  

Padron 

Articulado 

Catraca 

Básico 

Catraca tipo quatro 

braços, com altura 

superior do braço 

central entre 900 mm e 

1050 mm (ABNT NBR 

15570), visor com 

contador mecânico, 

sistema de 

destravamento 

eletromecânico através 

de botoeira e com 

alimentação 12 Volts. 

O vão livre de 

passagem pela 

catraca, medido de 

seu braço até o 

balaústre oposto do 

complexo da 

parede anti-pulo ou 

do próprio 

anteparo, não 

deverá ser inferior 

a 400 mm e não 

superior a 415mm, 

de forma a não 

favorecer a evasão 

de passageiros do 

sistema.   

Não regulamentada  A catraca deve 

possuir três ou quatro 

braços, oferecendo 

uma abertura "A" 

para passagem dos 

passageiros, igual ou 

maior que 400 mm. 

A altura "H" da 

geratriz superior do 

braço da catraca em 

relação ao 

revestimento do 

assoalho do corredor 

de circulação deve 

ser de 900 mm a 1 

050 mm.  

Padron Não regulamentada 

Articulado Não regulamentada 

Janelas 

Básico 

As janelas laterais 

devem ser compostas 

por uma vidraça fixa 

inferior (bandeira) e 

outra superior e móvel, 

esta capaz de deslizar 

em caixilho próprio. 

As janelas devem 

possuir duas 

bandeiras de 50% 

(cinquenta por 

cento) cada uma, 

sendo que apenas a 

parte superior deve 

apresentar vidros 

móveis.  

Não regulamentada 
Todos os vidros 

utilizados em janelas 

devem ser de 

segurança, atendendo 

ao disposto na 

ABNT NBR 9491. 

25.2. As janelas 

laterais podem ser 

construídas com 

vidros móveis, 

capazes de deslizar 

em caixilho próprio.   

Padron Não regulamentada 

Articulado Não regulamentada 

Nº de portas 

Básico 
3 portas do lado direito 

3 a 5 portas, para 

veículos com 

comprimento 

superior a 13,40m;   

No mínimo 3 portas, 

sendo uma delas com 

elevador para acesso 

de pessoas com 

deficiências físicas. 

Maior número de 

portas, inclusive dos 

2 lados do ônibus, 

consoante à 

necessidade 

operacional. 

Não especifica 

Padron Não especifica 

Articulado 4 portas do lado direito  

 3 ou mais portas, 

independente do 

comprimento 

Não especifica 

Quadro 1: Quadro comparativo dos itens dos regulamentos com relação direta aos usuários 

dos transportes públicos de Curitiba, Porto Alegre e Manaus e norma ABNT NBR 15570. 

(Elaborado pelos autores, 2017). 
 

A partir do quadro comparativo apresentado no Quadro 1, é possível notar que a cidade de 

Manaus tem deficiência nos regulamentos do transporte coletivo em diversos aspectos, seja na 

inconformidade com a norma ABNT, seja a inexistência de alguns regulamentos. 
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4.2 Proposta de intervenção 

A proposta de intervenção deste estudo tem o objetivo de ser exemplo de regulamentação e 

aplicação da Avaliação Sistemática para o caso de dados de usuários insatisfeitos com a 

qualidade do transporte coletivo. Assim, é necessária, como intervenção em um primeiro 

momento, a complementação do dispositivo legal Decreto Municipal Nº 3521, que regula a 

aplicação da legislação vigente.  

 

O decreto tem menos força normativa (para garantia dos governados, assim deve ser visto) 

porque não passa pela discussão e aprovação legislativa, é simplesmente elaborado e assinado 

pelo presidente, governador ou prefeito, conforme o caso (SOUZA, 2017). Ou seja, a 

alteração da regulamentação torna-se inviável, tornando necessário a criação de normas 

complementares do SMTU, conforme artigo 19 (PREFEITURA DE MANAUS, 2016). 

Assim, para os dispositivos complementares propostos estão descritos na tabela 2. 

 

Tabela 1: Propostas de dispositivos complementares. (Elaborado pelos autores, 2017). 
Dispositivo Função Órgão Responsável 

Norma Complementar 

I 

Definir, o procedimento e a metodologia de avaliação 

sistemática do transporte coletivo 
SMTU 

Norma Complementar 

II 

Definir, além do disposto no Decreto Municipal Nº 

3521, as exigências técnicas dos veículos utilizados 

no transporte coletivo de Manaus. 

SMTU 

 

4.2.1 Norma Complementar I 

A norma complementar I deverá dispor sobre a avaliação sistemática do sistema de transporte 

coletivo e será o documento que orientará as empresas de transporte público de como ocorrerá 

as intervenções. A metodologia aplicada será a mesma proposta pela EMBARQ Brasil (2015), 

em que a pesquisa é aplicada no mínimo uma vez ao ano.  

 

A figura 5 representa os itens mínimos que devem ser apresentados na Norma Complementar 

I. No primeiro módulo, serão coletadas informações socioeconômicas dos usuários com o 

objetivo de traçar perfis a respeito do perfil social dos usuários do transporte. No segundo 

módulo, os dados se referem à relação passageiro versus utilização do sistema. No terceiro 

módulo, será medido o nível de satisfação do usuário em termos gerais, em pesquisas que 

contemplem os vários aspectos que se relacionam no sistema. No quarto módulo, formado por 

submódulos detalhados que serão opcionais dependendo do objetivo da pesquisa. Para o 

sistema de avaliação contínua cada um dos módulos deverá ser avaliado pelo menos uma vez 

ao ano. 
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Figura 5: Estrutura da Pesquisa de Avaliação Sistêmica (Elaborado pelos autores, 2017) 

 

 

 4.2.2 Norma Complementar II 

A norma complementar II irá discorrer sobre as especificações técnicas dos veículos 

utilizados no transporte coletivo. É válido ressaltar que este regulamento deverá ser elaborado 

observando as normas vigentes em todos os aspectos relacionados ao transporte coletivo. 

Porém, nos termos escolhidos como foco desse estudo, as especificações mínimas que devem 

conter a norma são relacionadas na tabela 2. 

 

Os itens relacionados na tabela 2 tiveram suas especificações estabelecidas através da 

comparação entre os casos das regulamentações de Curitiba, Porto Alegre, Manaus além da 

norma ABNT NBR 15570 com o critério apresentado a seguir: priorização para regulamentos 

de outras cidades modelo em nível de satisfação do usuário, desde que estes regulamentos 

estivessem de acordo com a norma ABNT, caso contrário, foi considerado apenas o disposto 

na norma. Caso a norma não regulasse o item, foi escolhido o regulamento da cidade com 

maior nível de satisfação do usuário com base nos dados do estudo da Proteste – Associação 

Brasileira de Defesa do Consumidor (2015). 

 

 

 

 

Módulo IV: 
Submódulos detalhados 

Módulo III: 
Satisfação 

geral 

Módulo II: 
Perfil de uso 

Módulo I: 
Perfil dos 
clientes 

Informações 
sobre sexo, 

idade, 
escolaridade, 
ocupação, se 
dirige, renda. 

Refere-se a 
questionamentos 
sobre o perfil de 

uso do 
passageiro. 
Frequência, 
finalidade, 

horários, linhas 
utilizadas, 

utilização de  
bilhetagem 
eletrônica. 

Medirá o nível 
de satisfação do 

usuário entre 
Muito 

Insatisfeito, 
Insatisfeito, 

Nem satisfeito, 
nem satisfeito, 

Satisfeito e 
Muito Satisfeito. 

Nessa etapa, 
considerará a 

satisfação geral 
dos usuários 
para cada um 

dos 16 
indicadores de 

qualidade. 

Acesso ao transporte 

Disponibilidade 

Rapidez 

Confiabilidade 

Facilidade de integração 

Conforto das paradas 

Conforto da estação 

Conforto dos terminais 

Conforto dos ônibus 

Atendimento ao cliente 

Informações aos clientes 

Segurança Pública 

Segurança em acidentes 

Exposição à ruídopoeira 

Uso do cartão transporte 

Gasto 
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Tabela 2: Especificações mínimas dos veículos para a norma complementar II. (Elaborado 

pelos autores, 2017). 
Item Especificação mínima 

Altura máxima para os degraus 
390 mm para o primeiro degrau e 400 mm para os demais degraus para as classes 

Básico, Padron e Articulado 

Capacidade máxima de passageiros 70 passageiros para a classe Básico, 80 para a Padron e 100 para o Articulado. 

Material dos balaústres 
Tubo encapsulado em termoplástico, na cor amarela Munsell 5y 8/12 de pontos de 

apoio em cinza para os demais. 

Luminárias “PARADA 

SOLICITADA” 

A solicitação de parada deve ser acionada por interruptores dispostos ao longo do 

salão e próximos de cada porta, que comandem a emissão de sinal sonoro e 

luminoso temporizados para as classes Básico, Padron e Articulado. 

Características do Letreiro/ 

Itinerário 

Na parte frontal superior, o letreiro que indica o destino e o número da linha deve 

ter caracteres com 150mm de altura, na cor amarelo-limão, sobre segundo preto. 

Caso de adoção do painel eletrônico, devem ser utilizadas cores amarelo-âmbar ou 

branca para exibição dos caracteres para as classes Básico, Padron e Articulado 

Dimensões do Letreiro/Itinerário 

(mm) 

Painel Frontal: Mín. 11 x 96 Máx. 13 x 128. Painel Lateral: Mín. 7 x 96 Máx. 8 x 

96  para as classes Básico, Padron e Articulado. 

Catraca 

A catraca deve possuir três ou quatro braços, oferecendo uma abertura "A" para 

passagem dos passageiros, igual ou maior que 400 mm. A altura "H" da geratriz 

superior do braço da catraca em relação ao revestimento do assoalho do corredor 

de circulação deve ser de 900 mm a 1 050 mm para as classes Básico, Padron e 

Articulado. 

Nº de portas 

No mínimo 5 portas, sendo uma delas com elavador para acesso de pessoas com 

deficiências físicas. Ter no mínimo 2 portas do lado esquerdo e três do lado direito 

para as classes Básico, Padron e Articulado. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando-se as normas do transporte de passageiros público existentes nas cidades 

brasileiras que orientam os sistemas e existem para a devida aplicação da norma técnica de 

utilização de coletivos, é fundamental que a regulamentação vigente seja eficiente de modo a 

proporcionar melhores serviços oferecidos ao cidadão. 

 

O processo de regulamentação para uma cidade como Manaus, que ainda não possui todos os 

regulamentos criados deve exigir esforços de todos os agentes que compõem o sistema, 

principalmente dos clientes da vontade política dos administradores da cidade. Tendo como 

base a diferença da normatização manauara em relação a cidades com maior índice de 

satisfação combinado com as normas técnicas adotadas pela ABNT, conforme apresentado no 

Quadro 1, há um longo caminho a percorrer. 

 

As normas complementares I e II são exequíveis em curto prazo, tendo em vista a autonomia 

outorgada à SMTU em regular o sistema, que a permite elaborar e aplicar esse tipo de normas, 

porém elas devem ser compreendidas como parte de uma solução que acontecerá 

gradualmente a partir do banco de dados das pesquisas de satisfação versus tomadas de 

decisões da administração do sistema, através da criação e atualização contínua dos 

dispositivos legais existentes. 

 

Assim, nota-se necessário que as cidades com transporte coletivo com problemas de 

satisfação ou com regulamentações recentes, implementem sistemas de melhoria contínua 

com base na satisfação dos passageiros através da normatização do serviço. 
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RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo identificar os principais temas tratados na literatura científica, tendências, lacunas 

a respeito do financiamento do transporte ferroviário. O estudo identifica os principais autores, obras e periódicos 

da temática por meio de um estudo bibliométrico, exploratório e descritivo, que analisa a evolução da pesquisa 

internacional com utilização do enfoque meta-analítico e ênfase no h-index. Para alcançar o objetivo proposto foi 

utilizada a base de dados do Web of Science, restrito ao período entre 2001 e 2016. A busca a partir de palavras-

chave identificou incialmente 568 artigos publicados em periódicos e congressos internacionais indexados. Dentre 

os principais temas trabalhados na literatura sobre esta temática destacam-se: a previsão imprecisa da demanda e 

incoerência da execução orçamentária prejudicam a execução dos projetos ferroviários, a presença de parcerias-

público-privadas e, abordagens mais recentes, como a captura da valoração da terra para auxiliar o financiamento 

ferroviário.  

 

ABSTRACT 

This research aims to identify the main topics discussed in the scientific literature, trends, gaps about financing 

rail transportation. The study identifies the main authors, works and papers of the subject matter through an 

bibliometric study, exploratory and descriptive, which analyzes a development of international research with meta-

analytical focus and emphasis on h-index. To achieve the proposed goal was used Web of Science database, 

restricted to the period between 2001 and 2016. The search from keywords identified initially 568 articles 

published in international journals and indexed congresses. Among the main studies in the literature it was 

highlighted: an imprecise forecast of demand and incoherence of budget prejudice execution of railway projects, 

a presence of public-private partnerships and, more recent approaches, such as land value capture to support rail 

financing. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Bibliometria surgiu no século XIX em razão da necessidade de estudar e avaliar a produção 

científica, sendo a utilização de indicadores quantitativos o ponto central desta técnica (Araújo, 

2006). Sendo assim, essa técnica ajuda a identificar o estágio de desenvolvimento de 

determinado campo do conhecimento (Kneipp et al.,2011). Entre os principais indicadores 

bibliométricos quantitativos, tem-se o h-index, o fi (fator de impacto) e a quantidade de citações. 

Ademais, no Brasil, utiliza-se também a classificação Qualis. 

 

O h-index ou índice-h foi criado por Hirch em 2005 e é uma proposta para quantificar a 

produtividade e o impacto dos pesquisadores de acordo com os seus artigos mais citados. 

Corresponde ao número de artigos de um determinado autor com, pelo menos, o mesmo número 

de citações, ou seja, se o h-index de um pesquisador for 21, quer dizer que, da totalidade de 

seus artigos publicados, esse autor, possui ao menos 21 artigos com pelo menos 21 citações em 

cada um deles (Costas et al., 2007, 193, apud Lopes et al., 2012). Por outro lado, o fator de 

impacto avalia a notoriedade das revistas, que é calculada pela frequência de citações dos seus 

artigos. Na prática, o fator de impacto (FI) contabiliza as citações efetuadas, em um dado ano, 

a documentos publicados nos dois anos anteriores (Lopes et al., 2012). 

 

Enquanto a classificação Qualis dos periódicos científicos indica os veículos de maior 

relevância em cada área do conhecimento, tanto para os pesquisadores quanto para as agências 
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financiadoras de pesquisa. Segundo a Capes (apud, Monteiro e Frigeri, 2014) um periódico de 

qualidade é aquele que possui reconhecimento científico em sua área, ampla circulação, 

indexação em bases de dados importantes e que publica artigos de diferentes instituições e áreas 

geográficas. De acordo com este critério os periódicos são classificados em: A1, A2, B1, B2, 

B3, B4, B5 e C. 

 

Embora exista outras ferramentas que forneça trabalhos com base nas citações (Scopus e o 

Google Scholar Metrics), o Web of ScienceTM (WoS) além de utilizar indicadores, também 

realiza a análise bibliométrica sem a necessidade de utilizar outros softwares. O WoS é 

multidisciplinar indexa mais de 12.700 periódicos, nas diferentes áreas científicas, contendo 

informação desde início do século XX e é atualizada semanalmente (Lopes et al., 2012). 

 

O enfoque meta analítico é uma modalidade de revisão sistemática da literatura (Loureiro et al., 

2016) que utiliza o fator de impacto como critério para escolha do material de referência 

(Mariano et al., 2011). Dentro do método meta-analítico pode-se utilizar a revisão narrativa, 

que consiste na identificação, localização, compilação, análise e interpretação do conhecimento 

de diferentes fontes, tais como livros, artigos, relatórios, dissertações e teses em que os 

argumentos são apresentados pelo pesquisador em estrutura narrativa (Loureiro et al., 2016). 

Assim, este artigo objetiva identificar os principais temas tratados na literatura científica, 

tendências, lacunas a respeito do financiamento do transporte ferroviário no período de 1991 a 

2016 e, assim, contribuir para a sistematização da literatura nesta temática. 

 

2. MÉTODO DE PESQUISA 

O método meta-analítico adotado por este artigo foi realizado em seis etapas de acordo com 

modelos adaptados de Loureiro et al. (2016) e Zary et al. (2016). A etapa 1 definiu definição o 

problema de pesquisa de forma clara, objetiva e concisa. A etapa 2 definiu a estratégia de 

pesquisa, mediante a escolha das bases de dados, período de pesquisa, termos de busca e 

idiomas. A etapa 3 definiu os critérios de inclusão e exclusão dos artigos. A etapa 4 selecionou 

dos trabalhos, conforme a estratégia de pesquisa definida na etapa 2 e critérios decididos na 

etapa 3. A etapa 5 analisou os trabalhos selecionados. Por último a etapa 6 apresentou os 

resultados encontrados indicando os principais autores, periódicos e bases de dados. 

 

Na etapa 1, o problema de pesquisa em questão é: quais são os principais temas abordados na 

literatura científica a respeito do transporte ferroviário? Na etapa 2, definiu a janela temporal 

que ficou restrita entre 1991 e 2016. O marco temporal inicial foi escolhido por ser o ano da 

edição da Diretiva no 91/440, da Comissão Europeia, que introduziu uma sucessão de medidas 

destinadas a abrir o mercado ferroviário europeu à concorrência (Nash et al., 2011). Como 

ferramenta de busca, adotou-se a base do WoS, em razão de sua abrangência e robustez 

acadêmica. Esse motor de busca utiliza o caractere * como substituto de todos os demais 

caracteres em um termo de busca, adotou-se os termos financ* e rail* como termos de busca da 

pesquisa. Assim, estão implícitas na pesquisa, diversas combinações de pares de palavras-

chaves dos conjuntos (finance, financing, financial, financed, ...) e (rail, railroad, railway, ...). 

Além disso, o filtro de escopo foi o mais genérico possível, não limitado apenas ao título, mas 

sim ao tópico, ou seja, um artigo é selecionado caso verse sobre a temática ao longo do texto e 

não necessariamente no título.  

 

Ao utilizar os critérios acima mencionados foram encontrados 825 que categorizados em 124 

áreas do WoS. Ressalva-se que, cada artigo pode pertencer a mais de uma área. As áreas com 
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maior número de ocorrências, Transportation (192), Transportation Science Tecnology (191), 

Engireering Civil (190), Economics (148) e Management (62) são as áreas com maior 

pertinência temática com a pesquisa e a porção caudal mais afastada, no eixo horizontal, 

representam os artigos de menor aderência ao tema desta pesquisa. A análise estatística da 

frequência acumulada, indicou que 95,2% das áreas do WoS possuiam 3 ou mais ocorrências. 

Assim, na etapa 3, todos as áreas com menos de 2 ocorrências foram excluídas da amostragem. 

Foram, portanto, excluídas as seguintes áreas: archaeology, biotechnology applied 

microbiology, critical care medicine, cultural studies, engineering aerospace, engineering 

marine, ergonomics, food science technology, forestry, geography physical, information 

science library science, materials science paper wood, metallurgy metallurgical engineering, 

mining mineral processing, nuclear science technology, oceanography, orthopedics, 

psychiatry, radiology nuclear medicine medical imaging, remote sensing, soil science, statistics 

probability, thermodynamics, veterinary sciences, zoology, agricultural engineering, 

agriculture dairy animal science, agriculture multidisciplinary, agronomy, art, asian studies, 

biodiversity conservation, biology, clinical neurology, ecology, education scientific disciplines, 

engineering ocean, ethics, film radio television, health care sciences services, limnology, 

literature british isles, mathematics, medicine general internal, medicine legal, nutrition 

dietetics, oncology, optics, paleontology, parasitology, physics multidisciplinary, psychology 

clinical, religion, respiratory system, robotics, sport sciences, surgery, e toxicology. 

 

Como resultado dessa estratégia de exclusão, restaram selecionados 762 registros. A ordem de 

ocorrências das 10 primeiras áreas do WoS não foi alterada, de maneira que nessa amostra a 

frequência acumulada das 10 primeiras áreas é de 63,19% (Tabela 1). 

 

Tabela 1:  As 10 áreas mais relevantes para refinamento da pesquisa 
Posição Áreas Web of Science Ocorrências F % F Acumulada % 

1 Transportation 191 12,00 12,00 

2 Transportation Science Technology 191 12,00 23,99 

3 Engineering civil 189 11,87 35,87 

4 Economics 145 9,11 44,97 

5 Management 62 3,89 48,87 

6 Engineering Mechanical 57 3,58 52,45 

7 History 48 3,02 55,46 

8 History of Social Sciences 45 2,83 58,29 

9 Business 40 2,51 60,80 

10 Business Finance 38 2,39 63,19 

 Total 1006 63,19  

 

Por último, foram selecionados apenas os artigos que pertenciam a estas 10 primeiras áreas do 

WoS. Ao final restaram 568 registros, que acumulam 2.027 citações. Essa amostra tem média 

de citações por item de 3,57 e h-index 21. 

 

3. ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA 

Nesta seção, são apresentados e discutidos os dados quantitativos da análise bibliométrica, ou 

seja, a análise dos artigos encontrados e filtrados na etapa anterior deste artigo. A Figura 1 

apresenta a distribuição, de janeiro de 2001 a novembro de 2016, dos 568 registros científicos 

publicados em periódicos internacionais catalogados no WoS, sobre a temática correlata ao 

financiamento do modo ferroviário. Com base nesses dados é possível observar uma linha de 

tendência crescente de publicações. Os primeiros 10 anos contêm 20% da produção, enquanto 

os últimos 16 anos, 80% da produção científica. 
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Figura 1: Produção anual sobre financiamento ferroviário registrados na base WoS 

Também foi realizada uma pesquisa acerca dos países que mais desenvolveram pesquisas sobre 

esta temática. Entre os 56 países que retornaram resultados, 21 deles concentram 89% das 

publicações. Sendo que apenas três: Estados Unidos, Inglaterra e China representam 51% da 

produção científica no tema. Na Tabela 2 também é possível observar que 2/3 dos 21 países 

que mais publicaram também estão entre os 21 países com melhor infraestrutura ferroviária 

segundo o WEF (2016). Quando se compara a extensão da malha ferroviária, segundo o ranking 

da CIA (2016), observa-se que a exceção de Rússia (3º), Índia (5º), Argentina (8º), Brasil (11º), 

Ucrânia (13º), África do Sul (14º), México (18º), Cazaquistão (19º) e Turquia (20º), 57% dos 

países colocados entre as 21 primeiras posições desse ranking também são os que mais 

pesquisam na temática financiamento ferroviário.  

Tabela 2: Distribuição de publicações pelos 21 países que mais publicaram 

Ranking 

Publicações 
País/Território Publicações 

F Acum 

(%) 

Ranking 

Qualidade infraestrutura 

ferroviária 

Ranking 

Extensão da rede 

(km) 

1º Estados Unidos  125 22 15º 1º (293.564) 

2º Inglaterra 87 37 - - 

3º China 78 51 16º 2º (191.270) 

4º Austrália 26 56 34º 7º (36.968) 

5º Espanha 23 60 4º 17º (16.102) 

6º França 17 63 6º 10º (29.640) 

7º Alemanha 17 66 9º 6º(43.468) 

8º Holanda 16 68 7º 56º (3.223) 

9º Canadá 15 71 19º 4º(77.932) 

10º Suíça 13 73 2º 33º (5.652) 

11º Suécia 12 76 26º 21º (11.915) 

12º Itália 11 77 32º 15º (20.182) 

13º República Tcheca 10 79 22º 23º(9.622) 

14º Japão 9 81 1º 12º (27.155) 

15º Portugal 9 82 25º 58º (3.075) 

16º Taiwan 8 84 11º 78º (1.597) 

17º Dinamarca 7 85 20º 66º (2.414) 

18º Grécia 7 86 59º 64º (2.548) 

19º Irlanda do Norte 6 87 - - 

20º Polônia 6 88 51º 16º(19.837) 

21º Eslováquia 6 89 21º 49º (3.624) 

 Total 508    

      

      

Note-se que na Tabela 2 não foram apresentados os dados de qualidade e extensão da rede 

ferroviária da Inglaterra e Irlanda do Norte, pois essas informações estão agregadas nos dados 
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do Reino Unido, que contém ainda País de Gales e Escócia, segundo os dados do WEF (2016) 

e CIA (2016). 

 

Depois da análise dos países que mais publicam, verificou-se quais são os periódicos com maior 

número de publicações (Tabela 3). Observa-se que o periódico Transportation Research 

Record ocupa a primeira posição com maior quantidade de publicações no tema e com 32 

publicações a mais do que o segundo periódico. Contudo, a partir da revista Transport Policy, 

não existe elevada discrepância entre o número de publicações dos demais periódicos.  

 

Tabela 3: Periódicos mais relevantes e seus índices bibliométricos 

Ranking Periódicos Publicações  
Fator de 

Impacto 
H Index  Qualis*  Qualis**  

1 Transportation Research Record 48 0,522 65 B1 - 

2 Transport Policy 16 1,522 56 - - 

3 
Proceedings of The Institution of 

Civil Engineers Transport 
15 0,209 13 - - 

4 Transport Reviews 13 2,452 46 - - 

5 Transportation 11 1,545 52 - - 

6 
Transportation Research Part A 

Policy and Practice 
10 1,994 82 A1 A2 

7 Transportation Quarterly 9 - - - - 

8 
Research in Transportation 

Economics 
9 0,750 19 B2 - 

9 
Procedia Social And Behavioral 

Sciences 
9 0,166 22 - - 

10 Business history 9 - - - - 

11 Journal of Economic History 9 0,742 44 - - 

12 

Proceedings of the Institution of 

Mechanical Engineers Part F: Journal 

of Rail and Rapid Transit 

9 0,9 
30 

 
- - 

13 Road and Rail Infrastructure 8 - - - - 

14 Journal of Transport Geography 8 2,09 58 A1 - 

15 
Proceedings of the Institution of 

Civil Engineers Civil Engineering 
8 - 14 - - 

(*) Classificação Qualis (2014) na categoria Engenharias I. (**) Classificação Qualis (2014) na categoria Economia. 

 

Em seguida, foram analisadas quais as doze universidades que mais publicam na temática, bem 

como o país a que pertencem. Observa-se que a China possui 4 das 12 universidades no ranking, 

enquanto os EUA possuem 3 e Inglaterra, Austrália, Portugal, Holanda e Grécia possuem cada 

apenas uma universidade conforme se observa na Tabela 4. 

 

Tabela 4: As doze universidades que mais publicam 

Universidade Nº de Publicações País 

Beijing Jiaotong University  20 China 

University of California 15 EUA 

Hong Kong University of Science and Technology 9 China 

Queensland University Technology  7 Austrália 

Harvard University 6 EUA 

Delft University of Technology  5 Holanda 

Harbin Institute of Technology  5 China 

National Technical University of Athens  5 Grécia 

Purdue University 5 EUA 

University of Lisbon  5 Portugal 

University of Oxford  5 Inglaterra 

Wuhan University of Technology  5 China 
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Para identificar os artigos mais influentes na temática foi calculado o índice-h dos 568 artigos 

selecionados, em que foi encontrado índice-h 21. Isso significa que foram identificadas 21 

publicações que receberam 21 ou mais citações, conforme se observa na Tabela 5. 

 

Tabela 5:  As publicações que representam o índice-h da pesquisa 

Posição 
Nº de 

Citações 
Autores e Ano Posição 

Nº de 

Citações 
Autores e Ano 

1 121 Flyvbjerg et al.  (2003) 12 32 Tsamboulas (2007) 

2 87 Cervero e Landis (1997) 13 32 Phang (2007) 

3 71 Forkenbrock (2001) 14 31 Flyvbjerg (2007) 

4 66 Flyvbjerg et al.  (2006) 15 28 Giesecke et al. (2011) 

5 47 Cervero e Kang (2011) 16 27 Wachs (1993) 

6 46 Cantos et al. (1999) 17 26 Litman (2007) 

7 35 Rus e Nombela (2007) 18 25 Jiang et al. (2009) 

8 35 Kasarda e Rondinelli (1998) 19 24 Knowles (2012) 

9 35 Edwards e Ogilvie (1996) 20 24 Cervero e Duncan (2002) 

10 33 Smith e Gihring (2006) 21 22 Benmelech (2009) 

11 33 Cantos e Maudos (2001) - - - 

 

Com base na lista da tabela 5, pode-se analisar com maior acurácia quem são os autores desses 

artigos. A Tabela 6 apresenta, para cada autor, seu respectivo índice-h, o total de publicações, 

o total de publicações na temática desta pesquisa, a universidade a que estavam vinculados 

quando das publicações e o país que sedia essas universidades (Tabela 6).  
 

Tabela 6: Autores mais relevantes 

Autores 

H
-i

n
d

ex
 

T
o

ta
l 

d
e 

p
u

b
li

ca
çõ

es
 

P
u

b
li

ca
çõ

es
 

n
o

 t
em

a 

Universidade País 

Cervero, R. 32 84 3 University of California EUA 

Edwards, J. 28 131 1 University of Cambridge Inglaterra 

Longstaff, F.A. 28 60 1 University of California EUA 

Kasarda, J.D. 23 67 1 University of North Carolina EUA 

Flyvbjerg, B. 18 52 4 Aalborg University Dinamarca 

Rondinelli, D.A. 15 97 1 University of North Carolina EUA 

Maudos, J. 14 27 1 University of Valencia Espanha 

Holm, M.K.S. 13 22 2 Aalborg University Dinamarca 

Giesecke, K. 11 28 1 University of California EUA 

Schaefer, S. 11 18 1 London Business School  Inglaterra 

Benmelech, E. 11 18 1 Harvard University2 EUA 

Yao, S.J. 10 33 1 
University of Nottingham; Xi'an Jiaotong 

University 
Inglaterra; China 

Litman, T. 10 32 1 Victoria Transport Policy Institute Canada 

Ogilvie, S. 10 31 1 University of Cambridge Inglaterra 

Strebulaev, I. 10 17 1 Stanford University EUA 

Pastor, J.M. 9 26 1 Universidad de Valencia Espanha 

Tsamboulas, D.A. 8 38 4 National Technical University of Athens Grécia 

Phang, S.Y. 8 18 1 Singapore Management University Cingapura 

Wachs, M. 8 15 2 University of California EUA 

Duncan, M. 7 41 1 - - 

Knowles, R.D. 7 29 2 University of Salford Inglaterra 

Jiang, C.X. 7 9 1 Middlesex University Inglaterra 

Forkenbrock, D.J. 7 43 1 University of Iowa EUA 

Buhl, S.L. 7 11 2 Aalborg University Dinamarca 

Serrano, L. 7 14 1 Universidad de Valencia Espanha 

Cantos, P. 6 14 2 Universidad de Valencia Espanha 
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Continuação da Tabela 6: Autores mais relevantes 

Autores 
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Universidade País 

Rus, G. 6 8 1 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Espanha 

Nombela, G.  4 8 1 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Espanha 

Gihring, T.A. 3 7 1 - - 

Landis, J. 2 23 1 University of California EUA 

Kang, C.D.  2 2 1 University of Seoul Coreia do Sul 

Zhang, Z.Y. 1 2 1 Chongqing University China 

Smith, J.J. 1 1 1 - - 

 

Por meio da Tabela 6, é possível perceber que a Universidade da Califórnia é vinculada a cinco 

dos autores mais relevantes, enquanto a universidade dinamarquesa de Aalborg é vinculada a 

três dos autores mais relevantes. Praticamente, 33%dos autores mais relevantes está vinculado 

a universidades americanas, 20% a universidades inglesas e 16% a universidades espanholas. 

 

4. DISCUSSÕES  

Segundo Lopes et al. (2012), o h-index é utilizado para mensurar a produtividade e o impacto 

da produção acadêmica dos pesquisadores e das revistas. Também é utilizado pelo WoS para 

selecionar as publicações mais relevantes em determinado assunto. De acordo com a sessão da 

análise bibliométrica foi encontrado h-index 21 na pesquisa desenvolvida por este artigo. Dada 

a relevância e representatividade deste conjunto de artigos esta sessão irá realizar uma breve 

análise dos principais assuntos abordados por esses trabalhos e que contribuem para o 

desenvolvimento do assunto financiamento ferroviário. 

 

Quando analisado o conjunto de 568 artigos, Flyvbjerg aparecia com quatro artigos publicados 

e foi considerado o segundo autor com maior número de publicações, atrás apenas de Hong 

com nove publicações. Porém o último, não possui nenhum artigo entre os 21 mais citados, 

razão pela qual não apareceu na Tabela 6. Isso sugere que embora Hong pesquise sobre 

financiamento ferroviário, o maior impacto de suas publicações deve estar em outra temática. 

A Tabela 7, demonstra que Flyvbjerg ser um pesquisador de impacto para a temática. Destaque 

para o artigo Flyvbjerg et al. (2003), considerado o trabalho com maior número de citações 

(120). 

 

Tabela 7: Artigos publicados por Flyvbjerg contidos no H-index da pesquisa. 
Autor(es) e Ano Título Nº Citações  

Flyvbjerg et al. (2003) How common and how large are cost overruns in transport 

infrastructure projects? 

120 

Flyvbjerg et al. (2006) Inaccuracy in traffic forecasts  65 

Flyvbjerg (2007) Cost overruns and demand shortfalls in urban rail and other 

infrastructure 

31 

 

A pesquisa desenvolvida por Flyvbjerg et al. (2003) investigou a frequência e a magnitude dos 

custos acima do previsto em projetos de infraestrutura. Para tanto foram analisados 258 projetos 

em 20 países com valor aproximado de US$ 90 bilhões (em valores reais de 1995) e concluiu, 

com elevada significância estatística, que os projetos de infraestrutura de transportes não 

conseguem cumprir as projeções. Como o modelo que foi testado em diversas regiões 

geográficas e em diferentes períodos, isso indica ser um fenômeno global. Para o transporte 
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ferroviário o aumento médio nos custos é de 45%. Este cenário de aumento nos custos 

combinado com elevado desvio padrão que traduz em grandes riscos financeiros, entretanto, na 

visão dos autores, isto tem sido ignorado ou subestimado na tomada de decisão, em detrimento 

do bem-estar social e econômico.  

 

Os mesmos autores, três anos depois, verificaram que a previsão de demanda nos projetos de 

infraestrutura de transporte é imprecisa. No caso do transporte ferroviário de passageiros nove 

em cada dez projetos estão superestimados. Para projetos ferroviários em geral as previsões 

superestimadas correspondem a dois terços dos empreendimentos, a consequência é um elevado 

risco econômico e financeiro devido ao elevado desvio padrão, que também é ignorado pelos 

tomadores de decisão. Entretanto, alerta-se para o impacto que previsões de demanda enganosas 

provocam no risco e no financiamento. Ainda mais, quando se trata de previsões com margem 

de erro de 50% que estão presentes em projetos de infraestrutura de milhões de dólares. Este 

comportamento produzirá perdedores entre os financiadores da infraestrutura, sejam os 

contribuintes ou investidores privados, assim, o risco de previsões defeituosas e avaliação de 

gerenciamento de riscos devem ser colocadas no centro do planejamento e na tomada de decisão 

nos projetos para evitar perdas e proteger os investidores (Flyvbjerg et al., 2006).   

 

No ano seguinte o mesmo autor, analisa o risco de custos acima do previsto com o risco de 

demanda, e apresenta evidências empíricas que auxilia na avaliação e gerenciamento de risco 

econômico e financeiro. Este estudo é válido para projetos ferroviários urbanos e a metodologia 

desenvolvida pode ser utilizada na política e no planejamento ferroviário urbano (Flyvbjerg, 

2007). Quanto a outros riscos inerente aos projetos ferroviários, o estudo de Giesecke et al. 

(2011) focou no mercado financeiro analisou a taxa de inadimplência das obrigações (bonds) 

corporativas durante a série histórica de 1866-2008. Os resultados constaram que a 

inadimplência durante a crise ferroviária de 1873-1875, totalizou 36% do valor nominal dos 

títulos de todo o mercado sendo foi pior do que a experiência da Grande Depressão nos Estados 

Unidos. 

 

Cervero com três artigos publicados também entrou no ranking dos 20 autores com maior 

número de publicações na temática financiamento de ferrovias, sendo que, todos esses três 

trabalhos estão presentes no índice-h 21, e apresentados na Tabela 8. Em que percebe-se que 

todas as pesquisas estão relacionadas com investimento/financiamento de transportes (ferrovia) 

e land use. 

 

Tabela 8: Artigos publicados por Cervero contidos no índice-h da pesquisa 
Autor e Ano Título Citações  

Cervero e Landis (1997) Twenty years of the Bay Area Rapid Transit System: land use and 

development impacts 

85 

Cervero e Kang (2011) Bus rapid transit impacts on land uses and land values in Seoul, Korea 46 

Cervero e Duncan (2002) Transit's value-added effects - Light and commuter rail services and 

commercial land values 

23 

 

O primeiro artigo investigou o BART (Bay Area Rapid Transit), um sistema de transporte 

público de trânsito rápido sobre trilho, e impacto sobre o uso da terra e o desenvolvimento da 

região. A pesquisa encontrou poucas mudanças no uso da terra após 20 anos, seja devido à 

oposição da vizinhança ou em decorrência do mercado imobiliário desaquecido (Cervero; 

Landis; 1997). Outro estudo apresenta o ônibus de trânsito rápido (BRT) como uma alternativa 

econômica aos investimentos ferroviários. Um estudo em Seul, na Coréia, apontou que 

melhorias no transporte de BRT induziu a conversão de residências familiares simples em 
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apartamentos de maior densidade ou condomínios, estimulados pela valoração da terra. Os 

resultados encontrados, relevantes para a temática financiamento dos transportes, revelam a 

importância de introduzir o zoneamento e outras mudanças regulatórias de terras antes das 

melhorias do sistema de transporte (BRT), e que a aplicação de ferramentas de captura de valor 

pode auxiliar a financiar projetos de infraestrutura (Cervero; Kang, 2011).  

 

Na mesma linha de pesquisa, o terceiro trabalho, trata da temática do desenvolvimento 

orientado para o trânsito como meio de reduzir o congestionamento do tráfego, promover 

habitação a preços acessíveis e reduzir a expansão, com a concepção de financiamento criativo 

com os programas de captura de valor (Cervero; Duncan, 2002).  Sobre a captura de valor, outro 

autor propõe modelos longitudinais capazes de prever aumentos do valor da terra dentro de um 

intervalo temporal e estimar as receitas capturáveis totais com o propósito de apoiar o 

financiamento da dívida de projetos de melhoria do trânsito (Smith; Gihring, 2006). Ørestad, 

em Copenhague, será construída durante 30 anos, e ficará ao redor de estações elevadas de 

metrô autônomo, sem motorista. A obra está sendo financiada pela captação do aumento do 

valor da terra através da venda de terrenos públicos ao longo da rota (Knowles, 2012).    

 

Sobre os 24 artigos (h-index 21) mais representativos para a temática financiamento de ferrovias 

percebe-se um pico acentuado no ano de 2007. A Tabela 9, apresenta o autor(es), título, e 

principal temática abordada de cada um dos cinco artigos publicados no referido ano.  

 

Tabela 9: Artigos Publicados no ano de 2007 e pertencentes ao h-index 21 

Autor(es) e Ano Título Principal Temática  

Rus e Nombela 

(2007) 

Is investment in high speed rail 

socially profitable? 

Considera variáveis econômicas e sociais para avaliar um projeto 

ferroviário.  

Tsamboulas 

(2007) 

A tool for prioritizing multinational 

transport infrastructure investments 

Com a globalização faz-se necessário o transporte multimodal. O 

estudo também analisa a prioridade de transporte e viabilidade 

econômico-financeira.  

Phang (2007) Urban rail transit PPP: Survey and 

risk assessment of recent strategies 

PPP como uma possibilidade de financiamento entre setor 

público e privado.  

Flyvbjerg (2007) Cost overruns and demand shortfalls 

in urban rail and other infrastructure 

Analisa conjuntamente o risco da demanda e da previsão errônea 

de custos em projetos ferroviários urbanos. 

Litman (2007) Evaluating rail transit benefits: A 

comment 

Transporte ferroviário como alternativa para redução dos 

congestionamentos e o projeto se torna rentável a medida que 

considera estes impactos econômicos. 

 

O transporte ferroviário de alta velocidade incentivado e financiado pela Comissão Europeia é 

tido como sua solução diante as estradas e aeroportos congestionados. Assim, o projeto não é 

avaliado somente com base em variáveis econômicas e financeiras, mas também considera no 

modelo a perspectiva social, ao agregar variáveis como: economia de tempo, crescimento da 

demanda, considerações estratégicas, efeitos ambientais, desenvolvimento regional, dentre 

outros. No caso do projeto ferroviário de alta velocidade os benefícios sociais precisam superar 

os custos de construção, manutenção e operação para justificar o investimento. Entretanto, as 

decisões de investir não ficam alicerçadas em análises econômicas sólidas, devido a inclusão 

de variáveis socais que tornam o modelo vago e impreciso (Rus; Nombela, 2007).  

 

Em outra linha, Tsamboulas (2007) analisa que com a globalização surge a necessidade de um 

instrumento que prioriza os investimentos em infraestruturas de transporte localizados em mais 

de um país e que constituam uma rede de transporte multinacional. O estudo foi aplicado nos 

21 países membros da Trans European Motorway and Railway networks. Dentre as variáveis 
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analisadas, tem-se a prioridade de transporte e os recursos financeiros disponíveis, que estão 

relacionados com a viabilidade econômico-financeira de projetos de dimensões internacionais. 

 

A proliferação de parcerias público-privadas (PPP) no transporte ferroviário urbano na América 

Latina e no Sudeste Asiático é um fenômeno recente que emergiu devido aos elevados custos 

de investimento nos sistemas de trânsito e motivaram os governos a buscarem cooperação de 

financiamento com o setor privado. Foram analisadas as abordagens PPP de trânsito ferroviário 

urbano adotadas em Bancoque (Tailândia), Kuala Lumpur (Malásia), Buenos Aires 

(Argentina), Rio de Janeiro (Brasil), Singapura, Hong Kong e Londres onde foram descritos e 

classificados em quatro grandes abordagens: (i) o desenvolvimento de novos sistemas através 

do Design-Build-Finance-Operate (DBFO), (ii) a concessão de serviços ferroviários e de metrô, 

(iii) a venda de operadores estatais através da privatização da emissão de ações, e (iv) as PPP 

para a manutenção e modernização das infraestruturas. Cada modelo apresenta análise de risco 

e abordagens diferentes, mais detalhes em: Phang (2007). Embora se reconheça que a 

autossuficiência financeira é um importante auxílio à privatização e que muito poucos metrôs 

podem ser autofinanciados, mesmo em sistemas com elevados déficits, as DBFOs e as 

concessões podem ser concebidas de forma a atrair a setor privado para o setor ferroviário. 

Outra fonte de recursos tem sido proveniente da metodologia de captura da valoração da terra 

em decorrência de melhorias no sistema de transporte (Cervero; Landis, 1997; Cervero; 

Duncan, 2002; Cervero; Kang, 2011; Smith; Gihring, 2006). Como o caso de Ørestad, em que 

as estações elevadas de metrô autônomo têm sido financiadas com a venda de terrenos públicos 

ao longo do trecho (Knowles, 2012). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao contrário da tradicional revisão da literatura que peca pela carência de critérios pré-definidos 

na tomada de decisão (Mariano et al., 2011), a análise bibliométrica mostrou ser uma 

ferramenta capaz de auxiliar os pesquisadores na busca de trabalhos científicos de forma 

sistemática e objetiva. Apesar disso é necessário reconhecer algumas limitações deste método 

(Loureiro et al., 2015). Ressalta-se por exemplo que apesar do método propor etapas a serem 

seguidas, a experiência do pesquisador também é relevante, principalmente no que se refere a 

determinação clara do objetivo da pesquisa, a escolha de palavras-chave adequadas a serem 

inseridas nas ferramentas de busca, bem como a definição critérios de inclusão e exclusão dos 

trabalhos.  

 

Este artigo demonstrou que a relação entre a quantidade de publicações de um autor, periódico, 

universidade ou mesmo país, não está, necessariamente, correlacionada com a relevância que a 

comunidade científica atribui aos mesmos autores, periódicos, universidades, ou países, por 

meio do índice-h. Como, exemplo desse fenômeno, a China figura em 3º lugar na publicação 

científica no WoS na temática afim ao financiamento de ferrovias, com 78 publicações, 

contudo, apenas dois autores vinculados a universidades chineses estão relacionados entre os 

autores do índice-h nessa temática. Os EUA, ao contrário, estão bem posicionados tanto em 

qualidade, aferida pelo índice-h visto que metade dos 10 mais relevantes autores está vinculada 

a universidades americanas, quanto em quantidade uma vez que figuram em primeiro lugar 

mundialmente, com 125 publicações. 

 

Quatro periódicos são representativos para a temática, são eles: Transport Policy, 

Transportation Research Part A-Policy and Practice, Transport Reviews e Transportation  que 

publicaram metade dos trabalhos sobre financimanto ferroviário segundo o índice-h. Entre 
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estes, apenas a revista Transportation Research Part A-Policy and Practice possui, no Brasil, 

classificação Qualis. Sendo, A1 e A2 para as áreas de Engenharias I e Economia, 

respectivamente, no ano de 2014. Quanto aos autores, Flyvbjerg e Cervero se destacam em 

publicações de impacto dentro da temática financiamento de transportes, onde cada pesquisador 

possui três artigos dentro do h-index 21 (Cervero; Landis, 1997; Cervero; Duncan, 2002; 

Cervero; Kang, 2011; Flyvbjerg et al., 2003, 2006; Flyvbjerg, 2007).  

 

Esta pesquisa contribuiu para sistematização da literatura a respeito do transporte ferroviário 

mundial. As principais descobertas foram: (i) os projetos de ferrovia são dramaticamente 

prejudicados em função da previsão imprecisa de demanda e da incoerência de execução 

orçamentária do projeto, concorrendo para afastar futuros patrocinadores de projetos 

ferroviários (Flyvbjerg et al., 2003, 2006; Flyvbjerg, 2007); (ii) as parcerias público-privadas 

(PPP) estão presentes vigorosamente nos projetos de ferrovias(Phang; 2007) e; (iii) Outra 

importante fonte de recursos para as ferrovias é a captura da valoração da terra em decorrência 

de melhorias no sistema de transporte (Cervero; Landis, 1997; Cervero; Duncan, 2002; Cervero; 

Kang, 2011; Smith; Gihring, 2006) como o caso de Ørestad, em que as estações elevadas de 

metrô autônomo têm sido financiadas com a venda de terrenos públicos ao longo do trecho 

(Knowles, 2012).  
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RESUMO 
Tendo em vista a importância do desenvolvimento do setor da reciclagem, o presente trabalho visa avaliar 

economicamente a prática da coleta seletiva de resíduos recicláveis de forma que estes possam ser 

reaproveitados e ter um destino final alternativo ao aterro sanitário. Essa avaliação foi realizada por meio do 

aplicativo de roteamento de veículos ORTEC Routing and Dispatch, de forma a simular a operação de uma 

empresa que realiza a coleta de resíduos sólidos provenientes de estabelecimentos comerciais no Rio de Janeiro. 

Ao todo, 16 cenários de abrangência da coleta seletiva foram avaliados, sendo que cada um considera um 

aumento gradativo da quantidade coletada de resíduo reciclável, de acordo com a conscientização da população. 

Os resultados mostram que é possível observar uma redução de 11,39% da quilometragem com a otimização das 

rotas de coleta seletiva. Desta forma, obtém-se uma redução de 27,72% do custo total, em relação ao cenário 

base avaliado. 

 
ABSTRACT 

Considering the importance of the development of the recycling sector, the present work aims the economically 

evaluation of the practice of the selective collection of recyclable waste so that they can have an alternative final 

destination to the sanitary landfill. This evaluation was performed through the vehicle routing software ORTEC 

Routing and Dispatch, in order to simulate the operation of a company that collects solid waste from commercial 

establishments in Rio de Janeiro. A total of 16 sceneries of the selective collection were evaluated, where each 

one considers a gradually increase in the amount of recyclable waste collected, according to the population's 
awareness. The results show that it is possible to observe a reduction of 11.39% of the distance through the 

optimization of the selective collection routes. In this way, a reduction of 27.72% of the total cost is obtained, in 

relation to the base scenario evaluated. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Segundo a Abrelpe (2015), a geração total de resíduos sólidos urbanos (RSU) no Brasil, em 

2015, foi de aproximadamente 72,5 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 

1,7% em relação ao ano anterior. Este índice é superior à taxa de crescimento populacional do 

país no período, que foi de 0,9%. Desse total coletado, 52,0% foram destinados, em 2014, a 

aterros sanitários e expressivos 12,4% foram destinados a lixões.  

 

Especificamente no caso do município do Rio de Janeiro, a Lei Municipal Nº 3273/2001 

determina que todos os estabelecimentos comerciais que, por um lado gerem resíduos com as 

mesmas características que os RSU e que, por outro, produzem uma quantidade de resíduos 

maior que 120 l ou 60 kg por dia, devem contratar uma empresa privada para realizar a coleta 

dos mesmos. Estes resíduos recebem o nome de “extraordinário” e são o foco deste trabalho. 

 

Desta forma, segundo a Prefeitura Municipal (2012), verifica-se que 4.777 toneladas de 

resíduos domiciliares são coletadas por dia no município do Rio de Janeiro, o que 

corresponde a 49,4% do total de resíduos coletados. Seguido do domiciliar, a Prefeitura 

Municipal (2012) também constata que o segundo maior tipo de resíduo coletado pelo 

município é o público, com 3.139 t/dia (32,5%). Os resíduos oriundos de grandes geradores, 
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que são considerados os resíduos extraordinários emitidos pelos estabelecimentos comerciais, 

apresentam uma participação de 1.155 t/dia, ou seja, 11,9% do total coletado. Por fim, os 

outros 6,2% dos resíduos coletados são oriundos do serviço de remoção gratuita, emergência e 

os resíduos de serviço de saúde, além de outros não identificados (Prefeitura Municipal, 

2012). 

 

O total de resíduos coletados sem separação é destinado adequadamente pelo Poder Público 

Municipal às estações de transferência localizadas em Santa Cruz (com a movimentação de 

1.094 t/dia), Bangu (1.832 t/dia movimentadas), Penha (1.458 t/dia movimentadas), Caju 

(movimentação de 3.281 t/dia), além de Marechal Hermes, Taquara e Jacarepaguá com 729 

t/dia movimentadas em cada um. O aterro sanitário municipal está localizado em Seropédica, 

com 220 hectares e recebe 9.843 toneladas por dia (Prefeitura Municipal, 2012). Existem 

também estações de transferência e aterros municipais operados por empresas privadas e que 

estão localizados em torno de toda a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, como é o caso 

da estação de transferência de Jardim Gramacho e o aterro sanitário em Nova Iguaçu e 

Alcântara. A Figura 1 apresenta a localização de todas essas estações de transferência e 

aterros mencionados. 

 

 

Figura 1: Localização das estações de transferência e aterros sanitários 

Fonte: adaptado do Google Earth 

 

A gestão inadequada dos resíduos sólidos gera impactos negativos ao meio ambiente, 

principalmente no que diz respeito ao seu tratamento final, sendo já conhecidos e divulgados 

(Marshall e Farahbakhsh, 2013; UNEP, 2013). 

 

Tendo em vista os impactos ambientais provenientes do manejo de RSU, como a percolação 

do chorume e a emissão do gás metano, a Lei nº 12.305/2010 (Brasil, 2010), que institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), preconiza a visão sistêmica na gestão dos 

resíduos sólidos, que considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, 

tecnológica e de saúde pública; o desenvolvimento sustentável; e o reconhecimento do 
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resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de 

trabalho e renda e promotor de cidadania.  

 

Entretanto, apesar da destinação adequada do RSU, recursos são perdidos com o envio de 

resíduos passíveis de reciclagem para os aterros sanitários. De acordo com os princípios da 

PNRS, os resíduos só deveriam ser enviados ao aterro após o reaproveitamento ou reciclagem 

dos materiais e produtos possíveis. Desta forma, o presente artigo visa analisar, sob o ponto 

de vista econômico, a prática da coleta seletiva de resíduos recicláveis, de forma que estes 

possam ser reaproveitados e ter um destino final alternativo ao aterro sanitário. Este trabalho 

tem enfoque na coleta de resíduos provenientes de estabelecimentos comerciais, que é 

realizada por empresas privadas.  

 

Os veículos que fazem a coleta dos resíduos deixam um ponto inicial, normalmente a garagem 

de uma empresa, realizam as rotas de coleta, que são finalizadas pelo destino final dos 

resíduos, e retornam ao ponto de origem. Com isso, dado um conjunto de pontos de coleta (ou 

clientes), com suas respectivas demandas, e uma frota de veículos, com suas respectivas 

capacidades, deve-se buscar definir rotas de atendimento que garantam um bom nível de 

serviço (devem cumprir, por exemplo, os horários de atendimento dos clientes) ao menor 

custo total, sem violar as restrições impostas. Este problema é bem conhecido na literatura 

como o problema de roteamento de veículos (PRV) (Brandão e Mercer, 1997; Laporte, 2009). 

O PRV é um problema de difícil resolução, principalmente quando se tem muitos pontos de 

coleta. Portanto, técnicas adequadas de resolução podem reduzir significativamente os custos 

envolvidos (Laporte, 2009; Koç et al., 2016).  

 

Segundo Novaes (2007), existe no mercado um número razoável de aplicativos 

computacionais que promovem a resolução de PRV, que ajudam as empresas na tomada de 

decisão para os serviços de transporte e logística. A análise deste trabalho foi feita por meio 

do uso do aplicativo de roteamento de veículos ORTEC Routing and Dispatch (ORTEC, 

2017), sendo aplicado em um estudo de caso de uma empresa localizada no município do Rio 

de Janeiro. Foi proposto um planejamento da coleta seletiva para que ela fosse implantada de 

forma gradativa de acordo com a conscientização da população abrangida pelo estudo de 

caso, gerando assim um total de 16 cenários.  

 

Portanto, daqui por diante este trabalho está assim dividido. A Seção 2 apresenta a 

metodologia do problema de roteamento de veículos com janela de tempo e a Seção 3 as 

características do estudo de caso avaliado. Por fim, os resultados são apresentados na Seção 4 

e as conclusões na Seção 5. 

 

2 ROTEAMENTO DE VEÍCULOS PARA REALIZAÇÃO DA COLETA DE 

RESÍDUOS 

Segundo Novaes (2007), um PRV é definido por três fatores fundamentais: decisões, 

objetivos e restrições. As decisões dizem respeito à alocação de um grupo de clientes, que 

devem ser visitados por um conjunto de veículos e seus respectivos motoristas, envolvendo 

também a programação e o sequenciamento das visitas. Como objetivos principais, o processo 

de roteamento visa propiciar um bom nível de serviço aos clientes, mas ao mesmo tempo 

mantendo os custos operacionais e de capital tão baixos quanto possível. Por outro lado, 

conforme Laporte (2009), deve-se obedecer a certas restrições como as capacidades dos 

veículos, limites de tempo impostos pela jornada de trabalho da equipe de funcionários e as 
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restrições de tráfego, no que se refere às velocidades máximas, horários de carga/descarga, 

tamanho máximo dos veículos nas vias públicas, entre outros.  

 

Desta forma, o PRV consiste em definir roteiros para os veículos que minimizem o custo total 

de atendimento, cada um dos quais iniciando e terminando no depósito ou base dos veículos, 

assegurando que cada ponto seja visitado exatamente uma vez e que a demanda em qualquer 

rota não exceda a capacidade do veículo que a atende (Cunha, 2000). O objetivo é minimizar 

o custo total, definido pela soma dos custos de cada rota gerada (Vieira, 2013; Brandão e 

Mercer, 1997). 

 

Com o avanço dos estudos sobre o PRV, surgiram variações como o problema de roteamento 

de veículos com janelas de tempo (PRVJT). O PRVJT associa a cada cliente um período de 

tempo no qual um veículo deve atendê-lo. A esse intervalo dá-se o nome de janela de tempo. 

O problema de coleta de resíduos considerado neste artigo apresenta as características básicas 

do PRVJT, sendo assim, optou-se por apresentar a formulação matemática do PRVJT, a fim 

de consolidar o seu entendimento. 

 

O PRVJT é representado por um grafo        , em que   é o conjunto de arcos e   
            é o conjunto de vértices. O vértice   indica o depósito, enquanto os demais 

vértices representam os clientes, sendo assim, seja             o conjunto de todos os 

clientes. Cada cliente     possui: 

 demanda   ; 

 tempo de serviço   ; e 

 janela de tempo         sendo    o instante de início da janela de tempo e    o instante 

de término da janela de tempo. 

 

O depósito também possui uma janela de tempo         que determina o momento a partir do 

qual os veículos podem começar a trafegar (  ) e o horário limite para o retorno de todos eles 

(  ). Por último, seja   o conjunto de todos os veículos sendo que cada um possui capacidade 

 . 

 

O objetivo do problema é a minimização do custo total de transporte que, usualmente, é 

representado pela distância total percorrida, sendo assim, seja     a distância entre os vértices 

    e    . 

 

Em termos de variáveis de decisão, seja            uma variável binaria que se       , o 

veículo     deve se deslocar do vértice     para o vértice    , caso contrário,       . 

Por outro lado, a variável      indica o início do atendimento ao cliente    . Com as 

definições apresentadas, o modelo matemático do PRVJT é apresentado a seguir (Vieira, 

2013): 

 

Minimizar: 

 

           

      
   

   

 
(1) 
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Sujeito a: 

 

          

      

 
 (2) 

     

   

       

   

          (3) 

      

   
   

   

        (4) 

     

   

       

   
   

                (5) 

       

   
   

      

   

       

   

         
   

(6) 

   

   

     

   
   

          (7) 

         
   

                     ,     (8) 

                      (9) 

                                    (10) 

 

 

A função objetivo (1) busca minimizar a distância percorrida. A Restrição (2) garante que no 

máximo     veículos deixarão o depósito, enquanto que as Restrições (3) asseguram que cada 

rota tenha início e fim no depósito. As Restrições (4) e (5) garantem que cada cliente seja 

visitado uma única vez e que, após ser atendido, o veículo deve deixá-lo. As Restrições (6) 

evitam que seja criado um subciclo que não inclua o depósito, sendo que      representa o 

número mínimo de veículos necessário para atender o conjunto de clientes    . Por exigir 

que o número de veículos usados para atender os clientes do conjunto   não seja inferior a 

    , que é o mínimo necessário, as Restrições (6) asseguram, indiretamente, que a 

capacidade dos veículos não seja violada. Entretanto, para dar maior clareza à formulação do 

problema, as Restrições (7) explicitam a restrição da capacidade dos veículos.  

 

Já as Restrições (8) relacionam o instante de início do atendimento de dois clientes visitados 

consecutivamente por um mesmo veículo. Ela evita que o intervalo entre os instantes de início 

do atendimento desses clientes seja inferior à soma do tempo gasto no atendimento do 

primeiro cliente com o tempo necessário para a viagem entre os dois clientes. A folga de 

tempo apresentada nesta restrição corresponde ao tempo de espera do veículo que atende o 

cliente    , ou seja, o tempo decorrido entre o instante de chegada do veículo ao endereço 

do cliente e o início do atendimento de fato. Por sua vez, as Restrições (9) impedem que o 

início do atendimento de um cliente ocorra fora da sua janela de tempo. Por fim, as Restrições 

(10) garantem o domínio das variáveis de decisão. 

 

Existem alguns aplicativos comerciais que resolvem o PRV, como destacado por Novaes 

(2007). Para este trabalho, optou-se pelo software ORTEC Routing and Dispatch (ORTEC, 

454



 

2017) por ser utilizado por grandes empresas e por considerar informações reais sobre 

trânsito, bem como uma base georreferenciada bastante precisa, no processo de definição das 

rotas. Uma heurística para a construção das rotas iniciais e posteriormente um algoritmo de 

busca local (local search) são utilizados para gerar rotas de boa qualidade. Entretanto, o 

aplicativo usa também funções de agrupamento das regiões de coleta, para criar um 

planejamento mais atrativo, e por fim atribui os motoristas às rotas criadas, de acordo com as 

regiões planejadas. Kant et al. (2008) apresentam uma avaliação dos benefícios obtidos com o 

uso deste aplicativo na prática pela Coca-Cola Enterprises, na operação de entrega de 

mercadorias com múltiplos depósitos e com a existência de múltiplas rotas. O projeto de 

implantação deste aplicativo iniciou em 2004 e até o final de 2005 foi possível obter uma 

economia anual de US$ 45 milhões (Kant et al., 2008). 

 

3 ESTUDO DE CASO 

O presente estudo de caso analisa os dados de uma empresa privada responsável pelo serviço 

de coleta de resíduos extraordinários gerados por 1.764 estabelecimentos comerciais como 

hotéis, restaurantes, escolas, igrejas e supermercados. A empresa está localizada na região de 

Bonsucesso e seu serviço abrange a Região Metropolitana do Rio de Janeiro.  

 

A operação se inicia com a saída dos caminhões compactadores da base, que seguem 

coletando os resíduos nas rotas definidas para os clientes, que são os pontos de demanda. 

Além de caminhões compactadores, a empresa apresenta em sua frota também outro tipo de 

caminhão, o baú, que é um caminhão com carroceria fechada e que não realiza a compactação 

dos resíduos. O serviço termina com a descarga dos resíduos no destino final, que pode ser 

uma estação de transferência ou um aterro sanitário. Por fim, o veículo retorna 

obrigatoriamente para a base. O fluxograma da operação de coleta dos resíduos pela empresa 

está indicado na Figura 2.  

 

 

Figura 2: Fluxograma da coleta de resíduos extraordinários 

 

Atualmente não existe nenhum tipo de coleta diferenciada dos resíduos recicláveis e nenhum 

cliente faz a separação deste material. Sendo assim, este trabalho busca avaliar alternativas ao 

descarte direto dos resíduos que atualmente não possuem nenhum aproveitamento, o que vai 

de encontro aos princípios definidos pela PNRS. Com isso, primeiramente foi analisada a 
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SANITÁRIO 

(tratamento final)
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veículos)
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Coleta de resíduos, partindo da base e finalizando na 
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composição gravimétrica dos resíduos de acordo com o tipo de estabelecimento comercial que 

possui contrato com a empresa. A composição gravimétrica de cada estabelecimento foi 

obtida por meio das Equações (11) e (12), que se baseiam em ASBEA e COMCAP (2014).  

 

          (11) 

          (12) 

 

Sendo: 

 

       (kg/dia): quantidade da fração de resíduos recicláveis gerados por dia;  

       (kg/dia): quantidade da fração de resíduos não recicláveis gerados por dia;  

    (kg/dia): quantidade total de resíduos gerados pelo estabelecimento; 

     (%): percentual de geração da fração dos resíduos recicláveis; e  

     (%): percentual de geração da fração dos resíduos não recicláveis. 

 

Foi considerável que a fração de rejeito, existente na composição dos resíduos gerados por 

cada estabelecimento, não foi separada da fração de resíduo orgânico. Por isso é considerada 

uma fração de resíduo não reciclável, ou seja, que é o resíduo orgânico somado ao rejeito. A 

PNRS (Brasil, 2010) estabeleceu uma meta de 30% para a fração de rejeito, de forma que 

70% de resíduos secos sejam reaproveitados para a reciclagem, que é o percentual 

considerado neste trabalho. 

 

A partir daí, cada estabelecimento comercial que possui contrato com a empresa foi 

classificado conforme o tipo de área de atuação comercial, também com base em ASBEA e 

COMCAP (2014), sendo determinados para cada tipo os coeficientes    e   .  

 

Para o cálculo da quantidade da fração de resíduos recicláveis e não recicláveis gerados, é 

necessário o conhecimento da quantidade total gerada por cada estabelecimento. O dado 

fornecido pela empresa é a quantidade da unidade de acondicionamento de resíduos, coletada 

em cada estabelecimento. Assim, a quantidade total de resíduos gerados foi obtida pela 

Equação (13): 

 

              (13) 

 

sendo: 

   (kg/dia): quantidade total de resíduos gerados pelo estabelecimento; 

   (m
3
): volume da unidade de acondicionamento de resíduos; 

   (kg/m
3
): peso específico dos resíduos extraordinários; 

   (%): percentual da unidade de acondicionamento não ocupada pelos resíduos; e 

   (un/dia): quantidade de unidades de acondicionamento coletadas por dia. 

 

O peso específico foi informado pela empresa de acordo com a observação dos dados em 

campo, chegando a um valor de 360 kg/m
3
. O percentual não ocupado de resíduos na unidade 

de acondicionamento, também observado em campo, é de 50%. Enfim, a quantidade de cada 

uma dessas unidades foi fornecida pela empresa, de acordo com o contrato. 
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Com o conhecimento da geração de resíduos em cada estabelecimento comercial, foram 

estabelecidos 16 cenários para o planejamento da operação de coleta seletiva. O Cenário 1 é o 

cenário base, em que não há nenhuma separação dos resíduos recicláveis. A partir do Cenário 

2 foram estabelecidas as abrangências da coleta seletiva para cada região indicada a seguir, de 

acordo com a quantidade de resíduos recicláveis que começarão a ser separados pelos 

geradores. Portanto, o planejamento para cada região é cumulativo de forma que o último 

cenário contempla todas as regiões atendidas pela empresa atualmente. O objetivo deste 

planejamento é preparar a população gradativamente para a coleta seletiva, de forma que se 

tenha um planejamento da conscientização e treinamento dos responsáveis de cada cliente 

para que a separação dos resíduos recicláveis seja mais eficiente e eficaz possível. A Figura 3 

ilustra as regiões planejadas para cada cenário um dos cenários listados a seguir: 

 

 Cenário 1: 100% de resíduos sem separação; 

 Cenário 2: Zona Sul (cada estabelecimento possui 30% de separação na fração de 

resíduos recicláveis e a outra fração é de resíduos não recicláveis); 

 Cenário 3: Zona Sul (cada estabelecimento possui 50% de separação na fração de 

resíduos recicláveis e a outra fração é de resíduos não recicláveis); 

 Cenário 4: Zona Sul (cada estabelecimento possui 100% de separação na fração de 

resíduos recicláveis reaproveitáveis e a outra fração de resíduos é considerada 

orgânica, com 30% de rejeito misturado); 

 Cenário 5: Centro e Tijuca (cada estabelecimento possui 30% de separação na fração 

de resíduos recicláveis e a outra fração é de resíduos não recicláveis); 

 Cenário 6: Centro e Tijuca (cada estabelecimento possui 50% de separação na fração 

de resíduos recicláveis e a outra fração é de resíduos não recicláveis); 

 Cenário 7: Centro e Tijuca (cada estabelecimento possui 100% de separação na fração 

de resíduos recicláveis reaproveitáveis e a outra fração de resíduos é considerada 

orgânica, com 30% de rejeito misturado) 

 Cenário 8: Zona Norte e Ilha do Governador (cada estabelecimento possui 30% de 

separação na fração de resíduos recicláveis e a outra fração é de resíduos não 

recicláveis); 

 Cenário 9: Zona Norte e Ilha do Governador (cada estabelecimento possui 50% de 

separação na fração de resíduos recicláveis e a outra fração é de resíduos não 

recicláveis); 

 Cenário 10: Zona Norte e Ilha do Governador (cada estabelecimento possui 100% de 

separação na fração de resíduos recicláveis reaproveitáveis e a outra fração de resíduos 

é considerada orgânica, com 30% de rejeito misturado); 

 Cenário 11: Barra, Recreio, Jacarepaguá e São Conrado (cada estabelecimento possui 

30% de separação na fração de resíduos recicláveis e a outra fração é de resíduos não 

recicláveis); 

 Cenário 12: Barra, Recreio, Jacarepaguá e São Conrado (cada estabelecimento possui 

50% de separação na fração de resíduos recicláveis e a outra fração é de resíduos não 

recicláveis); 

 Cenário 13: Barra, Recreio, Jacarepaguá e São Conrado (cada estabelecimento possui 

100% de separação na fração de resíduos recicláveis reaproveitáveis e a outra fração 

de resíduos é considerada orgânica, com 30% de rejeito misturado); 

 Cenário 14: Zona Oeste (cada estabelecimento possui 30% de separação na fração de 

resíduos recicláveis e a outra fração é de resíduos não recicláveis); 
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 Cenário 15: Zona Oeste (cada estabelecimento possui 50% de separação na fração de 

resíduos recicláveis e a outra fração é de resíduos não recicláveis); e 

 Cenário 16: Zona Oeste (cada estabelecimento possui 100% de separação na fração de 

resíduos recicláveis reaproveitáveis e a outra fração de resíduos é considerada 

orgânica, com 30% de rejeito misturado). 

 

 
Figura 3: Abrangência da coleta seletiva para cada cenário de simulação 

 

Assim, para cada cenário, as rotas de coleta da fração de resíduos recicláveis geradas pelos 

estabelecimentos e as rotas de coleta da fração não reciclável foram obtidas com o aplicativo 

ORTEC Routing and Dispatch. A partir do Cenário 2 é considerada a separação da fração de 

resíduos recicláveis, sendo que a outra fração foi classificada como resíduo extraordinário por 

se tratar de uma fração de resíduos misturados. Desta forma, as rotas da coleta dos resíduos 

recicláveis utilizam os caminhões baú para que não danifique o material coletado, e as rotas 

de coleta dos resíduos extraordinários utilizam os caminhões compactadores. Então, foram 

simuladas duas coletas diferenciadas para cada gerador que começa a fazer a separação dos 

resíduos recicláveis. Esta diferença na operação de coleta será comparada com o Cenário 1 

(base) que é aplicado hoje, em que os geradores não separam nenhum tipo de resíduo 

reciclável e que existe apenas uma rota de coleta para cada um. 

 

Seguindo este raciocínio, considera-se, para as rotas de coletas dos resíduos extraordinários, o 

destino final utilizado pela empresa atualmente: a estação de transferência privada localizada 

em Jardim Gramacho. Por outro lado, para as rotas de coleta dos resíduos recicláveis 

segregados pelo gerador, considera-se a base da empresa como destino final, pois será supõe-

se que a empresa incorpore as operações de triagem dos resíduos de forma que ela se 

transforme também em um receptor final dos mesmos. No caso de 100% de separação dos 

resíduos recicláveis, os outros resíduos gerados pelos estabelecimentos podem ser 

considerados orgânicos com 30% de rejeito. Com isso, os resíduos orgânicos podem ser 

encaminhados diretamente para o tratamento pela usina de compostagem que fará a separação 

Cenários 2, 3 e 4: Zona Sul 

Cenários 5, 6 e 7: Centro e Tijuca

Cenários 8, 9 e 10: Zona Norte e Ilha

Cenários 11, 12 e 13: Barra, Recreio, Jacarepaguá, São Conrado

Cenários, 14, 15 e 16: Zona Oeste
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deste rejeito num processo de pré-tratamento. Foi considerada a Usina do Caju para esta 

finalidade, que está sob gestão do município.  

 

Vale ressaltar também que para as simulações no aplicativo ORTEC Routing and Dispatch foi 

necessário importar os seguintes parâmetros que foram fornecidos pela empresa: custo 

operacional (R$/km), custo de destinação final dos resíduos (R$/kg), custo de funcionário 

(R$/h) e tempo total (min) de cada rota. Os custos operacionais, também segundo a empresa, 

variam em torno de R$ 1,53 para os caminhões compactadores, e R$ 0,40 para os caminhões 

baú, pois dependem diretamente do rendimento de cada veículo. Os custos de destinação final 

variam de R$ 0,064/kg para a estação de transferência e R$ 0,093/kg para o aterro. Já o custo 

da hora extra do funcionário, disponibilizado pela empresa, foi de R$ 21,88/h e o tempo total 

de realização da rota foi de 540 minutos ou 9 horas.  

 

4 RESULTADOS 

No Cenário 1 o aplicativo ORTEC Routing and Dispatch (ORTEC, 2017) criou rotas para 

todos os 1.764 clientes localizados no município do Rio de Janeiro. Foram criadas 22 rotas, 

que contabilizaram uma quilometragem total de 3.571 km, um peso total coletado de 

193.260,40 kg e um tempo total de 139 horas e 35 minutos. O custo total de todas as rotas 

simuladas neste cenário para um dia na semana foi de R$ 20.866,83, sendo que o custo 

unitário foi de R$ 11,83/cliente.  

 

A Figura 4 apresenta o custo total por cliente nos Cenários 1 a 16. O aumento do custo é 

observado nos Cenários 2, 3, 4, 5 e 6, de 13,77%, 6,16%, 3,77% e 0,56%, respectivamente, 

em relação ao Cenário 1 (base). Em contrapartida, a partir do Cenário 6 há uma redução do 

custo por cliente em relação ao Cenário 1, mostrando que a partir deste cenário a coleta 

seletiva passa a ser economicamente viável. A Figura 4 ainda ilustra essa tendência, em que o 

Cenário 7 apresenta uma redução de 3,97% e o Cenário 16 uma redução de 27,72% sobre o 

custo por cliente, em relação ao Cenário 1. 

 

A Tabela 1 apresenta resultados detalhados dos Cenários 1 e 16, ou seja, os resultados de um 

cenário sem separação dos resíduos recicláveis (Cenário 1) versus um cenário em que a coleta 

seletiva abrange toda a região de atendimento da empresa (Cenário 16).  

 

Com isso, é possível observar que houve um aumento de 45,45% na quantidade de rotas 

criadas e um aumento de 41,44% na quilometragem total percorrida. Mesmo assim, foi 

observada uma redução do custo diário de R$ 5.784,63 e uma redução de R$ 3,28 no custo 

por cliente, mostrando uma possibilidade de redução da ordem de 27%. Esse resultado mostra 

que o planejamento da coleta seletiva é viável e apresenta benefícios econômicos ao gerar um 

custo menor do que se o Cenário 1 fosse mantido e que é empregado atualmente. Isso se deve 

ao fato de, ao incorporar a coleta seletiva, as rotas de resíduo reciclável não só não 

apresentam custo de destino final como também terminam na própria base dos caminhões. 

Com isso, não existe um custo do transporte até a estação de transferência.  

 

Além desta redução de custo das rotas, o emprego da coleta seletiva passa a ser vantajoso 

também para o tratamento do resíduo orgânico, que passa a ser destinado para a usina de 

compostagem quando se tem a total separação dos resíduos recicláveis reaproveitáveis. Como 

o custo de destinação final para o tratamento na usina de compostagem é bem menor do que 

esse custo na estação de transferência, o aumento do custo total com a criação de mais uma 
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rota de coleta para cada cliente pode ser compensado pela redução dos custos operacionais 

das rotas de coleta seletiva. 

 

 

Figura 4: Custo por cliente e percentual de redução do custo de cada cenário em relação ao 

Cenário 1 

 

Tabela 1: Resultados dos Cenários 1 e 16 

  

Cenário 1  

(coleta convencional) 

Cenário 16  

(100% coleta seletiva) 

Quantidade de rotas criadas 22.00 32 

Peso total (kg) 193.260,40 193.260,40 

Quilometragem total (km) 3.571,00 5.051,00 

Tempo total (h) 139:35:00 210:26:00 

Custo diário (R$) 20.866,83   15.082,20  

Custo total (R$/cliente) 11,83   8,55  

 

 

5 CONCLUSÕES 

Este trabalho analisou, sob o ponto de vista econômico, a operação da coleta seletiva de 

resíduos recicláveis gerados em estabelecimentos comerciais, a partir dos dados de uma 

empresa responsável pela coleta de resíduos extraordinários situada na Cidade do Rio de 

Janeiro.  

 

O aplicativo de roteamento de veículos ORTEC Routing and Dispatch (ORTEC, 2017) foi 

utilizado para gerar rotas otimizadas para os resíduos recicláveis e para aqueles não 

recicláveis. Diversos cenários foram simulados para representar o planejamento da operação 

de coleta seletiva no qual a separação dos resíduos recicláveis ocorre de maneira gradativa.  
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A partir dos resultados encontrados foi possível observar que esta operação apresenta 

benefícios econômicos ao promover uma redução de 27,72% do custo por cliente para o 

cenário de 100% de abrangência da coleta seletiva em relação ao cenário base. Com isso, 

conclui-se que mesmo com a adoção de novas rotas para a coleta seletiva de resíduos 

recicláveis, é possível obter um custo total menor do que se a coleta convencional se 

mantivesse.  

 

Desta forma, este trabalho se destaca ao propor um planejamento para o emprego da coleta 

seletiva associado a uma visão econômica com apoio de um aplicativo comercial de 

otimização voltado para o roteamento dos veículos que permitiu criar, de forma precisa e mais 

próxima da realidade, as rotas de coleta convencional e seletiva.  
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RESUMO 
A pesquisa trata-se de uma análise da expectativa quanto ao Sistema Bus Rapid Transit BRT-Belém, a partir da 
percepção de uma parcela da população do município, confrontando os resultados com a realidade presente em 
trechos entregues e em projeto. Para isso, entrevistou-se usuários de ônibus presencialmente e por meio de 
formulários online; e determinou-se critérios referentes à trajetórias propostas, horários de utilização, 
conhecimentos a respeito do sistema, tarifas esperadas, integração, além do perfil dos entrevistados. Os 
resultados mostraram que há uma expectativa negativa, com pontos divergentes entre o que o usuário deseja e o 
que o projeto propõe. Dentre os critérios selecionados, as tarifas referentes a integração teve o pior desempenho, 
situação negativa que pode gerar má aceitação e falta de utilização deste modal. Sendo assim, o estudo mostra-se 
imprescindível para que sejam tomadas medidas viáveis de correção e adaptação do Sistema BRT para sua 
receptividade no município de Belém. 
 
ABSTRACT 
The research is an analysis of expectation concerning the Bus Rapid Transit System BRT-Belém, using the 
perception of a portion of the population of the municipality, confronting the results with present reality in the 
delivered parts and the project. Therefore, users of buses in person and through online forms were interviewed; 
some criterias related to the programming, hours of use, knowledge about the system, expected rates, integration, 
and the profile of the interviewees were studied. The results showed a negative expectation, with divergent 
points between what the users wants and what is proposed. Among the selected points, tariffs related to 
integration had the worst performance; the negative situation can generate bad acceptance and lack of use of the 
modal. Accordingly, the study is essential to be taken some measures to correct and adapt the BRT System for 
its receptivity in the city of Belém. 
 
1. INTRODUÇÃO 
O fluxo de atividades urbanas deve ser constantemente considerado e melhorado, uma vez 
que as cidades estão em incessante desenvolvimento, a fim de que otimize-se o espaço urbano 
e os deslocamentos no sistema. Segundo o Euroforum (2007), o conceito de mobilidade 
urbana é a possibilidade das pessoas participarem de atividades relacionadas a trabalho, 
residência, educação e lazer em locais distintos, além do acesso à produção e comercialização 
de bens e produtos. O Brasil enfrenta adversidades deste cunho por, historicamente, ter 
incentivado a utilização do transporte rodoviário em detrimento aos demais, modal que 
favorece a motricidade de poucos em relação às massas, a altos custos, o que contraria os 
princípios de evolução que a mobilidade urbana propõe. 
 
Em Belém a situação é semelhante, somado às dificuldades referentes ao tempo de viagem, 
segurança, conforto e tarifas elevadas. Considera-se a implantação de veículos modernos que 
atendam a essa demanda como o sistema de BRT (Bus Rapid Transit) ou Transporte Rápido 
por Ônibus, em português. Este sistema iniciou sua obra em 2012 e nos dias atuais apenas um 
corredor foi concluído, operando de forma parcial e transitória, por questões politicas. 
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Apesar de sua grande variedade de tecnologias e métodos de implantação, de maneira geral, 
Branco (2013) apresenta o BRT como um sistema de transporte coletivo que utiliza ônibus 
circulando em faixas ou vias exclusivas, cujo objetivo é promover um serviço rápido, eficaz, 
confortável e com custos moderados. Sua principal diretriz é a melhoria da eficiência do 
transporte através da aplicação de novas tecnologias e ideias.  
 
Segundo Teixeira (2014), como a qualidade em serviços é medida em função da percepção do 
usuário em relação à prestação do mesmo, esses indicadores devem ser avaliados pelos 
usuários do sistema.  No cenário conturbado da mobilidade urbana no município de Belém, 
objetiva-se analisar a expectativa da população referente à introdução do sistema BRT na rede 
de transporte público, interpretando juntamente a situação colocada em projeto e aquela 
presente no trecho entregue. Assim, destina-se analisar as variáveis consideradas relevantes 
ao sistema BRT e aos usuários e suas contemplações no projeto proposto, de forma a sugerir 
melhorias às situações em que a expectativa dos usuários esteja em desacordo com a realidade, 
caso se faça necessário.  
 
A pesquisa foi organizada em quarto partes distintas. Na primeira, explicitou-se uma breve 
revisão bibliográfica sobre transporte público urbano, juntamente com informações referentes 
a implantação do BRT Belém. Na segunda, foi descrita a metodologia explicando a pesquisa 
realizada. Na terceira, a análise dos dados e discussões sobre a percepção do usuário quanto 
ao BRT Belém foram apresentadas. Na quarta, as conclusões acerca do trabalho mostrando a 
importância do tema para a população. 
 
2. TRANSPORTE PÚBLICO URBANO E O BRT-BELÉM 
Com o grande desenvolvimento das cidades desde século passado até hoje, houve uma 
necessidade de um meio de transporte urbano que locomovessem mais pessoas, assim 
descongestionasse as vias públicas e seria eficiente para reduzir os impactos ambientais e 
custos de manutenção. Além disso, a criação de um plano de mobilidade urbana se torna 
essencial para o deslocamento da população moradora em áreas mais periféricas da cidade até 
os centros urbanos fosse feita de forma apropriada e eficaz.  
 
É dever da cidade proporcionar suporte à mobilidade urbana, desta forma, fomentando o 
desenvolvimento da mesma. Para Morais (2002), para um sistema de transporte público 
urbano, deve-se escolher o modal de maneira que atenda as demandas de deslocamento atuais 
e futuras, realizando estudos de infraestrutura para as demanda posteriores. 
 
Cardoso (2008) afirma que o transporte público possui um papel de fixador do homem no 
espaço urbano, influenciando na localização das pessoas, serviços, edificações e atividades 
urbanas. Caso o transporte coletivo seja bem planejado, o uso de recursos públicos é melhor 
aproveitado e possibilita o investimento em outros setores.  
 
O usuário utiliza o sistema de transporte para cumprir um objetivo específico, entretanto, este 
usuário tem a expectativa que certos fatores sejam proporcionados no uso do transporte, esses 
são:  

• Confiabilidade: Exatidão no cumprimento da programação estabelecida para o serviço, 
a manutenção dos itinerários e as informações aos usuários. 

• Tempo de deslocamento: É influenciado diretamente pela trajetória estipulada da linha 
além de depender da velocidade desenvolvida pelo veículo. 
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• Acessibilidade: Pode ser dividida em locacional, onde representa a proximidade entre 
os terminais e a área na qual abrange, e a temporal que considera a frequência com 
que ocorre os serviços. 

• Conforto: Apesar de ser subjetivo, a qualidade pode ser mensurada por fatores como a 
condição de ocupação do veículo, possibilidade de viajar sentado, temperatura do 
transporte, ruído e velocidade do veículo. 

• Segurança: Representa a segurança de acidentes no trânsito entre veículos, mas 
também contra crimes no transporte público. 

• Custo da tarifa: Para se estabelecer este custo, deve-se avaliar a qualidade do serviço 
ofertado além de analisar a variação dos preços dos insumos que compõem o custo do 
transporte. 
 

O conceito de BRT não é algo consensual devido a variabilidade de características existentes 
em suas diversas aplicações pelo mundo. Segundo Reis et al. (2013), o sistema BRT busca a 
macro acessibilidade dos passageiros, transportando-os de um terminal ao outro, unidos por 
eixos exclusivos. Logo há um maior aproveitamento de frota, pois consegue-se uma redução 
significativa do tempo de percurso. As vias por serem exclusivas, tendem a sofrer menos 
desgaste, ainda mais se utilizarem pavimentos rígidos (placas de concreto), extremamente 
recomendado para utilização. O sistema BRT possui características flexíveis em suas diversas 
ocorrências pelo mundo, estas dependem das necessidades e atributos dos locais a serem 
implantados. Os principais elementos encontrados nestes sistemas, segundo BRANCO (2013), 
são a infraestrutura viária, as estações, os veículos, o sistema tarifário, os sistemas inteligentes 
de transporte, o plano operacional e serviço e a estratégia de marketing. 
 
O sistema de transporte atual de Belém possui uma superposição excessiva de linhas de 
ônibus nos corredores Augusto Montenegro, Almirante Barroso e BR-316. A existência de 
diversas linhas sobrepostas resulta em situações críticas de operação dos pontos de parada nos 
corredores principais, prejudicando os usuários em termos de conforto e confiabilidade do 
sistema de transporte. 
 
O projeto do sistema BRT presente na Região Metropolitana de Belém foi baseado 
diretamente do modelo implantado em Curitiba. Este teria cinco corredores (Figura 1) 
operando em diferentes áreas da região e dentre estes, apenas dois corredores estão com suas 
obras em andamento, sendo os corredores Almirante Barroso e Augusto Montenegro. 
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Figura 1: Sistema de transporte proposto pelo BRT e corredor fluvial. 

Fonte: SEMOB, 2014. 
 
As vias, segregadas do tráfego geral, serviriam de passagem dos ônibus articulados com 
estações ao longo de seu comprimento, considerando faixas para ultrapassagem nos trechos 
em que houvessem as estações de passageiros (Figura 2). 
 

 
Figura 2: Linhas de transporte coletivo passando do convencional para o sistema 

tronco-alimentador, proposto pelo BRT. 
Fonte: SEMOB, 2014. 
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A operação de sistema seria por duas rotas troncais, com linha semiexpressa – com paradas 
nos terminais e algumas estações; e com linha paradora – com paradas nos terminais e em 
todas estações. O pagamento da tarifa seria conforme o tipo de composição da viagem, 
variando da tarifa única quando as baldeações ocorressem nos terminais; com o pagamento de 
uma segunda tarifa quando as baldeações fossem entre linhas troncais e convencionais, entre 
alimentadoras e convencionais e, entre as linhas alimentadoras fora dos terminais e estações. 
 
A implantação do Sistema BRT foi licitada em fases (Figura 3), havendo apenas duas em 
andamento. O corredor do BRT Almirante Barroso está concluído e a frota está operando de 
maneira improvisada, uma vez que ainda não foram concluídas todas as estações e o Terminal 
São Brás. Além de estarem operando com frota reduzida, os horários são reduzidos e 
diferentes do funcionamento do transporte público municipal. O corredor Augusto 
Montenegro está em obras e não há operação do Sistema nesse trecho. 
 

 
Figura 3: Fases de implantação do sistema BRT 

Fonte: SEMOB, 2014. 
 

A Figura 4 representa uma das Estações concluídas na Av. Augusto Montenegro e a faixa de 
uso exclusivo para a frota do BRT. A Figuras 5 mostra a via de integração do Terminal 
Mangueirão, localizado na Av. Augusto Montenegro, contendo o veículo do BRT e um 
ônibus convencional, atuando de acordo com o sistema de integração proposto. 
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Figuras 4 e 5: Estação de Passageiros e Terminal Mangueirão 

Fonte: O autor, 2017 e SEMOB, 2016, respectivamente 
 
3. METODOLOGIA 
O estudo foi elaborado no segundo semestre de 2016, entre os dias 04 de outubro e 24 de 
novembro. A verificação foi feita nas seguintes etapas: revisão de literatura; definição de 
critérios; coleta de dados a partir de dois métodos distintos; avaliação das informações obtidas 
e do projeto do BRT. 
 
3.1.  Tipo de Pesquisa 
Segundo IBGE 2010, o total de habitantes no município de Belém era de 1.393.399. 
Considerando o último senso feito, a pesquisa foi feita utilizando uma amostra de 338 pessoas 
entrevistadas. A coleta de dados foi feita a partir de formulários online, visando uma pesquisa 
ampla aos moradores de todos os distritos de Belém, e verificação presencial nos locais em 
que os terminais do BRT estarão localizados, nos pontos de ônibus de São Brás e Augusto 
Montenegro, certificando-se de analisar as expectativas dos usuários de transporte público nos 
trechos afetados diretamente pelo BRT.  
 
O questionário consistiu em identificar o perfil do usuário e determinados critérios do 
transporte público, como: utilização do transporte público nos finais de semana e à noite, 
conhecimento a respeito do sistema de terminais do BRT e se estes atendem seus 
deslocamentos, expectativa de aumento da segurança com o modal, interesse de integração e 
tarifas esperadas, além de um possível acréscimo. 
 
3.2.  Tratamento e Análise de Dados 
No tratamento de dados, optou-se por reunir os 71 bairros nos 8 distritos administrativos de 
Belém (Tabela 1), para a averiguação referente às origens e destino. Utilizou-se a divisão 
político-administrativa fornecida pela Secretaria Municipal de Coordenação do Planejamento 
e Gestão (SEGEP), com uma adaptação referente ao bairro do Marco, que passou a ser 
inteiramente parte do distrito DABEL, para fins de organização de dados, uma vez que os 
entrevistados informaram seus bairros, porém sem informações específicas quanto à 
localização dentro destes, dificultando a distinção entre quais residem nos distritos DABEL 
ou DAGUA. Além disso, considerou-se o município de Ananindeua, que faz parte da Região 
Metropolitana de Belém, como um distrito a mais, para fins de organização dos dados, uma 
vez que notou-se o fluxo de pessoas e sua relevância para a pesquisa. 
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Tabela 1: Indicação dos distritos administrativos da área urbana do município de Belém e Ananindeua. 
Fonte: Adaptado de SEGEP, 2011. 

DISTRITO ADMINISTRATIVO DISCRIMINAÇÃO 

Distrito Administrativo Belém - DABEL Bairros: Cidade Velha, Campinas, Reduto, Umarizal, Marco, São Brás, 
Nazaré e Batista Campos. 

Distrito Administrativo Guamá - DAGUA Bairros: Canudos, Jurunas, Condor, Guamá, Montese (Terra Firme), 
Cremação e Universitário. 

Distrito Administrativo Sacramenta - DASAC Bairros: Telégrafo, Sacramenta, Pedreira, Fátima, Miramar, 
Maracangalha e Barreiro. 

Distrito Administrativo Entroncamento - 
DAENT 

Bairros: Sousa, Marambaia, Val-de-cães, Mangueirão, Aurá, Castanheira, 
Águas-lindas, Guanabara e Curió-utinga. 

Distrito Administrativo Benguí - DABEN Bairros: Benguí, Pratinha, Tapanã, São Clemente, Parque Verde, 
Cabanagem, Una e Coqueiro. 

Distrito Administrativo Icoaraci - DAICO Bairros: Parque Guajará, Tenoné, Águas Negras, Maracacuera, Cruzeiro, 
Ponta Grossa, Campina do Icoaraci, Paracuri e Agulha. 

Distrito Administrativo Outeiro - DAOUT Bairros: Brasília, São João do Outeiro, Itaiteua e Água Boa. 

Distrito Administrativo Mosqueiro - DAMOS 

Bairros: Maracajá, Vila, Praia Grande, Farol, Mangueiras, São Francisco, 
Carananduba, Marahu, Paraíso, Baía do Sol, Sucurijuquara, Caruara, 

Bonfim, Ariramba, Murubira, Porto Arthur, Natal do Murubira, Chapéu 
Virado e Aeroporto. 

ANANINDEUA 

Bairros: 40 Horas, Águas Brancas, Atalaia, Anita Gerosa (AGC), Cajuí, 
Centro, Cidade Nova, Coqueiro, Curuçambá, Distrito Industrial, Dom 

Bosco, Dona Ana, Guajará, Guanabara, Heliolândia, Icuí, Jibóia Branca, 
Júlia Seffer, Laranjeira, Levilândia, Maguari, Paar, Providência, 

Samambaia e Santana do Aurá. 

 
A análise de dados foi feita a partir do uso de gráficos e tabelas distintas para as diferentes 
formas de coleta de dados,  estudou-se separadamente as informações de acordo com a 
caracterização feita dos usuários e a parcela da população que participou da pesquisa, o que 
possibilitou resultados passíveis de comparação. Aplicou-se porcentagens aos resultados para 
que se pudesse obter a estimativa referente às expectativas da população sobre os temas 
pesquisados.  
 
4. ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÕES 
A partir das respostas de origens e destinos dos entrevistados, tanto na pesquisa presencial 
quanto online, obteve-se a Figura 6. Deste podemos inferir que as principais origens de fluxo 
são os distritos de Belém, do Guamá, da Sacramenta e do Entrocamento, sendo os principais 
destinos também localizados nestes mesmo distritos. É identificável uma tendência de 
movimentação interna na região central da cidade (DABEL E DAGUA), principalmente 
quando separa-se os resultados da pesquisa online, que não será atendida diretamente pela 
atual infraestrutura do BRT. 
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Figura 6: Representação das principais viagens de origens e destinos. 

 
Analisando somente as respostas dos questionários em campo, tem-se uma tendência de fluxo 
com origem externa (DABEN, DAGUA, e Ananideua) direcionada ao distrito de Belém, fato 
que era esperado devido a configuração da região de Belém como polo economico, tal 
demanda é apenas parcialmente suprida pelo BRT, sendo desconsiderada possíveis 
integrações que não estão sendo aplicadas.  
 
Com base no estudo das Figuras 7 e 8 referentes a faixa etária do público abrangido na 
pesquisa, alega-se que na pesquisa online, houve a participação de um publico mais jovem, 
enquanto a variedade de faixas etárias foi maior na pesquisa in loco.  De maneira geral, a 
maior porcentagem dos entrevistados pertencem as faixas etárias que são os mais dependentes 
do transporte coletivo (IBGE, 2010). 
 

 
Figuras 7 e 8: Faixas etárias dos entrevistados 

 
A partir dos dados de tempo de espera fornecidos, pode-se perceber que a maior parte da 
população espera entre 11 a 40 minutos (aproximadamente 56%) por seus respectivos ônibus. 
Segundo o projeto do BRT, quando estiver devidamente implantado, o BRT deve reduzir em 

0	 20	 40	 60	 80	 100	 120	 140	 160	 180	 200	 220	 240	

DAGUA	
DABEL	

ANANINDEUA	
DAENT	
DABEN	
DASAC	
DAICO	

MARITUBA	
CASTANHAL	

DAOUT	

ORIGENS	E	DESTINOS	

Destino	 Origem	

59%	
31%	

7%	 2%	
1%	0%	

	FAIXA	ETÁRIA	-	ONLINE	

15-	20	anos	 21–25	anos	

26–35	anos	 36–	45	anos	

46–	60	anos	 61	anos	ou	superior	

15%	 7%	

25%	
20%	

20%	

12%	

	FAIXA	ETÁRIA	-		IN	LOCO	

15-	20	anos	 21–25	anos	

26–35	anos	 36–	45	anos	

46–	60	anos	 61	anos	ou	superior	

469



aproximadamente 60% do tempo de viagem daqueles que tiverem a necessidade de viagem 
semelhante a trajetória do BRT, além das melhorias indiretas no trânsito que o projeto 
promete devido a rapidez do BRT e o menor número de ônibus nas ruas. 
 
Ao perguntar sobre a utilização do transporte público durante os fins de semana e períodos 
noturnos, cerca de 71% do total de entrevistados utilizam o transporte publico nos finais de 
semana, o que indica a grande necessidade de viagem neste período, ainda que utilizando uma 
frota reduzida. Segundo o projeto de referência do BRT, aos sábados a demanda diminui 74% 
em relação aos dias uteis e aos domingos 46%, o que influencia na redução das frotas de 
ônibus comuns que circulam pela cidade, e que deve acontecer da mesma maneira com o BRT. 
Enquanto 70% do total de entrevistados afirmou utilizar o transporte público até ás 23h, nos 
horários de funcionamento do transporte público da cidade. 
 
No projeto do BRT, foi feita uma pesquisa a respeito do horário de pico nos corredores e 
verificou-se que em dois pontos do corredor Augusto Montenegro a demanda mais elevada 
ocorreu às 19:00 e 20:00 horas, com 10.820 passageiros transportados por ônibus comuns. 
Dessa forma, para aumentar a eficiência e aceitação do BRT, espera-se que este funcione até 
as 23 horas, assim como os ônibus, todavia, atualmente os veículos funcionam até 17:20h, 
bem abaixo do horário em que há a maior demanda, além de estar em total desacordo com as 
necessidades e expectativas dos usuários. 
 
Em relação ao julgamento do BRT como solução aos problemas de mobilidade urbana no 
município, por parte dos entrevistados, verificou-se divergência entre as respostas dos 
entrevistados, uma vez que as pesquisas presenciais mostraram que 54% acreditam no sistema 
BRT como solução para o sistema de transporte de Belém, enquanto 80% dos que 
responderam o formulário online discordam. Atualmente, o BRT não diminuiu os 
congestionamentos nos horários de pico, devido aos horários de atuação e ao fato de que há 
apenas o corredor Almirante Barroso em atividade. Porém, há um projeto maior para o BRT, 
que engloba áreas mais distantes e mais centrais, o que aumentará a área de impacto do BRT, 
futuramente. 
	
Ao serem questionados sobre seus conhecimentos acerca do funcionamento da integração sem 
tarifas apenas nos terminais do BRT, o publico que respondeu ao questionário via internet, 
cuja faixa etária é relativamente mais jovem, afirmou ter conhecimento do sistema de 
terminais do BRT, uma vez que 58% responderam sim, enquanto apenas 15% responderam o 
mesmo na pesquisa presencial.  
 
Em relação a expectativa de aumento de segurança, pode-se inferir que a maior parte das 
pessoas entrevistadas em ambas as pesquisas (67% na pesquisa in loco e 77% via internet) 
tem expectativa de que haja um aumento de segurança. Isto ocorre devido a implantação de 
uma nova tecnologia e a presença de estações que, diferente das atuais, possuem 
monitoramento de pessoas que entram e saem; e não ficam localizadas em meio as calçadas e 
sem proteção alguma. Além disso, devido às respostas referente ao conhecimento a respeito 
do sistema BRT, pode-se inferir que não há conhecimento dos Sistemas Inteligentes de 
Transporte (iTS) que promove monitoramento e fornecimento de informações confiáveis e 
regulares ao operador e aos passageiros, o que aumenta a segurança do meio de transporte em 
questão. Há desconformidade da expectativa com a situação real, entretanto a situação real se 
mostra mais eficiente, o que está aceitável para a pesquisa. 
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Figura 9: Expectativa dos usuários na integração dos modais com o BRT 

 
Cerca de 81% das pessoas entrevistadas in loco e 95% das que preencheram o formulário 
online afirmaram que possuem interesse na integração do sistema BRT com outros meios de 
transporte (Figura 9), sendo a maioria ônibus, seguido pelas bicicletas e o transporte 
hidroviário que é menos utilizado, atualmente. Isso mostra que, caso seja incentivada a 
integração, as pessoas se interessam pela possibilidade de utilizar o BRT juntamente com 
outros transportes, durante suas viagens diárias. Porém, tem-se que a maioria dos pesquisados 
in loco (69%) e na internet (72%) desejam pagar o mesmo valor que pagam nos ônibus 
comuns ao utilizarem o BRT (Figuras 10 e 11). Quando questionados se aceitariam aumentos 
de tarifa por questões de integração com veículos fora da frota do BRT as pesquisas in loco 
indicaram que 67% das pessoas não estão dispostos a pagar um valor a mais, fora da tarifa de 
ônibus atual. Apenas cerca de 4,5% do total de entrevistados afirmaram estar dispostos a 
pagar outra tarifa de passagem para a utilização de dois meios de transporte. 
 

 
Figura 10 e 11: Expectativa de aumento de tarifa máximo para integração 

 
Uma vez que a integração nos terminais garantirá que sejam isentos da tarifa em outros 
transportes públicos, que não circularam por ele, existe a possibilidade do sistema BRT ser 
mal aceito pelo publico, uma vez que existem ônibus que fazem o mesmo percurso com maior 
tempo de viagem, porém com o pagamento de apenas uma tarifa. 
 

0	 20	 40	 60	 80	 100	 120	 140	 160	

Ônibus	
Bicicletas	

Transporte	Hidroviário	
TREM	

METRÔ	

INTERESSE	DE	INTEGRAÇÃO	

RUA	 IN	LOCO	

67%	
11%	

7%	

3%	 2%	 10%	

	ACRÉSCIMO NA TARIFA - IN 
LOCO 

R$0,00		 R$0,50		 R$1,00		

R$1,50		 R$2,00		 R$2,50		

31%	

21%	
27%	

11%	

7%	 2%	

	ACRÉSCIMO NA TARIFA - 
ONLINE 

R$0,00		 R$0,50		 R$1,00		

R$1,50		 R$2,00		 R$2,50		

471



Como nas estações de passageiros localizadas ao longo da trajetória não é prevista integração, 
sendo assim há necessidade de pagamento de outra tarifa ao trocar de transporte, foi 
questionado se a integração oferecida apenas nos terminais atenderia as necessidades dos 
pesquisados. Conforme a pesquisa, 83% daqueles que responderam ao formulário online 
disseram que a integração apenas nos terminais não lhes atendia. Enquanto nas pesquisas de 
in loco, 48% disseram que lhes atendia. A diferença nas respostas se dá, provavelmente, pelo 
fato de que as pesquisas in loco foram feitas nos locais onde os terminais serão localizados, e 
por conta das áreas de atração, há grande número de viagens entre esses pontos, o que não é 
representativo para a população em geral. Sendo assim, sugere-se quase 75% do total não seja 
atendido pelo sistema de terminais, o que indica a necessidade de incentivos na integração nas 
estações de passageiros.  
 
O atual estado de funcionamento do BRT na região metropolitana de Belém não satisfaz a 
necessidades de seus usuários e para que haja uma boa política de qualidade de mobilidade 
urbana é necessário haver investimento público conveniente e o conhecimento das 
necessidades da população. Além disso, considera-se que a integração nas estações, com 
tarifas reduzidas ou sem tarifas, adotando-se bilhetes específicos ou tempo limite de troca de 
modais; além do funcionamento com carga horária comum ao transporte público do 
município, até as 23h, e frota completas seriam alternativa tomadas visando aliar às 
expectativas à realidade, assim melhorando a receptividade do novo modal. Portanto, é 
preciso conhecer todas as etapas da viagem do transporte, que é o percurso a pé até o ponto de 
ônibus, a viagem no coletivo e a descida até o destino final. Desta forma poderá ser feita uma 
avaliação completa da viagem, suas condições e eficiência do sistema vigente. 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A cidade de Belém possui várias dificuldades referentes à mobilidade, de maneira que sua 
configuração viária contribui demasiadamente para agravar esses impasses, uma vez que 
induz o fluxo do tráfego de ônibus a usar uma única rota para a área central. A implantação do 
sistema troncal de transporte coletivo proposto pelo BRT visa oferecer uma solução para 
minimizar este problema, tendo como principal diretriz a melhoria da eficiência do sistema, 
segundo Branco (2013). 
 
A obra do BRT-Belém iniciou em janeiro de 2012 e atualmente encontra-se em sua 2ª fase, 
com a construção do canteiro central na Av. Augusto Montenegro. A 1ª fase sendo a Av. 
Almirante Barroso está parcialmente concluída, assim como o Complexo Viário do 
Entroncamento. Até então, contabiliza-se 5 anos de implementação sem uma concretização 
para seu término, causando muitos transtornos no tráfego por causa das obras. 
 
Apesar dos estudos serem amplos a respeito dos corredores e estações de passageiros, espera-
se a apresentação de um projeto operacional para efetivar a proposta. Informações referentes a 
integração e transbordo dos passageiros das linhas alimentadoras às troncais, devem ser 
fornecidas, a fim de que não sejam necessários ajustes nas obras, prolongando o tempo de 
conclusão, visto que a população está suportando diariamente os transtornos causados no 
sistema viário da cidade. Cabe ao poder público juntar esforços para a conclusão do BRT, 
visto que, devido a demora, corre o risco de se encontrar defasado em termos de atendimento 
à demanda, quando iniciar a operação. O que não pode acontecer, segundo Morais (2012), 
sendo necessários estudos para prevenir-se de tal situação. 
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Por conta disso, as expectativas da população com relação ao Sistema BRT se mostraram 
negativas, com pontos divergentes entre o que o usuário deseja e o que o projeto propõe. 
Dentre os critérios selecionados, as tarifas referentes a integração teve o pior desempenho, 
enquanto fatores como tempo de espera, aumento de segurança, funcionamento a noite e nos 
finais de semana foram condizentes com a situação de projeto. 
 
Desta forma, os objetivos da pesquisa foram alcançados, uma vez que encontrou-se as 
expectativas da população referentes à inserção do sistema BRT, analisou-se os critérios em 
companhia com as circunstâncias do trecho entregue e de projeto, e por fim foram sugeridas 
mudanças nos pontos em que a perspectiva dos usuários estão em desacordo com a realidade, 
a fim de alcançar uma boa aceitação do modal e trazer melhorias significativas para a 
mobilidade no município de Belém. 
 
Segundo Ferraz e Torres (2004), outros fatores influenciam diretamente na qualidade do 
transporte público como: acessibilidade, frequência de atendimento, tempo de viagem, lotação, 
confiabilidade, segurança, característica dos veículos e dos pontos de parada, sistema de 
informação e conectividade; comportamento dos operadores e o estado das vias. Fatores que 
não foram avaliados neste trabalho, porém podem ser objeto de estudo de outras pesquisas, 
visando a o diagnóstico completo das problemáticas envolvendo o sistema BRT de Belém.  
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

BRANCO, S.P.V.M. Estudo e aplicação de sistemas BRT-Bus Rapid Transit. 2013. 
CARDOSO, C. E. P. (2008). análise do transporte coletivo urbano sob a ótica dos riscos e carências sociais. tese 

de doutorado, Programa de Pós-graduação em Serviço Social, Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, São Paulo, SP. 

EUROFORUM. Draft paper State of the Art of Research and Development in the Field of Urban Mobitity. The 
European Researck Forum  for Urban Mobility (EUROFORUM) 

FERRAZ, A.C.P.; TORRES, I.G.E. Transporte Público Urbano. São Carlos: Rima, 2004. 
IBGE, Censo Demográfico. 2010.  
MORAIS, J.S. Proposta de método para avaliação de qualidade do transporte público urbano por ônibus 

utilizando a teoria das representações sociais. 2012, 108f. Dissertação (Mestrado em Transportes) – 
Faculdade de tecnologia da Universidade de Brasília. Brasília, 2012. 

REIS, J.G.M.; LIMA, J.O e MACHADO, S.T Bus Rapid Transit (BRT) como solução para o transporte público 
de passageiros na cidade de são Paulo, INOVAE – Journal of Engineering and Technology Innovation, 
São Paulo, v. 1, n.1,p.83-98, set.dez, 2013. 

SEGEP, Anuário Estatístico do Município de Belém, 2011. 
SEMOB. Relatório Técnico do BRT Belém, 2014. 
SEMOB, 2016. Disponível em http://www.belem.pa.gov.br/semob/site?p=5009 . Acesso em: Julho de 2017. 
TEIXEIRA, S.M.; REIS, J.G.M.; SANTOS, R.C.; OLIVEIRA, R.V.; JORDAN, R.A. (2014). Qualidade do 

transporte urbano de passageiros: Uma avaliação do nível de serviço do sistema metropolitano de São 
Paulo. RMS – Revista Metropolitana de Sustentabilidade. Volume 4. Número 1. 

 
Beatriz Ferreira Pantoja (beatrizpantoja20@gmail.com) 
Edward de Araujo Malato Ribeiro Neto (ribeiro_edward@outlook.com) 
Iury Euclides Maciel (iuryemaciel@hotmail.com) 
Lucas de Sousa Farias (lucas.gesta.phoe@gmail.com) 
Regina Célia Brabo Ferreira (reginacbf@yahoo.com.br) 
Faculdade de Engenharia Civil, Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará 
Rua Augusto Correa, s/n – Belém, PA, Brasil 
	

473



PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS USUÁRIOS DA UBER E FATORES 

RELEVANTES QUE INFLUENCIAM A AVALIAÇÃO DESSE SERVIÇO NO 

BRASIL 

 

Luís Antônio de A. Coelho 

Laize Andréa de S. Silva 

Maurício Oliveira de Andrade 

Maria Leonor A. Maia 
Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Tecnologia e Geociências 

 

RESUMO  

A Uber é uma empresa tecnológica de serviço individual de transporte. Seu serviço de carona remunerada faz parte 

da economia compartilhada. Este artigo objetiva descobrir o perfil dos seus usuários e analisar as razões que 

motivam seu uso em algumas cidades do país onde a empresa opera. Foram utilizados 384 questionários online de 

todas as regiões brasileiras. Uma regressão linear múltipla foi usada para explicar a nota de avaliação geral do 

serviço. Os resultados demonstram que a Uber atende passageiros majoritariamente jovens da classe média. O 

lazer é o principal motivo de viagem e quase metade das viagens com a Uber substituiu o transporte público. Sobre 

a avaliação geral, o fator mais importante foi a sensação de segurança. Os resultados podem ajudar os reguladores 

e operadores a melhorar a qualidade dos serviços de táxi e do transporte público. 

 

ABSTRACT  

Uber is a technology company of individual transportation service. Its ridesourcing service is part of the sharing 

economy. This paper aims to discover the profile of its users and analyse the reasons which motivate its use in 

some cities of Brazil where the company operates. 384 online questionnaires were utilized from all Brazilian 

regions. A multiple linear regression was used to explain the service overall evaluation score. The results 

demonstrate that Uber caters to mostly young middle-class passengers. Leisure is the main reason for traveling 

and almost half of Uber trips replaced the public transport. On the overall evaluation, the most important factor 

was the sense of security. The results can help regulators and operators to improve the taxi and the public transport 

service quality. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A plataforma tecnológica Uber, a mais conhecida entre suas congêneres, oferece uma 

modalidade de serviço individual de transporte pago, acionado por meio de um aplicativo de 

telefone celular. É um fenômeno recente, surgido em 2008, que já alcançou 613 países menos 

de dez anos depois. Chegou ao Brasil em maio de 2014 e está presente hoje em 69 cidades 

(UBER, 2017). O questionamento acerca da sua classificação como serviço público ou privado 

suscita discussões teóricas e foge do escopo deste artigo. 

 

Os serviços de transporte individual através de aplicativos móveis, como as caronas 

remuneradas, inserem-se no contexto global mais amplo da economia compartilhada. Eles 

questionam o modelo econômico tradicional baseado na produção e no consumo, estimulando 

o compartilhamento de bens e serviços que estariam de outra forma subutilizados. Os avanços 

tecnológicos dos meios de rastreamento e de comunicação são as ferramentas que têm permitido 

a realização dessas transformações.     

 

A existência de uma demanda por transporte reprimida depara-se com os problemas conhecidos 

de mobilidade urbana. Os serviços ineficientes do transporte público (TP) e o caráter não 

universal do táxi, que seriam na teoria seus principais concorrentes, contribuíram para o 

fortalecimento dessa nova alternativa de mobilidade. Uma força de trabalho ociosa, ou que 

precisa ganhar mais, tendo acesso à internet e a posse de um automóvel subutilizado, torna-se 

potencialmente habilitada para oferecer o serviço de transporte por meio de plataformas 
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tecnológicas. Por outro lado, pesam contra esse sistema críticas, acusações, ações trabalhistas 

e até proibições. 

 

Este artigo tem, portanto, o objetivo de analisar as razões que têm motivado o uso da Uber pelo 

público brasileiro de algumas cidades do país onde a empresa funciona. Aplicaram-se 

questionários através da internet, obtendo-se 384 respostas válidas, relativamente distribuídas 

em todas as regiões do Brasil. O método de regressão linear múltipla foi aplicado usando alguns 

atributos de qualidade considerados, a fim de explicar a estimação da nota de avaliação geral 

do serviço e, consequentemente, os pesos dos fatores associados a essa avaliação. 

 

Diante da aceitação que a Uber tem conseguido, coloca-se adicionalmente o questionamento: 

qual é o perfil socioeconômico do usuário e quais são os fatores mais influentes na avaliação 

do seu serviço? Conhecer essa resposta é importante para tentar entender a motivação da 

escolha modal do usuário e as características do serviço mais valorizadas por ele. A 

compreensão dessas razões poderia ser útil para nortear a proposição de medidas de melhoria 

dos serviços de táxi e TP.    

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

Cohen e Kietzmann (2014) defendem que a economia do compartilhamento pode ser o próximo 

estágio da evolução estrutural do funcionamento da economia. Para eles, o êxito desses 

negócios é decorrente principalmente de uma crescente consciência ambiental aliada à 

onipresença da internet e da tecnologia da informação, o que permitiu o compartilhamento de 

produtos e serviços diversos em grande escala.  

 

No âmbito da mobilidade urbana, o desenvolvimento e a utilização de novas tecnologias têm 

transformado inclusive o mercado oligopolístico dos táxis. A coexistência do serviço 

tradicional de táxi e do novo “serviço de táxi de terceiros baseado em aplicativos de celular” 

(app-based third-party taxi service - ATTS) transformou o setor em um mercado de economia 

compartilhada. O ATTS distingue-se fundamentalmente do táxi tradicional quanto às barreiras 

de entrada e à política tarifária, e trouxe concorrência ao mercado. Sua tarifa, baseada no tempo 

previsto e na distância a percorrer, sofre um incremento variável no valor quando ocorre um 

aumento na demanda por viagens (QIAN e UKKUSURI, 2017). 

 

Zhanga et al. (2016) afirmam que o mercado convencional dos táxis está de fato ameaçado pelo 

novo e insurgente “táxi sob medida” (tailored taxi). Rayle et al. (2016) se referem a esse tipo 

de serviço como ridesourcing, a exemplo do serviço de empresas como Uber e Lyft, baseado 

em aplicativos de telefone celular e sob demanda. O papel a ser desempenhado por esse modo 

de transporte no âmbito do transporte urbano tem gerado controvérsias. Segundo os últimos 

autores, o ridesourcing é visto pelos taxistas, seu principal concorrente, como ilegal, pois estaria 

burlando a legislação existente e competindo de forma injusta.  

 

Segundo Geradin (2015), o que plataformas como Uber e Airbnb (plataforma de hospedagens) 

têm de inovador e em comum entre elas é o fato de que essas empresas iniciam suas atividades 

antes mesmo de estarem regulamentadas. Essa urgência para ofertar seus serviços e expandir é 

vista como uma condição imprescindível de sustentabilidade econômica do negócio. Esperar o 

longo e complicado processo de regularização nas respectivas instâncias regionais e locais seria 

inviável para seus empreendedores. Além disso, por tratar-se de um modelo de negócio digital, 
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quase não há custos passados (sunk costs) envolvidos, minimizando os riscos de interrupção 

forçada das atividades.          

 

Em pesquisa conduzida na área urbana de Pequim, na China, Zhanga et al. (2016) mostraram 

que os usuários mais velhos, com maior renda familiar ou relativamente menor nível 

educacional preferem o táxi ao tailored taxi. Eles também concluíram que o atributo mais 

influente sobre a preferência do usuário pelo tailored taxi não é o valor pago a menos em cada 

viagem, e sim a conveniência, entendida como a facilidade de acessar o modo de transporte. 

 

Rayle et al. (2016), com dados de São Francisco, nos Estados Unidos, concluem que pelo menos 

metade das viagens realizadas por ridesourcing substituíram um modo de viagem diferente do 

táxi, indicando que os dois serviços possuem mercados distintos, ainda que com certa 

sobreposição. Além disso, a pesquisa não refuta a alegação de que o ridesourcing é utilizado 

principalmente por jovens de maior status socioeconômico. Os autores defendem ainda que há 

evidências fortes de que o ridesourcing atende um nicho de mercado mal servido pelo TP, como 

nas viagens de ou para áreas de baixa densidade populacional e no horário noturno, por causa 

da sensação de insegurança.   

 

Por causa da rápida expansão desses serviços mundo afora, torna-se oportuno questionar as 

características mais apreciadas pelos usuários e como elas interferem na sua avaliação global 

de serviços de transporte. A título de exemplo, Oña et al. (2013) utilizaram os seguintes 

atributos de qualidade, numa pesquisa sobre a avaliação do TP na cidade espanhola de Granada: 

frequência, pontualidade, velocidade, proximidade dos pontos de parada, preço, limpeza do 

veículo, espaço interno, temperatura no veículo, informação disponível, segurança a bordo, 

cortesia e acessibilidade do veículo (ônibus). Os resultados apontaram que a frequência do 

serviço e a velocidade do ônibus eram os maiores contribuintes da satisfação dos usuários. 

 

Shaaban e Kim (2016), por sua vez, analisaram o serviço de táxi na capital do Catar, Doha. Eles 

afirmam que os principais motivos da viagem de táxi foram o lazer e as compras. Seus 

resultados também apontaram que diferentes grupos de pessoas, classificadas com relação a 

idade, ocupação, nacionalidade, estado civil e renda, possuem diferentes níveis de percepção 

sobre o serviço de táxi. Os autores ainda explicam que apesar de haver as regulamentações 

econômicas incidentes sobre a quantidade e o preço, demais aspectos regulamentares como 

“segurança no trânsito” (safety), “segurança civil ou pública” (security), manutenção dos 

veículos e treinamento dos motoristas são dificilmente considerados. 

 

Por tratar-se de um tema recente, não existem muitos estudos sobre as características da 

demanda da Uber. Como esse serviço recebe diferentes tratamentos regulamentares a depender 

da cidade onde opera ou pretender iniciar suas ações, será preciso esperar para saber como 

evoluirá o negócio. Entretanto, diante da sua competitividade, torna-se necessário estudar como 

os usuários percebem e avaliam esse serviço.  

 

3. METODOLOGIA 

Para conhecer o perfil dos usuários e compreender os fatores por eles valorizados na avaliação 

da Uber no Brasil, foram coletadas informações entre março e maio de 2017, a partir de uma 

ampla pesquisa online no Google Forms, com reforço de divulgação através das listas de email 

dos programas de pós-graduação em transportes no Brasil, dos CREAs e em diversos grupos 

de pesquisa acadêmica. O questionário foi dividido em duas seções: i) informação 
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socioeconômica do usuário, e ii) opiniões sobre atributos do serviço, utilizando uma escala de 

notas de 0 a 100. A Tabela 1 apresenta as variáveis avaliadas pelo questionário. 
 

Tabela 1: Variáveis consideradas no questionário 

Variável Tipo e Critério de mensuração 

Avaliação geral (dependente) Y Escalar - Nota de 0 a 100 

Tempo de operação (X1) Escalar - Tempo em meses da operação do Uber na cidade 

Renda familiar (X2) Escalar - Valor médio em reais da faixa de renda em SM 

Idade do usuário (X3) Escalar - Informação direta, em anos 

Sexo do usuário (X4) Dicotômica - Masculino=1, feminino=0 

Tem carro em casa? (X5) Dicotômica - Sim=1, Não=0 

Motivo de viagem X6, X7, X8, 

X9 e X10 

Dicotômicas: Lazer (X6=1 e X7, 8, 9 e 10)=0; retorno para casa (X7=1 e X6, 8, 9 

e 10)=0; trabalho (X8=1 e X6, 7, 9 e 10)=0;  estudo (X9=1 e X6, 7, 8 e 10)=0; 

serviços (X10=1 e X6, 7, 8 e 9)=0; compromissos sociais ( X6, 7, 8,  9 e 10)=0     

Atividades:  X11, X12, X13, X14 e 

X15 

Dicotômicas: autônomo (X11=1 e X12, 13, 14 e 15)=0; estudante (X12=1 e X11, 13, 

14 e 15)=0; trabalhador formal (X13=1 e X11, 12, 14 e 15)=0;  

aposentado/pensionista (X14=1 e X11, 12, 13 e 15)=0; desempregado (X15=1 e 

X11, 12, 13 e 14)=0; empresário ( X11, 12, 13, 14 e 15)=0     

Modo alternativo X16 e X17 
Taxi (X16=1 e X17=0); Transporte coletivo (X16=0 e X17=1 e transporte 

individual (X16=0 e X17=0) 

Preço da Viagem (X18), 

Conforto do veículo (X19), 

Limpeza do veículo (X20), 

Imagem do serviço (X21), 

Tempo total de viagem (X22), 

Comodidade (X23), Segurança 

(X24
) e Confiança no motorista 

(X25) 

Escalar - Nota de 0 a 100 

 

Foram recebidas respostas de usuários da Uber de diversas cidades do Brasil, de todas as regiões 

do país. A fim de atingir uma amostra em nível nacional de 384 usuários, compatível com um 

grau de confiança de 95% e erro máximo de 5% para uma população infinita, foram feitas 

exclusões aleatórias de respostas de cidades nas regiões que extrapolaram em número sua 

representatividade relativa. Para chegar a esse tamanho de amostra foi também adotado o 

critério de Chauvenet, para identificar informações discrepantes e suprimi-las. 

 

Os atributos para definição das variáveis foram escolhidos de acordo com a revisão da literatura 

sobre decisões de carona remunerada (Chen et al., 2017; Cools et al., 2013; Correia e Viegas, 

2011; Delhomme e Gheorghiu, 2016; Li et al., 2008; Neoh et al., 2015; Tezcan, 2016; Waerden 

et al., 2015). No final, utilizando-se o pacote estatístico IBM Statistic Package Social for 

Science - SPSS 23, um modelo de regressão múltipla foi obtido buscando definir os fatores que 

influenciam de forma significativa a avaliação da Uber obtida na pesquisa realizada.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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Por meio de questionários online, foram obtidas 500 respostas oriundas de 16 diferentes estados 

brasileiros. Essa amostra foi reduzida com a exclusão de outliers utilizando-se o critério de 

Chauvenet e ajustada pela exclusão aleatória de respostas de cidades super-representadas. Isso 

fez com que o número de respondentes ficasse proporcional à distribuição da população 

regional do Brasil, considerando-se apenas as cidades onde a empresa Uber funciona. Foram 

então validadas 384 respostas, levando-se em conta o critério estatístico de 95% de nível de 

confiança e erro amostral de 5% para uma população infinita. A Tabela 2 lista as cidades 

pesquisadas. 

 

Tabela 2: Cidades pesquisadas 

Cidade UF Cidade UF 

Maceió AL Jaboatão  PE 

Salvador BA Londrina PR 

Juazeiro do Norte CE Medianeira PR 

Fortaleza CE Curitiba PR 

Brasília DF Rio de Janeiro RJ 

Vitoria ES Duque de Caxias RJ 

Vila Velha ES Niterói RJ 

Aparecida de Goiânia GO São João de Meriti RJ 

Senador Canedo GO Mesquita RJ 

Goiânia GO Caxias do Sul RJ 

Belo Horizonte MG Porto Alegre RS 

Betim MG Joinville SC 

Juiz de Fora MG Florianópolis SC 

Ibirité MG Blumenau SC 

Itabira MG Ribeirão Preto SP 

Uberlândia MG Rio Claro SP 

Contagem MG Campinas SP 

Pouso Alegre MG Sorocaba SP 

Belém PA Caçapava SP 

João Pessoa PB Jundiai SP 

Bonito PE São Bernardo do Campo SP 

Recife PE São Paulo SP 

Paulista PE Jau SP 

Olinda PE São Carlos SP 

Moreno PE Palmas TO 

Camaragibe PE   

 

A Tabela 3 apresenta as características da amostra. 
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Tabela 3: Características pessoais e socioeconômicas dos usuários 

Variável Categoria N % Variável Categoria n % 

Sexo 

Masculino 205 53.4% 

Idade 

16 a 26 153 39.8% 

Feminino 178 46.4% 27 a 36 140 36.5% 

Não 

informado 
1 0.3% 37 a 46 48 12.5% 

Renda 

Sem renda 5 1.3% 47 a 56 25 6.5% 

Até 2 SM 38 9.9% 57 a 69 18 4.7% 

> 2 a 5 SM* 79 20.6%    

> 5 a 10 SM 124 32.3%       

> 10 a 20 SM 81 21.1% 

Atividade 

Aposentado 9 2.3% 

> 20 SM 57 14.8% Desempregado 23 6.0% 

Veículo no 

domicílio 

Nenhum 78 20.3% Empresário 9 2.3% 

Carro 267 69.5% Estudante 142 37.0% 

Motocicleta 8 2.1% Autônomo 46 12.0% 

Ambos 31 8.1% Trabalho formal 155 40,40% 

* SM: salário mínimo 

 

Pouco mais da metade dos respondentes é do sexo masculino (53,4%). Com relação à renda 

familiar, tem-se que 68,2% dos usuários possuem renda familiar superior a cinco salários 

mínimos e apenas 11,2% pertencem a famílias com renda familiar inferior a dois salários 

mínimos. Essa característica socioeconômica diferenciada dos usuários é confirmada quando 

eles afirmam que em 89,7% dos domicílios há algum tipo de veículo particular.  

 

Com relação à distribuição etária, observa-se que 76,3% dos usuários são jovens (têm menos 

de 36 anos), e quase 40% têm até 26 anos. Relativamente às atividades exercidas pelos 

respondentes, vê-se que as mais recorrentes são o trabalho formal (40,4%) e o estudo (37%). A 

partir dos dados, observa-se que esse tipo de transporte individual remunerado atende no Brasil 

a um público majoritariamente jovem, da classe média e com relativo equilíbrio entre os sexos. 

Esse perfil dos usuários aproxima-se bastante do descrito por Rayle et al. (2016), com dados de 

São Francisco, que confirma uma predominância de jovens com maior status socioeconômico. 

 

A Tabela 3 apresenta os motivos de viagem predominantes dos usuários da Uber no Brasil, 

assim como as primeiras alternativas escolhidas, caso o serviço não estivesse disponível.  

 

Tabela 3: Motivos de viagem e alternativas à Uber 

Variável Categoria N % Variável Categoria n % 

Motivo da 

viagem 

Trabalho 58 15.1% 

Alternativa 

à UBER 

A pé 3 0.8% 

Estudo 22 5.7% Bicicleta 1 0.3% 

Lazer 175 45.6% Carro 40 10.4% 

Compras 5 1.3% Carona 31 8.1% 

Serviços 37 9.6% Táxi 191 49.7% 

Retorno p/ 

casa 
85 22.1% 

Transporte 

Público 
116 30.2% 

      Motocicleta 2 0.5% 
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O principal motivo de viagem informado na pesquisa foi lazer, com 45,6% das respostas, e 

retorno para casa, com 22,1%. Esses números se alinham perfeitamente ao perfil etário e 

ocupacional da maior parte dos usuários (jovens estudantes e provavelmente profissionais em 

início de carreira). Os baixos percentuais para trabalho (15,1%) e estudo (5,7%), associados à 

grande predominância de motivo de lazer sugerem que o uso da Uber não é majoritariamente 

cotidiano.  

 

A maioria dos respondentes afirmou que, na indisponibilidade da Uber, utilizariam os serviços 

de táxi (49,7%) ou de TP (30,2%). Ou seja, para cada dois usuários da Uber, apenas um foi 

capturado no mercado tradicional dos táxis. Os estudos de Rayle et al. (2016), em São 

Francisco, chegaram a praticamente os mesmos resultados com relação ao percentual de 

substituição do táxi. A segunda maior demanda da Uber é obtida entre os passageiros do 

transporte coletivo, embora não se possa dizer que isso represente um impacto importante nesse 

modo. Nas cidades de Recife – PE e São Paulo – SP, por exemplo, segundo o Instituto da Cidade 

Pelópidas da Silveira (2016) e São Paulo (2015), apenas uma pequena parcela da população 

utiliza transporte individual remunerado, sendo a demanda do modo coletivo muito maior. 

 

Com relação à avaliação geral que os usuários fazem dos serviços da empresa Uber, percebe-

se um elevado nível de satisfação, conforme números apresentados na Tabela 4. A nota média 

atribuída pelos 384 respondentes foi de 85 (numa escala de 0 a 100). Menos de 10% dos 

usuários avaliaram os serviços proporcionados pelo aplicativo como regular (notas de 50 a 70) 

e não houve avaliações inferiores a 50. A grande maioria (72,14%) dos usuários atribuiu notas 

acima de 80. 

 

Tabela 4: Notas da avaliação do aplicativo Uber pelos usuários 

Faixa de notas N % Média 

Desvio 

padrão 

De 50 a 59 16 4,17% 

  85,00 12,91 

De 60 a 69 20 5,21% 

De 70 a 79 71 18,49% 

De 80 a 89 138 35,94% 

De 90 a 100 139 36,20% 

 

Com o objetivo de analisar as variáveis relevantes que explicam o nível de satisfação expresso 

pelos usuários, a pesquisa online relacionou um conjunto de questões que identificam o padrão 

socioeconômico dos respondentes. Além disso, foram acrescentadas questões relativas às suas 

escolhas, como modo alternativo e motivo de viagem, bem como a avaliação dos serviços em 

relação a questões as quais a literatura aponta como relevantes, por exemplo: custos, tempos de 

viagem, conforto e conveniência, entre outros. As variáveis incluídas no modelo de regressão 

múltipla para teste de significância estão relacionadas na Tabela 1, apresentada na seção da 

metodologia. 

 

Com a utilização do software SPSS-23 e pelo procedimento de stepwise, foi testada a 

significância das variáveis para um modelo de regressão linear múltiplo, sendo a avaliação geral 

dos serviços da Uber a variável dependente. No modelo gerado inicialmente, algumas variáveis 

apresentaram significância estatística com erro maior que 5% e correlações parciais 

insignificantes com a variável dependente. Portanto, esses critérios foram excluídos, sendo eles: 
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as variáveis socioeconômicas (X2, X3, X4, X5, X11, X12, X13, X14 e X15), as variáveis relativas 

aos motivos de viagem (X6, X7, X8, X9 e X10) e aos modos alternativos à Uber (X16 e X17). Pela 

mesma razão, foram eliminadas as seguintes variáveis: limpeza do veículo, imagem e 

comodidade do serviço (X20, X21 e X23), respectivamente.  

 

Ao ser aplicado o teste F para as correlações parciais entre as variáveis independentes que 

restaram no modelo, conforme recomendado por Gujarati (2011), foi detectada ainda evidência 

de multicolinearidade. Essa evidência deve-se à inclusão simultânea da variável segurança do 

serviço (X24) e confiança no motorista (X25), que podem ter sido interpretadas pelos 

respondentes como de natureza muito próxima. No modelo final, ficaram então as seguintes 

variáveis independentes: tempo de operação (X1), preço da viagem (X18), conforto do veículo 

(X19), tempo de viagem (X22) e segurança do serviço (X24), sendo suprimida a variável 

confiança no motorista (X25) pela razão exposta.  

 

O modelo final apresenta coeficiente de determinação R2 de 0,589 e significância geral no teste 

F compatível com margem de erro de 1%. O teste de Durbin-Watson, com d=1,959 para a 

amostra ao nível de significância de 5%, garante a não ocorrência de autocorrelação nos termos 

dos erros. Os valores de FIV (fator de inflação das variâncias) entre 1,1 e 148 indicam que não 

há indícios de multicolinearidade entre as variáveis independentes incluídas no modelo. A 

Tabela 5 apresenta os coeficientes do modelo final de regressão, e a Equação 1 representa a 

função de regressão amostral. 

 

Tabela 5: Coeficientes da Regressão com significâncias estatísticas e FIV 

 
                  Y=0,346 - 0,002 X1 + 0,156 X18+ 0,218 X19 + 0,145 X22 + 0,177 X24 + ε                           (1) 

               

em que    Y: avaliação geral do serviço (Nota de 0 a 100) 

                X: variáveis independentes (conforme a Tabela 1) 

                ε: erro padrão 

 

Da Equação 1, observa-se que os sinais positivos dos coeficientes das variáveis conforto, preço 

e tempo de viagem e segurança (X18, X19, X22 e X24) são coerentes com as expectativas, pois se 

referem a qualidades desejadas pelos usuários. O sinal negativo da variável Tempo de operação 

da Uber na cidade (X1) demonstra que a avaliação geral decresce com o passar do tempo.  Da 

análise dos coeficientes padronizados, percebe-se que a sensação de segurança (β=0,301) é o 

fator mais importante na avaliação positiva da Uber. Na sequência aparecem o conforto do 

veículo (β=0,292), o preço do serviço (β=0,210) e o tempo de viagem (β=0,190).  

 

Coeficientes 

padronizados

Estatísticas de 

colinearidade

B Erro Padrão Beta VIF

(Constante) ,346 ,030 11,488 ,000

Tempo de operação (X1) -,002 ,000 -,153 -4,563 ,000 1,030

Conforto do veículo (X19) ,218 ,029 ,292 7,467 ,000 1,406

Preço da viagem (X18) ,156 ,027 ,210 5,858 ,000 1,184

Tempo total de viagem X22 ,145 ,031 ,190 4,727 ,000 1,484

Segurança do serviço (X24) ,177 ,023 ,301 7,819 ,000 1,365

Coeficientes não 

padronizados t Sig.Variáveis
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Nesse ponto, vale ressaltar que o questionário não distinguiu entre a segurança do ponto de 

vista da segurança do modo de transporte no trânsito e do ponto de vista da segurança civil ou 

pública percebida. Da mesma forma, na variável Tempo total de viagem (X22), o tempo de 

espera está sendo avaliado em conjunto com o tempo de deslocamento propriamente dito.  

 

A partir do modelo obtido, infere-se que para cada 11 meses de operação da Uber em uma 

cidade, mantidas todas as demais variáveis constantes, a avaliação geral diminui em média 0,02 

ponto. E para cada 10 pontos de redução do nível de satisfação dos usuários com o preço do 

serviço, a nota da avaliação geral cai 1,56 pontos. No entanto, se a avaliação da confiança no 

segurança do serviço decresce 10 pontos, a avaliação geral reduz-se em 1,77 pontos, 

demonstrando que a satisfação do usuário depende mais da segurança do que dos preços 

cobrados e da agilidade do atendimento. 

 

5. CONCLUSÕES 

Este trabalho tem o objetivo de identificar o perfil dos usuários e a percepção de qualidade que 

eles têm da operação da Uber em algumas cidades do Brasil. Questionários sobre isso foram 

distribuídos pela internet e respondidos em várias cidades do país. Uma regressão linear 

múltipla foi realizada com as notas dos respondentes sobre a avaliação geral do serviço e as 

notas dos atributos individuais de qualidade considerados relevantes.  

 

Com respeito ao perfil das pessoas, pode-se dizer que o público investigado desse modo de 

transporte está concentrado entre os mais jovens (mais de 76% das pessoas com menos de 36 

anos) e com melhores condições socioeconômicas (aproximadamente 70% das pessoas com 

renda familiar superior a 5 salários mínimos), como verificado na revisão de literatura. Esse 

público parece estar mais disposto a experimentar as novidades tecnológicas e já conhecem a 

comodidade do transporte individual.  

 

A pesquisa também mostra que a maior parte das viagens com a Uber não são rotineiras, 

coadunando com o que se espera também do uso do táxi. O principal motivo de viagem 

detectado foi lazer (pouco menos de 50% dos casos). As taxas de substituição do táxi e do TP 

pela Uber foram, em números redondos, de 50% e 30%, respectivamente, demonstrando que a 

Uber ampliou o mercado de transporte individual pago, conseguindo eventualmente até induzir 

novas viagens, as quais não seriam feitas de outra forma. Para o TP, o impacto parece ser 

pequeno, pois de modo geral, o seu número de usuários é muito maior do que a demanda da 

Uber. 

 

Considerando-se também os resultados da regressão linear múltipla, os números mostraram que 

a avaliação geral do serviço da Uber é alta (mais de 72% das pessoas deram notas acima de 80). 

Entretanto, o sinal negativo da variável Tempo de operação (X1) mostra que a avaliação geral 

diminui lentamente com o tempo, talvez refletindo uma tendência à valorização da realidade 

menos conhecida ou até uma deterioração do serviço, através de alguns dos problemas 

enfrentados pela Uber, como foi citado na introdução. 

 

Quanto aos atributos mais relevantes na avaliação geral, em primeiro lugar ficou a sensação de 

segurança experimentada pelo usuário (β=0,301), seguida pelas avaliações de conforto do 

veículo (β=0,292), preço do serviço (β=0,210) e tempo total de viagem (β=0,190). Esse 

resultado é coerente com a revisão de literatura apresentada, pois a grande aceitação da Uber 

parece ter mais a ver com a conveniência, acessibilidade e rastreabilidade do seu serviço do que 
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somente com a questão do preço. É o nível do serviço prestado, juntamente com a 

disponibilidade de informações instantâneas que estariam gerando a confiança e a sensação de 

segurança experimentadas pelos usuários. 

 

Finalmente, dessas conclusões podem ser extraídas sugestões de melhoria estratégica para os 

serviços de táxi e TP. Em ordem de prioridade, as seguintes condições são essenciais: i) 

segurança pública para proporcionar efeitos positivos na percepção dos usuários; ii) conforto 

nos veículos e nas instalações de apoio; iii) estruturas tarifárias atraentes, com aumentos nos 

subsídios e tarifas especiais no horário fora de pico, no caso específico do TP; e iv) eficiência 

operacional, com menores tempos de espera, maior velocidade operacional e melhor 

comunicação com os usuários. 

 

Vale destacar que este artigo se limitou às respostas obtidas por meio da divulgação realizada 

na internet, utilizando-se um conjunto inicial de variáveis a serem testadas. Como sugestão para 

trabalhos futuros, faz-se necessário a inclusão de outras variáveis de análise, por exemplo: 

horário das viagens, distinção entre os conceitos de segurança, características dos não usuários, 

entre outras.        
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RESUMO 

Em 2011, o Governo do Brasil decidiu compartilhar a gestão e operação dos aeroportos brasileiros com a iniciativa 

privada, seguindo uma tendência mundial, visando a adequação das infraestruturas aeroportuárias, bem como a 

possibilidade de absorção de novas práticas de gestão por parte da Infraero. Este artigo tem como objetivo analisar 

a participação privada no processo de concessão dos aeroportos brasileiros, verificando a evolução dos modelos 

de concessão realizados e suas variáveis. O método de pesquisa está baseado na análise dos processos de 

concessões em outros países, e na apresentação dos modelos de participação privada na propriedade, gestão e 

operação de aeroportos brasileiros. O resultado do trabalho descreve o modelo de concessão e os resultados obtidos 

para cada aeroporto brasileiro. 

ABSTRACT 

In 2011, the Government of Brazil decided to share the management and operation of the Brazilian airports with 

the private sector, following a global trend, aiming at the adequacy of the airport infrastructures, as well as the 

possibility of absorption of new management practices by Infraero. This paper aims to analyze the private 

participation in the process of concession of the Brazilian airports, verifying the evolution of the granted 

concession models and their variables. The research method founds upon the analysis of concession processes in 

other countries and the presentation of models of private participation in the ownership, management and operation 

of Brazilian airports. The result of the work describes the concession model and the results obtained for each 

Brazilian airport. 

1. INTRODUÇÃO

O crescimento do setor de aviação civil e a inadequação das infraestruturas aeroportuárias 

fizeram com que muitos países adotassem políticas de participação do capital privado na 

propriedade, gestão e/ou operação dos seus aeroportos, com o intuito de adequar a capacidade 

da infraestrutura, modernizar e melhorar o atendimento aos usuários. 

A partir da década de 1980, mudanças significativas ocorreram quanto a propriedade, gestão e 

operação dos aeroportos. Com exceção dos EUA e Canadá, a participação da iniciativa privada 

passou a ser uma tendência mundial no setor aéreo (Oum et al., 2006).  

Com o crescimento do setor da aviação no Brasil, seguindo a tendência mundial, o Governo 

Federal tomou a decisão de conceder para iniciativa privada alguns aeroportos, até então 

administrados pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), tendo como 

justificativa, garantir um nível de serviço satisfatório aos aeroportos brasileiros e ampliar os 

investimentos em infraestruturas. Em 2011, o processo de concessão dos aeroportos brasileiros 

para iniciativa privada foi iniciado com o Aeroporto Internacional de Natal, em São Gonçalo 

do Amarante (RN). Em 2012, foram concedidos os Aeroportos Internacionais de Brasília (DF), 

de São Paulo, em Guarulhos (SP) e de Viracopos, em Campinas (SP). Em 2013, os Aeroportos 

Internacionais Antônio Carlos Jobim – Galeão, no Rio de Janeiro (RJ) e Tancredo Neves, em 

Confins (MG). E, no último dia 16 de março, foi realizada a licitação para as concessões dos 
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aeroportos – Pinto Martins, em Fortaleza (CE), Luiz Eduardo Magalhães, em Salvador (BA), 

Hercílio Luz, em Florianópolis (SC), e Salgado Filho, em Porto Alegre (RS).  

 

Cruz e Marques (2011) destacam que existem diferentes modelos de privatização de aeroportos. 

Esses autores usam o termo "privatização" para se referir à gestão do setor privado da 

infraestrutura e operação aeroportuária, podendo a privatização, ser total ou parcial, quando 

apenas uma porcentagem da participação é concedida ao setor privado. Modelos de participação 

privada na propriedade, na gestão e operação dos aeroportos têm sido objeto de estudo por 

diversos autores (Oum et al., 2006; Oum et al., 2008; Galeana, 2008; Lipovich, 2008; Cruz e 

Marques, 2011; In et al., 2015; Pereira Neto et al., 2016; Cruz e Marques, 2017). 

 

Este artigo tem como objetivo realizar uma análise da evolução do processo de concessão dos 

aeroportos brasileiros, descrevendo o modelo proposto para cada aeroporto, e suas variáveis 

(lances x outorga mínima, investimentos, demanda – passageiros/ano, e duração do contrato). 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

A privatização de aeroportos é um tema controverso. Desde a primeira privatização, ocorrida 

no Reino Unido, em 1987, esse processo passou a ser uma tendência, tanto em países 

desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento (Graham, 2011). Esse mesmo autor 

apresenta diversos estudos que argumentam que as políticas de privatização adotam a crença 

de que as empresas privadas buscarão aumentar a eficiência econômica, introduzindo uma 

gestão com maior capacidade de inovar, além de transferir o risco e os encargos financeiros do 

setor público para o setor privado. Nesse processo, os governos lucram com a conversão dos 

ativos em dinheiro e a arrecadação de tributos. Em contraponto, outros estudos afirmam que a 

privatização pode simplesmente converter um monopólio público em privado, e que a busca 

pela maximização dos lucros pode levar a investimentos inadequados, sem considerar possíveis 

externalidades, como impactos ambientais e sociais. 

 

2.1 Histórico da participação privada na propriedade e gestão de aeroportos no mundo 

A participação do capital privado na propriedade, gestão e operação de aeroportos iniciou no 

Reino Unido, em 1987, quando o governo decidiu privatizar três aeroportos londrinos 

(Heathrow, Gatwick e Stansted) e outros quatro grandes aeroportos do Reino Unido (Glasgow, 

Prestwick, Edimburgo e Aberdeen) para a British Airports Authority (BAA), com 100% de 

capital privado (Oum et al., 2008). O mesmo autor afirma que, por ter sido considerado um 

processo bem-sucedido, passou a ser uma tendência mundial. A partir daí os principais 

aeroportos australianos foram privatizados, enquanto as maiores participações dos aeroportos 

internacionais de Wellington na Nova Zelândia foram privatizadas. Na Ásia, os aeroportos de 

Mumbai e New Delhi na Índia foram privatizados, enquanto participações minoritárias do 

Aeroporto Internacional de Pequim Capital, do Aeroporto de Shanghai Pudong, da Malásia 

Airports Holdings Bhd, etc. foram vendidas a investidores privados. 

 

Em 1992, o aeroporto austríaco de Viena passou a ter participação privada com 50% de 

acionistas privados, 20% da província da Baixa Áustria, 20% da cidade de Viena e 10% de uma 

fundação privada de participação dos funcionários. O maior aeroporto da Dinamarca, em 

Copenhague, passou a possuir a maior parte dos acionistas privados. O aeroporto de Roma pode 

ser considerado privado, visto que apenas 3% de suas ações são do setor público. Outros países 

europeus, também, passaram a ter participação privada na propriedade, na gestão ou operação, 

como: os aeroportos de Bruxelas e Charleroi, na Bélgica; Varna e Brugas, na Bulgária; Larnaka 
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e Pafos, no Chipre; Brno, na República Tcheca; Paris, Marselha, Nice e Cannes, na França; 

Frankfurt, Dusseldorf e Berlim, na Alemanha; Atenas, na Grécia; Budapeste, na Hungria; 

Linate e Malpensa, em Milão, na Itália; Riga, na Letônia; Malta, em Malta; Kosice, na 

Eslováquia; Ljubljana, na Eslovênia; e, Newcastle e Norwich, no Reino Unido (Cruz e 

Marques, 2011). Em 2012, a proprietária e gestora dos aeroportos de Portugal (ANA) foi 

concedida parcialmente, por um período de 50 anos, compondo um sistema com os três 

principais aeroportos (Lisboa, Porto e Faro), um aeroporto secundário (Beja) e quatro 

aeroportos nas ilhas dos Açores. No entanto, apenas os aeroportos de Lisboa e Porto são 

lucrativos, o de Faro está em equilíbrio e os demais estão em déficits operacionais (Cruz e 

Sarmento, 2017). 

Em 1994, o governo australiano decidiu privatizar seus principais aeroportos, anteriormente 

sob o controle de uma empresa estatal denominada Federal Airports Corporation (FAC). O 

processo de privatização foi projetado considerando a importância estratégica dos quatro 

maiores aeroportos do país: Sydney, Melbourne, Brisbane e Perth, responsáveis por 81% do 

movimento anual dos passageiros australianos e 85% das receitas das tarifas aeroportuárias 

(Pereira Neto et al., 2016). 

No México, dos 58 aeroportos federais, 35 foram agrupados em quatro subconjuntos de 

entidades administrativas com algum grau de participação privada: Grupo Aeroportos do 

Pacífico (GAP) com 12 aeroportos; Grupo Aeroportos Central e Norte (OMA) com 13 

aeroportos; Grupo de Aeroportos do Sudeste (ASUR) com 9 aeroportos; e, o Aeroporto 

Internacional da Cidade do México (AICM). Os demais aeroportos foram declarados não 

disponível para participação privada e são administrados pela agência Aeropuertos y Servicios 

Auxiliares (ASA), por se apresentarem economicamente menos viáveis (Galeana, 2008). 

Na Argentina, as privatizações dos aeroportos começaram no final da década de 1990, como 

parte de reformas mais amplas e estratégicas do governo federal, justificadas pelas condições 

deploráveis da infraestrutura aeroportuária e pelo crescimento exponencial da demanda por 

transporte aéreo comercial. O modelo proposto tratava do sistema de subsídio cruzado, mesmo 

modelo adotado pelo México, para a operação de 32 aeroportos do Sistema Nacional de 

Aeroportos (SNA). O consórcio Aeropuertos Argentina 2000 S.A., formado por capital 

argentino – Grupo Eurnekia'n (33%) e Riva (1%), capital italiano (33%) e americanos (33%) 

foi o vencedor oferecendo um royalty anual fixo de AR$ 171,12 milhões (Lipovich, 2008). 

Oum et al. (2006) analisam a eficiência produtiva e a rentabilidade de aeroportos de acordo 

com os modelos de propriedade/gestão dos aeroportos. Nesse trabalho classifica os modelos 

em: (a) agência ou departamento governamental que opera o aeroporto diretamente; (b) 

propriedade mista do governo e do setor privado, com uma maioria das ações do setor privado; 

(c) propriedade mista do governo e do setor privado, com uma maioria das ações do setor 

público; (d) propriedade do governo, mas contratada para uma autoridade de gestão sob uma 

concessão de longo prazo; (e) os governos de vários níveis formam uma autoridade para 

possuir/operar um ou mais aeroportos da região; (f) propriedade/operação de 100% da 

corporação governamental. 

2.2 Modelo de concessão dos aeroportos brasileiros 

A Lei Federal nº. 11.182, de 27/09/2005, que cria a Agência Nacional de Aviação Civil 

(ANAC), estabelece no Art. 3, inciso II o modelo de concessão de infraestrutura aeroportuária, 
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a ser submetido ao Presidente da República (BRASIL, 2005). Ainda segundo a mesma Lei, é 

competência da ANAC adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse público 

e para o desenvolvimento e fomento da aviação civil, da infraestrutura aeroportuária no País, 

atuando com independência, legalidade, impessoalidade e publicidade, competindo-lhe: XXIV 

– conceder ou autorizar a exploração da infraestrutura aeroportuária, no todo ou em parte.

Para Silveira (2010), alguns argumentos se apresentam favoráveis para adoção do modelo de 

concessão: i) ativos mantidos sob propriedade da União, reversíveis ao final do contrato; ii) 

experiência bem-sucedida de concessão de serviços públicos em outros setores no Brasil, como 

energia elétrica, telefonia, rodovias e ferrovias; experiência internacional em concessões de 

aeroportos; iii) aproveita-se a eficiência operacional do setor privado; iv) modelo de 

financiamento capaz de promover a expansão da infraestrutura; v) redução da necessidade de 

financiamento pelo Estado, dependendo do modelo adotado; vi) a União pode auferir receitas 

devido ao pagamento de outorgas e arrendamento de bens; vii) regras claras e estáveis que 

disciplinem a atividade (política tarifária, alocação de riscos, metas de qualidade, de segurança 

e de investimentos); e viii) permite flexibilidade para responder às especificidades dos 

diferentes aeroportos. A legislação existente já permite a adoção da desse modelo: a Lei No 

7.565/86 (Código Brasileiro da Aeronáutica); Lei No 11.182/2005 (Lei de criação da ANAC); 

Lei No 11.079/04 (Lei das PPP); e, Lei No 8.987/95 (Lei de Concessões). Além do exposto, em 

alguns casos, poder-se-á promover a competição entre aeroportos com geração de incentivos 

para incremento da qualidade do serviço.  

Ainda segundo Silveira (2010), alguns pontos quanto a situação dos aeroportos brasileiros 

contribuíram: i) inadequação da infraestrutura aeroportuária; ii) incentivo do uso eficiente dos 

recursos; iii) ausência de incentivos a aeroportos; iv) centralização da administração da Infraero 

nos principais aeroportos do país, que concentram 97% dos movimentos de pouso se 

decolagens; v) dificuldade na elaboração de estratégias e políticas regionais; vi) os subsídios 

cruzados não são transparentes e podem mascarar eventuais ineficiências.  

Para que um aeroporto venha a ser concedido, este deverá estar inserido no Plano Nacional de 

Desestatização (PND), fato que ocorreu inicialmente com o aeroporto de São Gonçalo do 

Amarante (RN), através do Decreto Federal nº. 6.373 (14/02/2008), com os aeroportos de 

Guarulhos (SP), Viracopos (SP) e Brasília (DF), através do Decreto Federal nº. 7.531 

(21/07/2011), e com os aeroportos do Galeão (RJ) e Confins (MG), através do Decreto Federal 

nº. 7.896 (01/02/2013). Mais recentemente, o Decreto Federal nº. 8517 (10/09/2015) incluiu os 

aeroportos de Porto Alegre (RS), Salvador (BA), Florianópolis (SC) e Fortaleza (CE). 

Na elaboração do programa brasileiro de concessões aeroportuárias, funcionários do governo 

analisaram a experiência de outros países, principalmente Austrália, México e Reino Unido. Os 

dois primeiros representam abordagens ex ante, onde as regras de licitação proibiram a 

transferência cruzada significativa. No Reino Unido, as questões da concorrência foram 

abordadas ex post, notadamente através de uma revisão pelas autoridades antitruste nacionais. 

Isso levou a desafios significativos associados à necessidade de ajustar o quadro regulatório 

após a privatização ter ocorrido (Pereira Neto et al., 2016). 

Van den Berg e Rouwendal (2016) diferenciam os leilões em dois tipos: (i) aqueles onde o 

vencedor é escolhido pelo maior lance; (ii) e, aqueles onde os concorrentes competem em cima 

do valor estabelecido para a outorga. Para os autores, esse último caso seria melhor para os 
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consumidores, visto que uma menor receita ao governo produziria maior investimento para o 

aeroporto. Já o primeiro possibilita a monopolização dos operadores existentes, pois estes 

oferecem pagar mais, por terem mais possibilidades de explorar o poder de mercado. No caso 

dos leilões realizados no Brasil, as propostas econômicas são classificadas a partir das 

exigências estabelecidas na legislação aplicável, respeitando as condições previstas em cada 

edital, com a classificação final de acordo com o maior Valor de Contribuição Fixa para o 

aeroporto (ANAC, 2017). O modelo adotado para os aeroportos brasileiros coincide com o 

modelo (i) apresentado por Van den Berg e Rouwendal (2016). 

 

O primeiro processo de concessão ocorreu com o Edital de Leilão nº. 01/2011 (ANAC), tendo 

como objeto a Concessão de serviços públicos para construção parcial, manutenção e 

exploração do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante (RN) – NAT, onde 

poderiam participar empresas brasileiras ou estrangeiras, entidades de previdência 

complementar e fundos de investimentos, isoladamente ou em consórcio. No caso de empresas 

aéreas, essas poderiam participar unicamente na condição de membro do consórcio limitada a 

10% de participação direta ou indireta (ANAC, 2017). 

 

O segundo processo de concessões (Edital de Leilão nº. 02/2011 – ANAC), envolveu a 

concessão do aeroporto com maior movimentação de passageiros no Brasil – Aeroporto 

Internacional Franco Montoro – GRU, em Guarulhos (SP), além do Aeroporto Internacional 

Juscelino Kubitschek – BSB, em Brasília (DF) e do Aeroporto Internacional de Viracopos – 

VCP, em Campinas (SP). Nesse processo, as proponentes poderiam apresentar propostas 

econômicas para todos os Aeroportos, porém, seria adjudicado um único aeroporto por 

proponente. Além disso, a empresa pública Infraero participaria da sociedade com 49% 

(quarenta e nove por cento) das ações da nova concessionária (ANAC, 2017). 

 

O terceiro processo de concessões (Edital de Leilão nº. 01/2013 – ANAC), envolveu a 

concessão dos Aeroportos Internacionais Antônio Carlos Jobim – Galeão – GIG, no Rio de 

Janeiro (RJ) e Tancredo Neves – Confins – CNF, em Confins (MG). Nesse processo, foi 

mantida as condições de possibilidade para apresentar propostas econômicas para todos os 

aeroportos, sendo adjudicado um único aeroporto por proponente, e, a regra da participação da 

Infraero na sociedade com 49% das ações da nova concessionária. Uma nova restrição 

apresentada, foi a vedação quanto a participação dos acionistas privados das concessionárias 

dos aeroportos objeto do Edital de Leilão n.º 02/2011 – ANAC, de forma isolada, podendo 

participar da formação do consórcio, desde que a participação acionária não fosse superior a 

15% (quinze por cento), considerada a soma das participações (ANAC, 2017). 

 

As restrições apresentadas no Edital de Leilão nº. 01/2013 – ANAC foram objeto de um intenso 

debate regulatório. As regras do processo que trataram os aeroportos de Guarulhos (SP), 

Brasília (DF) e Viracopos (SP) não estabeleceram claramente que haveria limitações de 

propriedade cruzada com os aeroportos do Galeão (RJ) e Confins (MG). Após a divulgação das 

restrições, as concessionárias dos três primeiros aeroportos contestaram com base em que: (i) 

não era possível estabelecer uma concorrência entre os aeroportos, em especial entre os dois 

centros internacionais GRU (primeira rodada) e GIG (segunda rodada), e; (ii) tais restrições 

seriam ilegais na legislação brasileira em matéria de contratos públicos, em particular na 

limitação do número de licitantes potenciais participantes (Pereira Neto et al., 2016). 
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A inclusão da Infraero nas SPEs tinha como propósito o recebimento de dividendos auferidos 

nas concessões dos principais aeroportos brasileiros (GRU, VCP, BSB, CNF e GIG), de forma 

a subsidiar a operação dos demais aeródromos, além de possibilitar a assimilação de novas 

práticas operacionais pela empresa pública. Com a participação, em caráter minoritário, ficaria 

assegurada ao agente privado vencedor da licitação, a autonomia necessária à administração da 

concessão. Paralelamente, a Infraero, mesmo minoritária, obriga-se a aportar capital na SPE 

proporcionalmente a sua participação, o que se traduz em um fator que minimiza os riscos do 

negócio, logo aumentando a atratividade das concessões, expressada principalmente pelos altos 

valores dos lances ofertados nos leilões (Yosimoto et al., 2016). 

O Edital de Leilão nº. 01/2016 – ANAC, tratou da concessão do Aeroporto Internacional 

Salgado Filho – POA, em Porto Alegre (RS), Aeroporto Internacional Dep. Luís Eduardo 

Magalhães – SSA, em Salvador (BA), Aeroporto Internacional Hercílio Luz – FLN, em 

Florianópolis (SC) e o Aeroporto Internacional Pinto Martins – FOR, em Fortaleza (CE). Houve 

algumas mudanças no processo em relação aos anteriores: retirada da Infraero na participação 

societária; o Governo Federal fixou uma outorga para cada aeroporto, por meio da qual o 

vencedor do Leilão pagaria a cota de 25% da outorga acrescida do ágio proposto, com recursos 

próprios e à vista; e, que as proponentes poderiam apresentar propostas econômicas para todos 

os Aeroportos, no entanto, seria adjudicado até dois aeroportos por proponente, desde que em 

regiões diferentes (ANAC, 2017). 

3. ANÁLISE DAS CONCESSÕES DOS AEROPORTOS BRASILEIROS

Os aeroportos brasileiros concedidos foram responsáveis pela movimentação de 116 milhões 

de passageiros no ano de 2016, que equivale a aproximadamente 59% da movimentação de 

passageiros da aviação civil brasileira. 

3.1. Primeiro Lote de Concessões 

3.1.1. Aeroporto Internacional de Natal – Aluízio Alves 

Devido às peculiaridades do setor aeroportuário, foram realizado estudos e discutidos com um 

grupo de trabalho (GT), formado por integrantes de diversos órgãos do Governo Federal, como 

Casa Civil da Presidência da República, Tesouro Nacional e ANAC, além de representantes do 

governo do Estado do Rio Grande do Norte, visando construir um modelo adequado ao setor, 

com a inserção de conceitos como parâmetros mínimos de dimensionamento do terminal de 

passageiros, gatilhos de investimento, pesquisa de satisfação de usuários para aferição da 

qualidade do serviço e adoção do fluxo de caixa marginal, como método de cálculo em 

processos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato (Yosimoto et al., 2016). 

Participaram do processo licitatório os consórcios Aeroleste Potiguar, ATP Contratec, 

Aeroportos Brasil e Inframérica. O lance mínimo aprovado pelo Tribunal de Contas da União 

foi de R$ 51,7 milhões. O vencedor foi o consórcio Inframérica, composto pela empresa 

argentina Corporación América e pelo Grupo Engevix, com valor da outorga importando em 

R$ 170 milhões, ágio de 228,82% sobre o valor mínimo aprovado pelo TCU, a ser pago em 28 

parcelas anuais, prazo de vigência do Contrato. 

De acordo com o Edital, os investimentos previstos foram de R$ 610 milhões, e tiveram como 

obras obrigatórias: terminal para 6 milhões de passageiros/ano; oito pontes de 

embarque/desembarque; pátio para oito aeronaves (mais dez posições remotas); e 

estacionamento para atender à demanda. Em maio de 2014, o aeroporto entrou em operação, 
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com um Terminal para 8 milhões de passageiros/ano, oito pontes de embarque/desembarque, 

pátio para oito aeronaves (mais dez posições remotas), e estacionamento com 860 vagas. 

 

A demanda de passageiros (PAX) para o aeroporto de Natal é sobretudo por motivos de turismo. 

A projeção de demanda estimada considera que no primeiro ano haverá uma demanda de 2,5 

milhões pax/ano, com crescimento progressivo, apresentando no final uma demanda de 11,4 

milhões pax/ano. 

 

3.2. Segundo Lote de Concessões 

3.2.1. Aeroporto Internacional de São Paulo – Guarulhos 

O processo licitatório ocorreu entre Grupar, Advent Assurt e Operadora Brasileira de 

Aeroportos. O Grupar, consórcio entre a Invepar e Airports Company South Africa, foi o grupo 

vencedor do leilão, com proposta de R$ 16,21 bilhões, ágio de 373,51% sobre a outorga 

mínima, a ser paga em 20 parcelas anuais, prazo de vigência do Contrato. 

 

De acordo com o Edital, os investimentos previstos foram de R$ 4,7 bilhões, sendo R$ 3,6 

bilhões a ser realizado até setembro de 2014. As principais obras obrigatórias da primeira etapa 

correspondem a um terminal para atender 10,5 milhões de passageiros/ano, pátio para 32 

aeronaves e estacionamento com 2.200 vagas. As obras entregues foram: um terminal para 12 

milhões de passageiros/ano; 20 novas pontes de embarque e pátio para 34 aeronaves, e um 

edifício garagem com 2.644 vagas e 1.400 outras vagas.  

 

Em relação a projeção de demanda, o estudo de mercado considerou uma abordagem de 

múltiplos níveis para avaliar o movimento de passageiros na região de São Paulo. As projeções 

levaram em conta a tendência histórica, análise de regressão, participação do mercado, análise 

do setor e outras premissas. Desta forma, estima-se que o número em Guarulhos aumente de 

26,85 milhões de passageiros em 2010 para 130,01 milhões em 2041, equivalente a uma taxa 

média de 5,9% ao ano, com uma previsão da participação do aeroporto na demanda total de 

passageiros na região de São Paulo, passando de 56,2% em 2010 para 65,5% em 2041. Além 

disso, destaca-se o papel do Aeroporto em questão como um hub, com o crescimento marcante 

de passageiros a curto prazo.  

 

3.2.2. Aeroporto Internacional de Campinas – Viracopos 

Os participantes do processo no Aeroporto de Viracopos foram os grupos Aeroportos Brasil, 

Consórcio Novas Rotas, Odebrecht, OHL Brasil e Grupar. O grupo vencedor foi, desta vez, 

Aeroportos Brasil, composto pela Triunfo Participações e Investimentos, UTC Participações e 

Egis Airport Operation, que ofereceram um lance de R$ 3,821 bilhões, ágio de 159,76% sobre 

a outorga mínima, a ser pago em 30 parcelas anuais, prazo de vigência do contrato. 

 
O edital propõe investimentos de R$ 8,7 bilhões, contemplando: terminal para 12 milhões de 

passageiros/ano; pátio para 35 aeronaves (+10 posições remotas); estacionamento com 4.500 

vagas; e construção da segunda pista de pouso/decolagem, quando a demanda atingir 178 mil 

movimentos anuais. As obras entregues em maio e julho de 2014 foram um pátio para 72 
aeronaves, 28 pontes de embarque, 4.000 vagas para estacionamento, e mais recentemente a 

entrega de um novo terminal, com capacidade para atender 25 milhões de passageiros/ano. 

 

De maneira similar ao Aeroporto de Guarulhos, o Aeroporto de Viracopos também contempla 

a região de São Paulo, levando em consideração as mesmas premissas adotas. A demanda de 
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passageiros, incluindo nacionais, internacionais e da aviação em geral, é estimada para 

aumentar de 5,43 milhões em 2010 para 61,40 milhões em 2041, com uma taxa média de 8,1% 

ao ano, onde o tráfego de passageiros domésticos é superado ao número de passageiros 

internacionais no período da concessão.  

3.2.3. Aeroporto Internacional de Brasília 

No aeroporto de Brasília, os consórcios Inframérica, OHL Brasil, Invepar e Fidens participaram 

do leilão. O lance mínimo aprovado pelo foi de R$ 582 milhões, sendo o consórcio Inframérica, 

novamente, o vencedor com valor da outorga R$ 4,501 bilhões, ágio de 673,39% sobre o valor 

mínimo aprovado pelo TCU, a ser pago em 25 parcelas anuais, prazo de vigência do contrato. 

De acordo com o Edital, os investimentos previstos foram de R$ 2,8 bilhões no total, 

contemplando: terminal para 21 milhões de passageiros/ano; pátio para 24 aeronaves; 

estacionamento com 2.240 vagas. As obras entregues foram um terminal para 21 milhões de 

passageiros/ano, posições para 70 aeronaves (29 pontes de embarque e 41 posições remotas), e 

estacionamento com 2.240 vagas. 

A projeção de demanda PAX e cargas para o aeroporto de Brasília também seguiu as premissas 

analisadas nos outros aeroportos do edital em questão. Os valores apresentados registram os 

um aumento de 14,35 milhões de passageiros em 2010, para 65,66 milhões em 2041, 

representando uma taxa média de 5,0% ao ano, onde os passageiros internacionais apresentam 

maior número no Aeroporto em relação aos passageiros domésticos.  

3.3. Terceiro Lote de Concessões 

3.3.1. Aeroporto Internacional Tom Jobim – Rio Galeão 

Para o Aeroporto Rio-Galeão, os consórcios participantes foram Aeroportos do Futuro, OHL 

Brasil, Invepar e Fidens foram os participantes do leilão. O consórcio Aeroportos do Futuro, 

formado pela Odebretch Transport juntamente com a Operadora do Aeroporto de Cingapura 

Changi, apresentou lance de R$ 19,018 bilhões, ágio de 393,91% sobre o valor mínimo 

aprovado pelo TCU, a ser pago em 25 parcelas anuais, prazo de vigência do contrato.

De acordo com o Edital, os investimentos previstos são de R$ 5,6 bilhões no total, 

contemplando: novas instalações de embarque/desembarque de passageiros (26 pontes 

adicionais); pátio para 97 aeronaves (73 para Código C e 24 para Código E); estacionamento 

com 1.850 vagas (até dezembro de 2015); construção da terceira pista de pouso/decolagem, 

quando a demanda atingir 215,1 mil movimentos anuais. 

A análise de demanda proposta seguiu a mesma linha do edital anterior, uma abordagem em 

vários níveis. A demanda PAX prevê que o número de passageiros no Aeroporto aumente de 

17,5 milhões de passageiros em 2012 para 72,3 milhões em 2043, uma taxa média de 4,7 % ao 

ano, sendo a demanda de passageiros nacionais superior em relação à internacional.  

3.3.2. Aeroporto Internacional de Belo Horizonte – Confins 

O Aeroporto de Confins foi arrematado pelo consórcio Aero Brasil formado pela Cia de 

Participações em Concessões – CCR, Operadora do Aeroporto de Zurique, Flughafen Zürich 

AG, e Munich Airport International Beteiligungs GMBH. O lance mínimo de 1,1 bilhão foi 

superado em 66%, e o consórcio venceu o com o lance de 1,8 bilhão para operar o aeroporto 

por 30 anos. 
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O Edital propõe investimentos estimados de R$ 3,5 bilhões no total, sendo que até 30 de abril 

de 2016 deveria estar concluído a construção do novo terminal de passageiros com no mínimo 

14 pontes de embarque, novo pátio de aeronaves e novo estacionamento de veículos, com vias 

terrestres associadas e até 2020, a construção da segunda pista independente. 

A projeção de demanda PAX para o Aeroporto Confins, através do relatório de estudo de 

mercado, prevê que o número de passageiros vá aumentar de 10,4 milhões de passageiros em 

2012 para 43,3 milhões em 2043, uma taxa média de 4,7% ao ano.  

3.3. Quarto Lote de Concessões 

Nesta fase, quatro aeroportos foram incluídos no Plano Nacional de Desestatização: Aeroporto 

Internacional de Porto Alegre (RS); Aeroporto Internacional de Salvador (BA), Aeroporto 

Internacional de Florianópolis (SC); Aeroporto Internacional de Fortaleza (CE). Um único 

edital contempla a concessão para os quatro aeroportos que, em conjunto, operam atualmente 

11,6% dos passageiros, 12,6% das cargas e 8,6% das aeronaves do tráfego aéreo brasileiro 

(ANAC, 2017). 

Os investimentos foram estimados em R$ 6,613 bilhões de reais de capital exclusivamente 

privado, já que a Infraero não detém participação nos consórcios (ANAC, 2017). De acordo 

com o Alvarenga e Melo (2017), o governo afirmou que a retirada da participação obrigatória 

da Infraero nos consórcios foi um dos aperfeiçoamentos para não gerar dívidas e risco dos 

atrasos nos pagamentos das outorgas, como a dívida de R$ 1,3 bilhão dos aeroportos do Galeão, 

Brasília, Viracopos, Confins e São Gonçalo do Amarante, além disso seria uma estratégia para 

atrair os investidores.   

A diferença nessa rodada, é que um mesmo grupo econômico poderia levar mais de um 

aeroporto, desde que não sejam situados na mesma região geográfica. Além disso, a forma de 

pagamento também mudou, sendo agora os lances mínimos fixados com base em 25% do valor 

da outorga, acrescido do ágio proposto, devendo ser pago no momento da assinatura do 

contrato. O prazo das concessões é de 30 anos, com exceção do Aeroporto Internacional de 

Porto Alegre, com prazo de 25 anos, justificado devido à previsão da ANAC do aumento da 

demanda superior à capacidade do terminal, impossibilitando o aeroporto suportar o ritmo por 

mais cinco anos. Todos os contratos podem ser prorrogados por até 5 anos, uma única vez, sob 

condições específicas previstas no contrato (ANAC, 2017). 

3.4.1 Aeroporto Internacional de Porto Alegre – Salgado Filho 

A Fraport AG Frankfurt, grupo alemão, foi a vencedora do leilão de disputa do Aeroporto de 

Porto Alegre, onde concorreu com a Zurich Airport nos lances, que também foram intercalados 

por propostas pelos outros aeroportos do edital. A outorga mínima foi estabelecida em R$ 123 

milhões, já o lance mínimo inicial foi de 31 milhões, a ser pago no ato da concessão (referentes 

aos 25% sobre o valor mínimo da outorga, acrescido do ágio proposto). O valor a ser pago à 

vista, pela Fraport, totalizou R$ 290,512 milhões, ficando o restante para completar a oferta 

total (R$ 382 milhões), a ser pagos em parcelas anuais ao longo da concessão. 

Entre as obrigações contratuais, com investimentos exigidos em R$ 1,9 bilhão, está a 

necessidade de fazer a ampliação da pista do aeroporto em mais 920 metros, dentro de um prazo 

de 52 meses após assinar o contrato de concessão. Também será exigida a ampliação do 

terminal de passageiros, um novo prédio-estacionamento com 4.300 vagas e 14 pontes de 
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embarque com suas respectivas posições de pátio. 

Os estudos de mercado avaliam, por meio de uma abordagem multicriterial, a projeção de 

demanda PAX com um aumento de 8,8 para 21,8 milhões de passageiros, entre 2016 e 2041, 

representando um crescimento anual de 3,3%.  

3.4.2 Aeroporto Internacional de Salvador – Dep. Luís Eduardo Magalhães 

A proposta vencedora foi da Vinci Airports, que ofertou um lance de aproximadamente R$ 660 

milhões, a ser pago à vista, superando o lance mínimo de R$ 310 milhões. O total a ser pago 

pela Vinci soma aproximadamente 1,6 bilhão. 

O edital assume que os investimentos para o Aeroporto de Salvador, somados em R$ 2,35 

bilhões, deverão contemplar inicialmente: ampliação da capacidade de processamento de 

passageiros e bagagens no aeroporto, incluindo terminal de passageiros, estacionamento de 

veículos e vias terrestres associadas; disponibilização de 17 pontes de embarque, e mais 19 em 

uma fase posterior, e respectivas posições de pátio de aeronaves, com área adequada; e, 

ampliação da capacidade de estacionamento de veículos para pelo menos 1.630 vagas; além de 

outros investimentos em infraestruturas ao longo da concessão. No estudo de demanda, a 

previsão é de que o total de passageiros cresça de 9,4 para 35,4 Mpax/ano (milhões de 

passageiros) entre 2017 e 2046.  

3.4.3 Aeroporto Internacional de Florianópolis – Hercílio Luz 

As empresas Vinci e Zurich foram as concorrentes na concessão do Aeroporto de Florianópolis, 

sendo a Zurich a vencedora, com um lance de R$ 83 milhões, que superou o lance inicial 

mínimo de R$ 53 milhões. O total a ser pago pela vencedora é de aproximadamente R$ 240 

milhões. 

Os principais investimentos, previstos em R$ 960,7 milhões, se referem a: construção do novo 

terminal de passageiros, com área e equipamentos adequados; 10 pontes de embarque; e 

estacionamento de veículos e respectivas vias de acesso, adjacente ao novo terminal de 

passageiros, de modo que o Aeroporto disponibilize, pelo menos 2.530 vagas; além de outros 

investimentos em infraestrutura ao longo da concessão. A demanda no Aeroporto de 

Florianópolis estima um crescimento de 4,2% ao ano, para PAX, que é previsto para aumentar 

de 4,1 para 13,6 milhões de passageiros, no período de concessão. 

3.4.4 Aeroporto Internacional de Fortaleza – Pinto Martins 

Para o aeroporto de Fortaleza a outorga mínima foi estabelecida em R$ 1,44 bilhão, onde R$ 

360 milhões (25%) representa o lance mínimo. A Fraport lançou a proposta vencedora de R$ 

1,5 bilhão, tornando-se concessionária em mais um aeroporto do edital em contexto. O valor a 

ser pago à vista totalizou R$ 425 milhões. 

Os investimentos calculados em R$ 1,401 bilhão consideram: construção de novo terminal de 

passageiros, com área e equipamentos adequados; 12 pontes de embarque; e mais 14 numa fase 

posterior e estacionamento de veículos e respectivas vias de acesso.  

Em Fortaleza, a demanda aeroportuária tende a crescer em uma porcentagem representativa de 

4,9% ao ano, sendo 6,9 milhões em 2017 e 27,8 milhões de passageiros em 2046.  
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A Tabela 1 apresenta síntese dos dados relacionados aos processos de concessão dos aeroportos: 

Tabela 1 – Dados relacionados às concessões dos aeroportos brasileiros
Data 

Leilão 
Aeroporto 

Lance Data 

Contrato 
Concessionária 

Prazo 

(anos) 

Part. 

Infraero Mínimo Arremate 

22/08/2011 
Aeroporto de São Gonçalo 

do Amarante (RN) 

R$ 57 

milhões 

R$ 170 

milhões 
28/11/2011 

Consórcio Inframérica, 

formado pela Engevix e 

Corporation American 

28 0% 

06/02/2012 

Aeroporto de Guarulhos (SP) 
R$ 3,424 

bilhões 

R$ 16,21 

bilhões 
14/06/2012 

Consórcio Invepar e ACSA 

(Airport Company South 
Africa) 

20 49% 

Aeroporto de Viracopos (SP) 
R$ 1,471 
bilhões 

R$ 3,821 
bilhões 

14/06/2012 
Consórcio Aeroportos formado 

pela TPI, UTC e a francesa 

Egis Airport Operation 

30 49% 

Aeroporto de Brasília (DF) 
R$ 582 

milhões 

R$ 4,51 

bilhões 
14/06/2012 

Consórcios Infravix e 

Corporación America S/A 
25 49% 

22/11/2013 

Aeroporto do Galeão (RJ) 
R$ 4,828 

bilhões 

R$ 19,018 

bilhões 
01/04/2014 

Consórcio Odebrecht 

Transport e Changi Airports 
25 49% 

Aeroporto de Confins (MG) 
R$ 1,096 

bilhões 

R$ 1,82 

bilhões 
07/04/2014 

Consórcio Aerobrasil, formado 

pela CCR, Zurique Airport e 

Munich Airport 

30 49% 

16/03/2017 

Aeroporto de Porto Alegre 

(RS) 

R$ 123 

milhões 

R$ 382 

milhões 

Previsão: 

07/2017 
Fraport AG Frankfurt 25 0% 

Aeroporto de Salvador (BA) 
R$ 1,24 

bilhão 

R$ 1,6 

bilhão 

Previsão: 

07/2017 
Vinci Airport 30 0% 

Aeroporto de Florianópolis 

(SC) 

R$ 211 

milhões 

R$ 240 

milhões 

Previsão: 

07/2017 
Zurich Airport 30 0% 

Aeroporto de Fortaleza (CE) 
R$ 1,44 

bilhão 

R$ 1,5 

bilhão 

Previsão: 

07/2017 
Fraport AG Frankfurt 30 0% 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos modelos de participação do capital privado na propriedade, gestão e operação de 

aeroportos brasileiros, para o primeiro e quarto lote de concessão, que contempla os aeroportos 

de São Gonçalo do Amarante (RN), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), Florianópolis (SC) e 

Fortaleza (CE), adotou o modelo (d), proposto por Oum et al. (2006), onde mantém a 

propriedade do governo, sendo contratada uma entidade privada para de gestão sob uma 

concessão de longo prazo. No segundo e terceiro lotes de concessão, que contemplaram os 

aeroportos de Guarulhos (SP), Brasília (DF), Viracopos (SP), Galeão (RJ) e Confins (MG), a 

ANAC adotou o modelo (b) proposto por Oum et al. (2006), onde há uma propriedade mista 

do governo e do setor privado, com uma maioria das ações do setor privado. 

Os primeiros três lotes de concessões de aeroportos podem ter sido considerados um sucesso 

sob o ponto de vista das propostas arrematantes (R$ 45,549 bilhões), visto que apresentaram 

um ágio médio de 315%, sobre o valor mínimo (R$ 14,458 bilhões). No entanto, segundo dados 

da ANAC, em março de 2017, apenas a operadora do Aeroporto de Guarulhos estava em dia, 

as demais somam um total de R$ 1,311 bilhão de dívidas com outorga vencida. A média das 

propostas apresentadas (R$ 3,723 bilhões) para o quarto lote de concessões apresentou um ágio 

de 23,52% sobre o valor mínimo total das outorgas (R$ 3,014 bilhões), podendo ser justificada 

pela redução de demanda do setor aéreo, acompanhada com a retração da economia brasileira 

nos últimos anos. 

A condição de participação da Infraero na participação societária dos aeroportos do segundo e 

terceiro lote de concessões foi retirada para o quarto lote, devido as dificuldades de aporte da 

estatal no pagamento das outorgas e melhor atratividade para investidores privados. A 
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concessão de grandes aeroportos da Infraero provocou queda de receitas da estatal num curto 

prazo, além da necessidade de aporte para realização dos investimentos, fazendo com que a 

estatal recorresse de forma constante a aportes do tesouro nacional. 

Os três primeiros editais apresentavam um crescimento médio na demanda de PAX na ordem 

de 5,2% a.a., com exceção de Viracopos que apresentava uma projeção de crescimento médio 

de 8,4% a.a. No último edital, a projeção de crescimento médio na demanda de PAX foi de 

4,3% a.a., que pode ser justificada pela deflexão da curva de crescimento da economia 

brasileira, aliada a frustação da demanda dos aeroportos concedidos anteriormente.   

Dentro do tema de propriedade, gestão e operação de aeroportos, outras pesquisas podem ser 

desenvolvidas, como uma análise comparativa dos dados apresentados nos EVTE de cada 

aeroporto concedido e as condições ex post identificadas; análise do desempenho após a 

participação privada na gestão aeroportuária; e, análise da formatação da participação pública 

e privada na elaboração de um modelo de gestão aeroportuária voltada para o interesse público. 
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RESUMO 

Medidas que minimizem o impacto do ruído têm sido criadas, sendo a utilização de barreiras acústicas uma delas. 

Sua utilização é uma solução bastante usual, pois é possível produzir uma atenuação do nível sonoro por meio da 

restrição à passagem do som diretamente da fonte para o receptor. O uso de passagens inferiores no meio urbano 

surge como uma possível solução para a minimização do ruído sem causar grandes impactos visuais e melhorar o 

conforto acústico das áreas circunvizinhas. Medições de ruído foram realizadas em área urbana adjacente a uma 

de tais passagens. Com os resultados obtidos, foram feitas correlações com expressões do CoRTN para estimativa 

do ruído, verificando por meio comparativo os benefícios que a passagem inferior disporia como solução acústica. 

Como resultado, obteve-se uma redução média de 11,8 dB(A), constituindo-se uma atenuação expressiva no nível 

de ruído para os pontos na região de sombra acústica. 

 
ABSTRACT 

Noise-minimizing measures have been created, like noise barriers, which are being used to control this problem. 

The use of acoustic barriers is quite usual and they enable the reduction of noise levels by restricting the passage 

of sound waves directly from the source to the receiver. The underpass can be considered an acoustic barrier and 

is a possible solution to reduce the noise intensity without causing a substantial visual impact. Besides, it may 

improve the acoustic comfort of the surrounding areas. This study, which involves situ measurements and acoustic 

simulations using CoRTN’s expressions, demonstrates the benefits that underpasses can provide as an acoustic 

solution. Comparing the estimated values without underpass with the in situ measurements, a reduction of 11.8 dB 

(A) was obtained on average due to the underpass. Underpasses can thus cause a significant attenuation in noise 

levels for the points located in the acoustic shadow zone. 

 

1.  INTRODUÇÃO 

Em países em desenvolvimento, como Brasil, Índia e China, o aumento dos níveis de poluição 

sonora estão associados com o crescimento acelerado das cidades e o aumento da circulação de 

veículos automotores (Zannin e Sant’ana, 2011).  

 

Atualmente, nos espaços urbanos, o ruído é reconhecido como um elemento de degradação 

ambiental e tem relação direta com costumes e o hábito da sociedade. A maior inquietação 

provém do fato de que este ruído é capaz de provocar efeitos nocivos à saúde da população. 

Saliunas e Volkovas (2015), por sua vez, afirmam que o ruído de tráfego rodoviário e medidas 

para reduzi-lo são amplamente investigadas de pontos de vista diferentes, partindo da 

investigação do ruído da sua origem e continuando com as investigações sobre sua propagação 

e redução (utilizando barreiras, bermas, vegetação, entre outros). Procura-se, portanto, 

intervenções no meio que possam diminuir a intensidade dos sons que atingem o receptor.  

 

A utilização de barreiras acústicas tem se tornado uma alternativa bastante usual para o controle 

de ruído e o seu efeito benéfico pode ser estimado usando expressões da literatura, a exemplo 

das equações contidas no manual CoRTN propostas pelo Department of Transport (HMSO, 

1988). 

 

A barreira acústica urbana que foi objeto deste estudo é uma passagem inferior para via de 

tráfego intenso, essa passagem inferior foi construída, em meados da década de 70, com o 
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objetivo de dar lugar para a BR-230 passando internamente a uma área urbana já existente. Tais 

passagens surgem como uma potencial solução para a minimização do ruído sem causar grandes 

impactos e ainda melhorar o conforto acústico das áreas adjacentes, visto que, barreiras 

convencionais, de acordo com Arenas (2008), possuem algumas reações negativas tais como a 

perda de luz solar e o impacto visual. Além disso, Jiang e Kang (2016) mostram que as barreiras 

consideradas mais agradáveis esteticamente tiveram pouca vantagem em alcançar um melhor 

desempenho acústico. 

 

A performance de uma barreira acústica depende, dentre outros fatores, da sua forma. 

Investigações a respeito das diferentes formas, a saber, parâmetros como altura, espessura e 

detalhe do topo de uma barreira e seu efeitos nas suas propriedades intrínsecas dão uma 

indicação da capacidade das barreiras acústicas de bloquear a transmissão de som (Yuzawa e 

Sone, 1981; Fujiwara et al., 1998; Kim e Yoon, 2015; Oldham e Egan, 2015; Kasess et al., 

2016). Esse desempenho acústico é quantificado pelo seu índice de difração do som e pelo 

índice de reflexão do som; evidencia-se que o efeito de pares de barreiras acústicas, conhecidas 

como barreiras acústicas paralelas, nem sempre é benéfico, pois o efeito da barreira mais 

afastada é geralmente prejudicial à atenuação da barreira mais próxima. Entretanto Watts 

(1996) salienta que a eficiência varia em função da geometria do local, altura e afastamento 

entre as barreiras.  

 

Neste cenário, objetiva-se avaliar o efeito benéfico da passagem inferior do ponto de vista da 

redução dos impactos causados pelo ruído produzido por tráfego em vias expressas, visto que 

os muros de contenção da passagem funcionam como barreiras acústicas. Isto se deu por meio 

de medições do nível de ruído e correlações com expressões da literatura para estimativa do 

ruído, verificando de forma comparativa os benefícios que a passagem inferior pode prover 

como solução acústica. Em trabalho anterior (Cavalcante et al., 2013), um estudo inicial foi 

realizado do efeito desta passagem inferior, a partir de medições em alguns pontos, realizadas 

em via perpendicular à passagem. Tal estudo está aqui sendo expandido, procurando-se analisar 

vários pontos em área urbana adjacente à passagem, de modo a compreender melhor o efeito 

da passagem inferior no conjunto da área urbanizada. 

 

2.  MÉTODO E APLICAÇÃO 

O delineamento da pesquisa se deu através de levantamentos de dados em campo e cálculo de 

estimativas de ruído através de equações definidas no manual do CoRTN (HMSO, 1988) 

(Figura 1).  

 
Figura 1: Procedimento adotado para obtenção da atenuação sonora estimada. 

 

2.1. Área de estudo e coleta de dados 

João Pessoa, capital do estado da Paraíba, está localizado na região nordeste do Brasil. É o 

quinto município mais populoso da Região Nordeste e o 14ª do Brasil. De acordo com o censo 

demográfico de 2010, sua população era de 723.515 habitantes numa área de 211,475 Km² 
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(0,3% da superfície do Estado) (IBGE, 2010). A coleta de dados foi realizada no bairro 

Tambauzinho desta cidade; tal bairro é predominante residencial, abrigando uma população de 

classe média e não possui uma verticalização intensa (vide Figura 3). Este local foi escolhido 

por possuir a BR-230 que atravessa o bairro por uma passagem inferior em desnível 

significativo com as áreas residenciais circunvizinhas (Figura 3). 

 

A rodovia é composta por quatro faixas de tráfego, sendo duas para cada sentido, que 

juntamente com os acostamentos laterais e canteiro central compreende uma largura de 22,41 

metros entre as barreiras. O desnível entre as faixas de rodagem da rodovia e o pavimento das 

ruas adjacentes à passagem inferior é de 8,37 metros. 

 

Para medir o nível de ruído foram utilizados medidores de nível de pressão sonora, sendo eles 

medidores Minipa classe 2 modelo MSL-1354, medidores Minipa classe 2 modelo 1352-C e 

medidor B&K classe 1 modelo 2250L. Adicionalmente, para as estimativas do ruído utilizando 

expressões da literatura, foi necessário obter dados de tráfego como fluxo, composição e 

velocidade média dos veículos que circulavam na BR-230. Para isso, utilizou-se um radar de 

velocidade portátil Bushnell e uma filmadora digital Sony modelo DCR-DVD610. Nas Figuras 

2 e 4 pode-se observar o posicionamento do medidor de velocidade, da filmadora e dos pontos 

onde foram feitas as medições. 

 

 
Figura 2: Planta de locação dos equipamentos e dos pontos onde foram realizadas medições 

(medidas em metros). 
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Figura 3: Vista da BR-230 que atravessa em desnível o bairro de Tambauzinho.  

 

 
Figura 4: Vista do posicionamento do medidor de velocidade e da filmadora. 

 

2.2. Procedimentos para estimativas do nível de ruído 

Para estimar o nível de ruído, fez-se uso das equações do CoRTN (HMSO, 1988), avaliando 

inicialmente o ruído proveniente da BR-230 sem a presença de barreiras acústicas e, 

posteriormente, o ruído com a presença de uma barreira acústica com atributos semelhantes ao 

da passagem inferior existente. 

 

A estimativa realizada utilizando o CoRTN é a do nível de ruído L10; trabalha-se com 

velocidades constantes de tráfego e faz-se simplificações matemáticas da propagação sonora 

para levar em consideração a atenuação devido as barreiras na propagação sonora. Os valores 

obtidos são posteriormente convertidos para o nível de ruído equivalente Leq utilizando a relação 

entre L10 e Leq obtida das próprias medições. 

 

Tem-se, então, a Equação 1, que estima o nível de ruído em propagação plana sem obstruções 

(isto é, sem barreiras) para uma distância de 13,5 m entre a fonte sonora e o ponto de recepção: 

L10 = 10 log q + 33 log(v + 40 +
500

v
) + 10 log (1 +

5p

v
) − 26,6  (dBA)  (1) 

Em que: q: Fluxo de veículos em duas faixas de rodagem [veic/h]; 

v: velocidade média dos veículos [km/h]; 

p:  percentual de veículos pesados em relação ao tráfego total [%]; 

L10: corresponde ao nível de ruído ultrapassado por 10% dos valores no intervalo 

de uma hora. 

 

A Equação 2 faz uma correlação para a distância entre a origem da fonte e o ponto de recepção, 

já que na Equação 1 o cálculo foi realizado para uma distância de referência de 13,5 m. 

∆𝐿 = −10 log(
√(𝑑 + 3,5)2 + ℎ2

13,5
) (2) 

Em que:  d: é a distância entre o ponto de recepção e a borda da faixa de rolamento mais 

próxima [m]; 
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h: é a altura entre o ponto de recepção em relação à altura da fonte sonora; o 

modelo considera que a fonte sonora encontra-se a 0,5 m do solo [m] 

 

A Equação 3 relaciona a diferença de percurso devido a uma obstrução (Figura 5).  

𝛿 = 𝑆𝐵 + 𝐵𝑅 − 𝑆𝑅 (3) 

Em que:  SB: distância entre a fonte de ruído e a borda da barreira [m]; 

BR: distância entre a borda da barreira e o ponto de recepção [m]; 

SR: distância entre a fonte de ruído e o ponto de recepção [m]. 

 

 
Figura 5: Diferença de percurso devido à uma obstrução. 

(Modificado do HMSO (1988)) 

 

Vale salientar que, a correção será feita de formas diferentes no caso de o ponto de recepção 

estar na zona iluminada, Equação 4 (onde há contato visual entre o ponto de recepção e a fonte 

de ruído) e na zona de sombra acústica, Equação 5 (quando não há contato visual). 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒çã𝑜𝑍𝐼 = 0,109𝑥 − 0,815𝑥2 + 0,479𝑥3 + 0,3284𝑥4 + 0,04385𝑥5 (4) 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒çã𝑜𝑍𝑆 = −15,4 − 8,26𝑥 − 2,787𝑥2 − 0,831𝑥3 − 0,198𝑥4 + 0,1539𝑥5

+ 0,12248𝑥6 + 0,02175𝑥7 
(5) 

Nas Equações 4 e 5 considerar: 

𝑥 = log 𝛿 (6) 

Para a correção da reflexão da barreira oposta, tem-se: 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒çã𝑜𝑅𝐹 = {1,5 + (∆2 − ∆3)[1 + ∆5(∆1 − 1)]}∆4  (7) 

Onde Δ1 é determinado a partir da altura do ponto de recepção e da altura da barreira de reflexão 

(Figura 6): 

  se Y ≥ W e α ≥ W, então Δ1 = W  

se Y ≥ W e α ‹ W, então Δ1 = α e caso α ‹ 1, então Δ1 = 1,00 

se Y ‹ W e α ≥ Y, então Δ1 = Y 

se Y ‹ W e α ‹ Y, então Δ1 = α e caso α ‹ 1, então Δ1 = 1,00 
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Figura 6: Geometria da barreira vertical, Ø = 0°. 

(Modificado do HMSO (1988)) 

 

A partir do desenho esquemático na Figura 6, observa-se a necessidade de detalhar o significado 

de alguns dos parâmetros apresentados. 

 

Define-se:  

Y: altura da barreira de reflexão do ruído; 

S: a fonte do ruído; 

E: largura entre as barreiras; 

B: borda superior da barreira mais próxima do receptor; 

R: ponto de recepção; 

W: altura da barreira mais próxima do receptor; 

d: distancia horizontal entre a borda da faixa de rodagem s1 mais próxima e o ponto de 

recepção; 

h: distancia vertical entre a fonte de ruído e o ponto de recepção; 

α: altura do ponto de recepção em relação ao pavimento da passagem inferior; 

β: distancia horizontal entre o ponto de recepção e a borda superior da barreira; 

z1-z2: barreira de reflexão do ruído. 

 

Para determinar Δ2 e Δ3, tem-se: 

Δ2 = [8,2 − 3 log(𝛼 + 10)] . log(𝛼 + 10) − 5  (8) 

Em que:  se α ‹ 0, então Δ2 = 0,20 

se α ≥ 30, então Δ2 = 0,44 

Δ3 = [1 − 0,6 log (35 +
𝛽

2
)] . log (35 +

𝛽

2
)  (9) 

Em que:  se β ‹ 10, então Δ3 = +0,06 

se β ≥ 80, então Δ3 = -0,23 

 

Para obter o Δ4, tem-se que ele é determinado a partir da distância horizontal E entre as 

barreiras; então: 

Δ4 = log[1 + (
270

𝐸
)]  (10) 
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Em que:  se E ‹ 30, então Δ4 = 1,00 

se E ≥ 70, então Δ4 = 0,69 

 

Por fim, Δ5 é determinado em função do ângulo Ø, que é o ângulo entre a barreira e uma linha 

perpendicular ao solo. Como se está descrevendo o caso onde a barreira não é inclinada, tem-

se Ø = 0°. 

Δ5 =  𝑒(−0,019Ø2) (11) 

Ao realizar estimativas de ruído é preciso considerar alguns aspectos, quais sejam, o fluxo de 

veículos, características geométricas das vias, correções devido à inclinação da pista, 

velocidade média real dos veículos, porcentagem de veículos pesados, dentre outros (Nunes e 

Santos, 1998). Os dados provenientes do tráfego foram coletados in loco; esses dados foram 

implementados nas equações do CoRTN para o cálculo estimado do ruído de trafego.  

 

Para a obtenção dos dados do volume do tráfego foi realizado, simultaneamente com as 

medições de nível de ruído, uma filmagem durante uma hora das quatro faixas de rodagem da 

BR-230. A partir das imagens capturadas na filmagem, foram realizadas a contagem do tráfego 

para cada faixa e para cada tipo de veículo, separando os veículos em automóveis, motocicletas 

e veículos pesados. 

 

Para obtenção dos dados de velocidade foi utilizado radar para capturar a velocidade dos 

veículos; o procedimento consistiu em permanecer cinco minutos em cada faixa, durante uma 

hora e proceder com a captura da velocidade do maior número possível de veículos de cada 

tipo. O procedimento correto para a medição de velocidade é de capturar a velocidade estando 

de frente e no mesmo nível do veículo. Como não era possível estar no mesmo nível do veículo, 

procedeu-se com a medição em viaduto que ficava logo acima (vide Figura 3) e então fez-se 

uma correção da velocidade. Para tal correção, realizou-se um procedimento que consistia em 

utilizar um veículo para passar no mesmo local das medições com uma velocidade predefinida 

e observar qual o valor seria mostrado no visor do radar de velocidade; com esses dados obteve-

se uma equação para o cálculo da velocidade corrigida (Equação 12). 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎 =
𝑉𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎

0,89
 (12) 

 

2.3. Cálculo do ruído equivalente in loco 

Para a medição do nível de ruído os medidores de nível sonoro foram acoplados em tripés a 

uma altura padrão estipulada em 1,30 m; sempre foi observado se eles ficavam a uma distância 

mínima de 2,00 m em relação a muros e não postar os mesmos sob árvores ou qualquer outro 

tipo de obstrução. 

 

As medições foram realizadas em um período de uma hora, sendo que, a coleta de dados foi 

feita durante cinto minutos e foi dado um intervalo de 10 minutos; logo foram feitas quatro 

coletas de cinco minutos durante o período de uma hora. Este procedimento já havia sido 

verificado ser adequado na medição do ruído, com pequena flutuação entre as coletas 

(Cavalcante et al., 2013). 

 

Por fim, a média desses valores para cada ponto foi calculada segundo a Equação 13. 
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𝐿𝐴𝑒𝑞 = 10 𝑙𝑜𝑔
1

𝑛
∑ 10

𝐿𝑖
10⁄

𝑛

𝑖=1

 (13) 

Em que:  𝐿𝐴𝑒𝑞: nível de pressão sonora equivalente em decibel(A) [dB(A)]; 

𝐿𝑖: é as leituras do nível de pressão sonora, em dB(A), a quantidade de leituras 

variou, de forma a expurgar fontes espúrias de ruído, tais como latido de cães ou 

outras fontes que não as devido ao tráfego na via em estudo; 

n = é o número total de leituras. 

 

3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Por meio das medições de campo do ruído para os 14 pontos, foram obtidos os valores de 

pressão sonora, para cada uma das quatro medições no intervalo de uma hora. Após, foi 

calculado o nível de pressão sonora equivalente (utilizando a Equação 13), vide a Tabela 1, 

separados por dia, estando os pontos identificados pelo seu respectivo número e pelo 

equipamento utilizado. Notar que em todos os dias, foi sempre medido o nível de ruído no ponto 

P01, conforme discutido adiante. Para localização dos pontos, vide Figura 2.  

 

Tabela 1: Nível de pressão sonora para os 14 pontos 
Dia 1 

Medições dB(A)  B&K (P01)  Minipa (P02)  Minipa (P03) Minipa (P04) 

1° Medição (iniciando 08:45 h)  77,80 63,44 59,05 53,69 

2° Medição (iniciando 09:00 h)  77,80 61,98 58,47 52,85 

3° Medição (iniciando 09:15 h)  78,10 62,55 59,22 51,91 

4° Medição (iniciando 09:30 h)  77,70 62,51 58,30 52,19 

LAeq (1h)  77,9 62,6 58,8 52,7 

Dia 2 

Medições dB(A)  B&K (P01)  Minipa (P01A)  Minipa (P05) Minipa (P06) 

1° Medição (iniciando 08:45 h)  78,20 65,24 49,10 50,27 

2° Medição (iniciando 09:00 h)  79,10 64,51 49,31 48,67 

3° Medição (iniciando 09:15 h)  78,00 65,51 48,62 50,07 

4° Medição (iniciando 09:30 h)  77,30 64,73 47,71 49,64 

LAeq (1h)  78,2 65,0 48,7 49,7 

Dia 3 

Medições dB(A)  B&K (P01)  Minipa (P13)  Minipa (P14) Minipa (P07A) 

1° Medição (iniciando 08:40 h)  78,20 67,96 68,55 64,99 

2° Medição (iniciando 08:55 h)  78,30 68,25 68,60 65,48 

3° Medição (iniciando 09:10 h)  77,70 67,82 67,51 64,35 

4° Medição (iniciando 09:25 h)  78,40 68,07 68,24 64,98 

LAeq (1h)  78,2 68,0 68,2 65,0 

Dia 4 

Medições dB(A)  B&K (P01)  Minipa (P07)  Minipa (P08) Minipa (P09) Minipa (P10) 

1° Medição (iniciando 08:20 h)  78,50 78,77 64,39 58,60 52,74 

2° Medição (iniciando 08:35 h)  78,80 78,89 64,40 58,24 51,77 

3° Medição (iniciando 08:50 h)  78,50 78,78 64,50 57,88 51,72 

4° Medição (iniciando 09:05 h)  78,00 78,34 63,48 58,06 51,21 

LAeq (1h)  78,5 78,7 64,2 58,2 51,9 

 

Concomitantemente à medição de ruído, foram obtidos dados de tráfego como composição, 

velocidade e fluxo de veículos; os dados estão apresentados na Tabela 2. 

 

A partir dos dados de tráfego apresentados, estimou-se o nível de pressão sonora equivalente 

seguindo as etapas de cálculo elencadas nos itens 2.2. e 2.3.. Primeiramente, foi realizado o 

cálculo da estimativa de ruído desconsiderando o efeito da passagem inferior e, em seguida, 

considerando a obstrução (difração) da barreira mais próxima e a reflexão da barreira mais 

afastada.  
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Tabela 2: Caracterização do tráfego 
Dia 1  Dia 2 

Variáveis 
Faixa 

1 e 2 

Faixa 

3 e 4  
Variáveis 

Faixa 

1 e 2 

Faixa 

3 e 4 

q = fluxo de veículos 2543 2530  q = fluxo de veículos 2378 2506 

v = velocidade média dos veículos (km/h) 68,35 75,65  v = velocidade média dos veículos (km/h) 69,74 73,46 

p = percentual de veículos pesados em 

relação ao fluxo total  (%) 
7,27% 6,92% 

 

p = percentual de veículos pesados em 

relação ao fluxo total  (%) 
5,63% 5,35% 

Dia 3  Dia 4 

Variáveis 
Faixa 

1 e 2 

Faixa 

3 e 4  
Variáveis 

Faixa 

1 e 2 

Faixa 

3 e 4 

q = fluxo de veículos 2373 2606  q = fluxo de veículos 2488 2748 

v = velocidade média dos veículos (km/h) 71,78 78,62  v = velocidade média dos veículos (km/h) 72,34 74,94 

p = percentual de veículos pesados em 

relação ao fluxo total  (%) 
6,36% 6,02 

 

p = percentual de veículos pesados em 

relação ao fluxo total  (%) 
5,39% 4,91% 

 

Para permitir uma avaliação conjunta do efeito da barreira simultaneamente em todos os pontos, 

os resultados foram homogeneizados com relação ao ponto P01, já que não foi possível realizar 

a medição do nível sonoro de todos os pontos estudados ao mesmo tempo; para isso tomou-se 

como referência o ponto P01, e então, dele foram coletados dados em todos os dias nos quais 

se realizaram medições; essa homogeneização foi feita como segue:  calculou-se a diferença 

dos valores obtidos para o ponto P01 do primeiro dia de medição em relação aos valores obtidos 

para este mesmo ponto em cada um dos demais dias; essa diferença será somada (ou subtraída, 

conforme aplicável) ao valor das medições de cada um dos outros pontos, essa  . Os resultados 

finais obtidos são visualizados nas Tabelas 3 e 4 e na Figura 7. 

 

Tabela 3: Correções em dB(A) para difração e reflexão 
 Ponto - Distância Difração Reflexão Resultante 

P01 – 0 m -0,2 5,9 + 5,7 

 P07 – 0 m -0,2 5,9 + 5,7 

P13 – 7 m -12,3 6,2 - 6,1 

P14 – 7 m -12,3 6,2 - 6,1 

P01A – 10 m  -13,6 6,3 - 7,3 

P07A – 10 m -13,5 6,3 - 7,3 

P02 – 14 m -14,5 6,4 - 8,1 

P08 – 14 m -14,7 6,5 - 8,2 

P03 – 28 m -16,0 7,0 - 9,0 

P09 – 28 m -16,0 7,0 - 9,0 

P10 – 60 m -17,3 8,3 - 9,0 

P04 – 60.7 m -16,6 8,0 - 8,6 

P05 – 112 m -17,2 9,7 - 7,5 

P06 – 227.9 m -17,6 12,5 - 5,1 

 

Comparando as estimativas feitas com o CoRTN e os valores medidos em campo considerando 

a passagem inferior, constata-se que as expressões estimam níveis de ruído mais elevados, 

principalmente se o ponto de recepção estiver na borda da passagem inferior ou muito afastados 

de tal borda. 

 

Os pontos intermediários (após a borda até cerca de 28 m de distância da borda) foram os que 

apresentaram menores erros, que vão desde 0,5 dB(A) até 2,8 dB(A); os pontos situados nas 

bordas apresentaram erros de em média 4,4 dB(A) e os pontos muito distantes (a partir de 60,7 

m da borda) tiveram variações na ordem de 4,1 dB(A)  a 7,9 dB(A). 
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Tabela 4: Comparação de todos os LAeq em dB(A) previstos e reais 

  

Ponto - Distância 

(1) (2) (3) (2) - (3) (3) - (1) 

Previsto  

Sem passagem 

Inferior 

Previsto  

Com passagem 

Inferior 

Real  

Com passagem 

Inferior 

Erro  

previsto com 

Passagem 

Inferior 

Atenuação 

prevista vs. real 

P01 – 0 m 77,1 82,8 77,9 +4,9 + 0,8 

P07 – 0 m 76,2 81,9 78,1 +3,8 + 1,9 

P13 – 7 m 74,3 68,2 67,7 +0,5 - 6,6 

P14 – 7 m 73,5 67,4 67,9 -0,5 - 5,6 

P01A – 10 m  73,2 65,9 64,7 +1,2 - 8,5 

P07A – 10 m 73,1 65,8 64,7 +1,1 - 8,4 

P02 – 14 m 71,7 63,6 62,6 +1,0 - 9,1 

P08 – 14 m 72,3 64,1 63,6 +0,5 - 8,7 

P03 – 28 m 69,5 60,5 58,8 +1,7 - 10,7 

P09 – 28 m 69,4 60,4 57,6 +2,8 - 11,8 

P10 – 60 m 68,0 59,0 51,3 +7,7 - 16,7 

P04 – 60.7 m 65,4 56,8 52,7 +4,1 - 12,7 

P05 – 112 m 63,8 56,3 48,5 +7,9 - 15,3 

P06 – 227.9 m 61,4 56,3 49,4 +6,9 - 12,0 

 

 
Figura 7: Gráfico comparando todos os LAeq em dB(A) previstos, reais, atenuação e o erro 

 

Uma explicação para essas maiores variações em pontos mais afastados são que as expressões 

do CoRTN não levam em consideração a forma urbana ao redor dos pontos de recepção, ou 

seja, não levam em consideração as edificações no entorno e consideram que todos os pontos 

de recepção estão em um mesmo nível, sem levar em conta a topografia do terreno. 

 

Outra justificativa, para os pontos próximos à barreira, vem do fato da existência de uma 

saliência no topo da barreira (Figuras 3 e 4) que não é considerada nas expressões do CoRTN; 

esta saliência contribui para reduzir a parcela do ruído que difrata na barreira e minimizaria as 

variações encontradas entre a previsão e a realidade no nível de ruído. A literatura comprova 

que a forma do topo da barreira pode contribuir para a atenuação do ruído; se a forma do topo 

da barreira for conforme observa-se no local, a atenuação aumenta. Estudos mostram que 

apresenta um acréscimo de atenuação que varia de 2 dB para uma saliência de 0,5 m até 4 dB 

para uma saliência de 2,5 m (Combrie et al., 1995; Ishizuka e Fujiwara, 2004; Bistafa 2006). 
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A partir dos valores obtidos na Tabela 3, observa-se que a difração da barreira mais próxima 

teve um efeito mais preponderante no nível de ruído; verificou-se também que a parcela de 

reflexão da barreira oposta varia em menor proporção que a de difração e os pontos em zona 

iluminada são os mais afetados pela reflexão, pois nestes pontos a difração da barreira próxima 

é muito baixa; em resumo, quanto mais distante for o ponto de recepção da borda da passagem 

inferior, maior será o efeito benéfico da passagem inferior. 

 

Logo, conclui-se que a passagem inferior tem um efeito redutor de ruído com o aumento da 

distância entre o ponto de recepção e a borda da passagem, posto que ele só atenua o ruído se o 

ponto estiver situado na zona de sombra acústica. Quando comparadas as estimativas de ruído 

sem a passagem inferior com os valores reais do ruído com a passagem inferior chega-se a uma 

atenuação média, apenas nos pontos em sombra acústica, de 11,8 dB(A). Confirma-se, assim, 

a eficiência da passagem inferior como uma solução para a minimização do ruído de tráfego 

em áreas residenciais. 

 

8.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Utilizaram-se predições acústicas empregando as expressões do CoRTN, onde se estimou o 

nível de ruído considerando dois cenários: um sem a passagem inferior e outro com a passagem 

inferior; para o cenário com a passagem inferior, estimou-se o ruído considerando a difração 

devido a barreira mais próxima e a reflexão devido à barreira oposta. Foram confrontados os 

valores previstos com os reais coletados e observou-se que a passagem inferior produziu uma 

atenuação sonora para os pontos situados na zona de sombreamento acústico e uma 

amplificação nos pontos situados na zona iluminada. Este efeito de amplificação aconteceu 

devido ao fato da parcela de reflexão da barreira oposta ser maior do que a parcela de difração 

da barreira próxima, na zona iluminada, visto que esses pontos estão encostados na barreira; ao 

contrário do que ocorre nos pontos situados na zona de sombra onde a obstrução da primeira 

barreira tem um efeito mais proeminente no nível de pressão sonora do que a reflexão da 

barreira mais distante, resultando em atenuação global do ruído. Os pontos situados na zona de 

sombra acústica apresentaram uma redução média de 11,8 dB(A), quando comparados as 

estimativas de ruído sem a passagem inferior com os valores reais do nível de ruído; constatou-

se também que, via de regra, a atenuação do nível de ruído é crescente com a distância entre a 

borda da passagem inferior e o ponto de recepção. 

 

Desta forma, a passagem inferior causa uma atenuação significativa no nível de ruído com o 

aumento da distância apenas para os pontos localizados na zona de sombra acústica, 

confirmando a eficiência da passagem inferior como uma solução para a minimização do ruído 

de tráfego em áreas de residências, pois, além de ser quantitativamente eficiente em termos de 

redução do nível de ruído ainda é uma barreira acústica que não provoca um impacto visual 

muito grande nas regiões circunvizinhas e é uma solução para prover o escoamento de veículos 

em vias expressas. 

 

Por fim, os resultados também mostram que os valores previstos pelas expressões do CoRTN 

estimam valores de ruído maiores que a realidade e isso pode ser explicado devido a deficiência 

das expressões em não considerarem a forma urbana ao redor dos pontos de recepção nem a 

forma do topo da barreira. 
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RESUMO 
O objetivo do estudo foi simular o comportamento do clima acústico no entorno de rodovias, com características 
urbanas, devido a alterações na fluidez causadas pela implantação de um transporte de massa. Teve-se como 
arcabouço teórico estudos sobre o ruído advindo de variações na fluidez causadas pelo elevado número de veículos 
transitando nas principais rodovias do país, que adentram em áreas habitadas, assim como as consequências 
negativas disso na saúde da população. Trata-se de um estudo de caso que verifica, por meio de simulações 
computacionais realizadas com software de predição acústica, os níveis de pressão sonora devido a variações na 
fluidez da rodovia para uma redução no número de veículos leves e pesados em decorrência da implantação de um 
novo modal. Neste trabalho foi utilizada a hipótese de que, com a retirada de um quantitativo de veículos leves e 
pesados, a velocidade média de fluxo do tráfego tenderia a aumentar e, dessa forma, elevaria os níveis de pressão 
sonora aos quais os moradores dessa região estariam expostos. Após a coleta e análise dos dados, constatou-se que 
as alterações causadas são pouco significativas e que não ocorreram mudanças perceptíveis no clima acústico da 
região. 

ABSTRACT 
The objective of the study was to simulate the behavior of acoustic climate in the surroundings of highways, with 
urban characteristics, due to changes in the fluidity caused by the implantation of a mass transport. The theoretical 
framework was studies on noise arising from variations in fluidity caused by the number of vehicles passing 
through the main highways of the country, which penetrate in habited areas, as well as negative consequences of 
this on the health of the population. It is a case study that verifies, through computational simulations performed 
with acoustic prediction software, the sound pressure levels due to variations in the fluidity of the highway for a 
reduction in the number of light and heavy vehicles due to Implementation of a new modal. In this work, the 
hypothesis was used that, with the withdrawal of a quantitative of light and heavy vehicles, the average speed of 
traffic flow would tend to increase and, in this way, would raise the sound pressure levels that the residents of the 
region would be exposed. After collecting and analyzing the data, it was verified that the changes caused are 
insignificant and that there are no perceptible changes in the acoustic climate of the region. 

1. INTRODUÇÃO
É comum, cada vez mais, contextos de congestionamentos em rodovias que adentram em 
cidades, esse fato acaba ocasionando variações na fluidez. Nesses espaços, o ruído do trânsito 
é influenciado por fatores como: acelerações e desacelerações; composição e velocidade do 
fluxo de tráfego, além da própria postura do motorista (Guedes, 2005; Kang, 2007). Essas 
variações, também estão relacionadas a outros fatores como: a presença de dispositivos de 
controle de velocidade, a sinalização (vertical ou horizontal), as ondulações transversais 
(“lombadas”), e aos dispositivos de fiscalização eletrônica (Silva, 2009).  

Devido ao efeito significativo do fluxo de tráfego nos níveis de pressão do ruído do tráfego, 
foram realizados estudos para investigar o impacto do fluxo de tráfego nas emissões de ruído 
do trânsito. To et al. (2002) realizaram uma investigação sobre o ruído do tráfego em estrada 
com áreas densamente habitadas em Hong Kong, que revelou que o fluxo total de tráfego e o 
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número de veículos pesados são os fatores mais significativos do ruído do tráfego urbano (To 
et al., 2002).  

Zannin et al. (2002) exploraram a influência da composição do tráfego e do fluxo de tráfego 
sobre o ruído emitido pelas estradas brasileiras. A matriz de correlação de diferentes parâmetros 
mostrou que o fluxo de tráfego representava o maior impacto na emissão de ruído do tráfego 
(Zannin et al., 2002).  

 

Halim e Abdullah (2014) compararam a resposta do nível de ruído equivalente ao número 
intenso de veículos (alto fluxo de tráfego) e um número baixo de veículos transitando (baixo 
fluxo de tráfego) em Klang Valley, Malásia. Os resultados indicaram que a rodovia de tráfego 
pesado registou um nível de ruído mais alto em comparação com a rodovia de fluxo de tráfego 
baixo, devido ao maior número de veículos na rodovia de tráfego pesado (Halim e Abdullah, 
2014). 

Diante dos efeitos negativos decorrentes da poluição sonora saber os potenciais impactos, 
sejam eles positivos ou não, de possíveis alterações da divisão modal, é uma das questões 
essenciais do planejamento de transportes no mundo inteiro. Assim, de modo a analisar o 
comportamento dos níveis de pressão sonora decorrente de variações na fluidez, em rodovias 
com características urbanas, foram realizadas simulações da implantação de um transporte de 
massa nas proximidades de uma rodovia. O cenário simulado encontra-se no Entorno Sul da 
Capital Federal do Brasil, BR 040, na altura das cidades de Valparaíso – GO, Cidade Ocidental 
- GO e Luziânia – GO. Essa localidade foi escolhida por possuir linha férrea nas proximidades 
da rodovia que se encontra em estudos de viabilidade para uma possível implantação de um 
transporte de massa entre as cidades de Goiás e a região central de Brasília.  
 
Assim, para a realização das simulações, a partir da operacionalização da linha férrea com 
trens urbanos (transporte de massa), a premissa adotada é que parte da frota de ônibus e de 
veículos particulares que transitam pela região deixe de circular pela rodovia. Além disso, é 
considerada a migração de usuários de veículos leves para o transporte ferroviário. Desse 
modo, com a diminuição do número de veículos em circulação na rodovia, a hipótese adotada 
é que os níveis de pressão sonora aumentem em função do aumento da velocidade e fluidez 
da via. Em outras palavras, nos horários em que a utilização da capacidade da via é menor em 
virtude de um volume de tráfego menor, o ruído pode ser maior do que em horários de pico. 
Isso leva a crer que a influência da geração de ruído em função do contato entre pneu e 
pavimento pode ser preponderante em relação ao número de veículos em horários de pico, de 
forma que “menos carros podem gerar mais ruído do que mais carros” (Rodrigues, 2010). 
Com o fluxo livre, a tendência é que os veículos se desloquem a uma velocidade maior fazendo 
com que os níveis de intensidade sonora aumentem, visto que a velocidade é um dos 
parâmetros principais para a produção de ruído. 
 
2. MÉTODO  
Para a obtenção dos dados e dos atributos da região de estudo, dois tipos de avaliação foram 
realizados: uma de caráter exploratório, que apresenta dados referentes às características da 
região de estudo, e outra de modo aplicado, com a coleta de dados em campo para investigar 
os níveis de intensidade sonora em função das variações na fluidez do tráfego. A Figura 1.0 
apresenta de forma detalhada as etapas do método utilizado na pesquisa. 
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Figura 1: Representação geral das etapas da pesquisa 

 
Cada uma das etapas do método e a sua aplicação é descrita a seguir de forma detalhada. 
 
2.1 Pesquisa Observacional  
A primeira etapa da pesquisa foi de caráter exploratório, denominada estudo piloto, que teve 
como finalidade caracterizar a região de estudo. Foram levantadas as características das 
proximidades da via, as características do pavimento e as características do tráfego veicular. 
Os elementos coletados tiveram como finalidade descrever, de forma geral, a região de estudo, 
ou seja, delimitar fatores que pudessem influenciar nos fenômenos acústicos como a absorção, 
a difração e a reflexão que se devem a obstáculos (edifícios, barreiras acústicas, vegetação, 
topografia), condições atmosféricas (temperatura, humidade e vento). A Figura 2 representa, 
de forma sintetizada, os elementos avaliados na pesquisa observacional. 
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Figura 2: Esquema proposto para na pesquisa observacional 

 
2.2 - Pesquisa de coleta de dados  
No Brasil, até o momento, não há um procedimento normativo de medição de ruído de tráfego 
em nível nacional. Assim, as medidas em campo foram realizadas de acordo com as 
recomendações da norma alemã, Richtlinien für den Lärmschutz an Straβen – RLS-90, uma 
vez que autores como Zannin et al. (2007) e Calixto (2002) chegaram a resultados satisfatórios 
da utilização dessa norma para as vias brasileiras. 
As medições foram realizadas considerando o tráfego circulante no sentido Luziânia – 
GO/Brasília – DF, nos intervalos das 07:00h às 9:00h e das 14:00h às 16:00h; e de 
Brasília/Luziânia, no intervalo de 17:00h às 19:00h. A escolha dos intervalos de tempo 
englobou tanto o horário de pico da manhã e do entardecer quanto situações no período das 
14:00h às 16:00h. Essa estratégia teve o intuito de caracterizar diversas situações possíveis de 
composição do fluxo de tráfego (Rodrigues, 2006). 
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Para a obtenção dos dados em campo, foram selecionados pontos ao longo da BR 040, altura 
da cidade de Valparaíso de Goiás, Figura 3.  
 

 
Figura 3: Região de Valpaíso de Goias – GO.  

 
Para cada ponto de medida foram coletados dados de velocidade média do fluxo de tráfego, 
além de serem realizadas filmagens da passagem dos veículos nas duas vias. Por fim, houve 
aferição dos níveis de pressão sonora. Esse procedimento ocorreu seguindo as normas 
estabelecidas na NBR 10.151/2000 – Acústica – Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas 
Visando ao Conforto da Comunidade. O equipamento usado foi  o sonômetro modelo 
Solo Black da 01 dB tipo 1, que foi posicionado respeitando a distância de 25 metros em 
relação ao eixo central da via de fluxo mais intenso, e a uma altura de 1,5 metros em relação 
ao solo. As variáveis obtidas foram: nível sonoro equivalente (LAeq), valores de limite (𝐿𝐿máx) 
e (Lmín). As etapas da pesquisa de campo estão especificadas na Figura 4. 
 
No momento da aferição dos níveis de pressão sonora em cada ponto, foi instalado um sistema 
de vídeo para registro do fluxo de tráfego durante o processo de coleta de dados para se 
determinar posteriormente o número de veículos leves (automóveis, caminhonetes de pequeno 
porte até 6t, por eixo, e motocicletas) e veículos pesados (caminhões, ônibus e caminhonetes 
de grande porte acima de 6t, por eixo), nos dois sentidos de tráfego, com tempo de contagem 
de 15 minutos, conforme recomendação da NBR 10151 (2000). Ainda durante a aferição dos 
dados em cada ponto foi utilizado o equipamento radar-pistola, modelo ultra lyte, para 
determinar a velocidade média do fluxo veicular nos pontos de medida. 
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Figura 4: Etapas da pesquisa de campo de campo 

 
 
2.3 Simulações  
A etapa de simulação buscou determinar as condições atuais de fluxo e seu respectivo impacto 
no clima acústico, bem como desenvolver dois cenários considerando uma redução no fluxo 
veicular. Para a simulação de fluxo foi usado o software AIMSUM (Advanced Interactive 
Microscopic Simulator for Urban and Non-Urban Networks), V.8.1, para determinar as 
velocidades médias do fluxo de tráfego na região de estudo, levando em consideração a 
redução no número de veículos leves e pesados decorrente de uma possível implantação de 
transporte de massa (trem urbano). O percentual de redução da frota veicular utilizado nas 
simulações foi de 20% e 50% da frota atual. Esses percentuais foram utilizados em 
consonância com estudos tratados na literatura pesquisada, como pode ser visto em Mamede 
(2009).  
 
Por fim, a proposta de usar o Software Aimsun para determinar as variações no fluxo de tráfego 
médio, devido à redução do número de veículos, foi de determinar a velocidade média em zonas 
da região de estudo. Após a modelagem no Software Aimsun e, com os resultados das 
velocidades médias em cada um dos setores da região de estudo para a redução de 20 e 50% da 
frota atual, foi possível simular, utilizando o software CadnaA, (Computer Aided Noise 
Abatement), as alterações no clima acústico da região decorrente das novas velocidades 
adotadas para as zonas variações. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
3.1 - Pesquisas observacional e de campo 
Com respeito as pesquisas observacional e de coleta de dados, ambas foram realizadas 
simultaneamente. De maneira sintetizada, A Tabela 1 mostra os dados obtidos durante a 
realização da coleta dos dados observacionais. Com base nos levantamentos obtidos verifica-
se que a região de estudo é composta por residências e comércios às margens da rodovia BR-
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040. Os dados coletados demonstraram não haver outras fontes sonoras que pudessem 
influenciar naquela advinda do tráfego veicular. Além disso, observou-se que as vias 
apresentam boas condições de circulação e, ainda, atendem às normas de sinalização vertical 
e horizontal determinadas pela legislação brasileira.  
 

Tabela 1: Dados da pesquisa observacional obtidos para a área de estudo 

 
 
Ainda com respeito à primeira fase deste estudo de caso, foram realizadas medidas em 
diferentes pontos da Rodovia BR 040 para os níveis de pressão sonora devido ao tráfego 
veicular, em três períodos distintos. De forma a sintetizar os dados obtidos, a Tabela 2 traz 
uma representação dos valores obtidos para a velocidade média do fluxo de tráfego, e ainda, 
os valores mínimos, máximos e médios referentes aos níveis de pressão sonora equivalente, 
por período, obtidos na área de estudo. 
 

Tabela 2: Valores obtidos em diferentes pontos para a velocidade média do fluxo de tráfego e dos diferentes 
níveis de pressão sonora nos diferentes períodos 

 
 
Por meio da Tabela 2 é possível observar que o nível de pressão sonora médio para os pontos 
coletados, no período das 07:00 às 09:00, chegaram a valores superiores aos 70 dB(A). Isso se 
relaciona, principalmente, ao elevado número de veículos transitando na via e aos processos de 
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aceleração e de frenagem verificados no momento da coleta dos dados. Outro fator que 
contribuiu para o aumento dos níveis de pressão sonoras médios nesse período é o fato de as 
velocidades médias de propagação do fluxo terem sido as maiores observadas.  
 
Por outro lado, no período das 14:00 às 16:00h, a via encontrava-se com um tráfego menos 
intenso. Os valores obtidos para o nível de pressão sonora médio, na maior parte, mantiveram-
se constantes e com valores mais baixos dos que os que foram obtidos nos outros dois períodos. 
 
Por fim, no período das 17:00 às 19:00h, o fluxo de tráfego, em boa parte dos pontos, deu-se 
de forma pulsante e com valores médios de pressão sonora em torno de 68 dB(A). Em grande 
parte destes pontos houve a predominância de ruído devido às acelerações e às frenagens por 
causa das condições de fluidez da via. 
 
3.2 Ruído e velocidade média do fluxo de tráfego 
De forma analisar a influência da velocidade média do fluxo de tráfego na produção de ruído, 
os dados de velocidade média do fluxo foram sintetizados em uma ordem crescente em função 
dos níveis de pressão sonora observados. Assim, é possível observar, uma tendência linear de 
aumento nos níveis de pressão sonora em termos do aumento da velocidade média do fluxo de 
tráfego, Figura 5. Os valores obtidos para a velocidade média ficaram aproximadamente dentro 
do intervalo de 40 e 70 km/h, e os níveis de pressão sonora (NPS) ficaram entre 64 a 74 dB(A). 
 

 
Figura 5: Nível de pressão sonora (NPS) em termos das condições da velocidade média do fluxo de tráfego 

veicular para cada ponto analisado. 
 
Como pode-se observar na Figura 5, há uma tendência de aumento nos NPS devido ao aumento 
na velocidade média referente ao fluxo de tráfego. A diferença para os NPS observados para a 
variação da velocidade de 40 Km/h a 60 km/h foi de aproximadamente 3 dB(A). Esse 
comportamento já era esperado, visto que, com o aumento da velocidade há consequentemente 
um aumento nos movimentos de adesão/deslizamento entre pneu e o pavimento, elevando as 
vibrações e, consequentemente, o ruído. Vale ressaltar que os resultados encontrados condizem 
com os encontrados nos trabalhos de Rodrigues, (2010); Quartieri et al, (2009), que mostram 
a relação entre os aumentos dos níveis de pressão sonora em decorrência do aumento da 
velocidade. 
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3.3 Validação do modelo (cenário atual) 
De modo a validar o mapa para o cenário atual, os resultados dos níveis de pressão sonora 
obtidos nas medições in loco foram comparados aos calculados no software de mapeamento 
acústico. Os resultados desta análise encontram-se na Tabela 3, na qual é possível verificar que 
os parâmetros descritos nos itens anteriores propiciam um grau de precisão de ± 3 dB(A), entre 
o Leq(A) medido e o simulado. Para Silva (2010), com base nos valores apontados pelo EU-
WG3 (2001), esse limite pode ser ainda menos restritivo para áreas urbanas, sendo aceitos até 
± 4dB(A). 

Tabela 3: Valores dos NPS medidos e calculados e diferenças 

 
 

3.4 Mapa de ruído na situação atual 
Com os dados tabulados, foram realizadas simulações para gerar o mapa de ruído referente à 
“situação atual”. A Figura 6 mostra os níveis de pressão sonora equivalente para a situação 
atual no período diurno. Nas simulações realizadas os pontos de cálculo de Nível de Pressão 
Sonora (NPS) coincidem com os pontos de medição de ruído ambiental, inseridos nas mesmas 
coordenadas UTM (objetos georreferenciados). 
 
Por meio da Figura 6, é possível verificar que lojas e residências com fachadas diretamente 
voltadas para a rodovia sofrem uma maior incidência do ruído emitido pelas vias de trânsito. 
No tocante à avaliação do impacto do ruído ambiental na rodovia BR-040 – altura da cidade 
de Valparaiso de Goiás, mostra, por meio das curvas de níveis da figura 6, que os níveis de 
ruído, para Ldia na maior parte dos pontos, ultrapassam os valores máximos estabelecidos pelas 
normas vigentes. A norma brasileira NBR 10151, especifica para áreas mistas um limite 
máximo de 55 dB(A) no período diurno. 
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Ainda de acordo com o mapa de ruído da situação atual pode-se afirmar a existência de uma 
situação de impacto ambiental negativo classificado como “ruidosos” em relação às emissões 
sonoras locais. Neste sentido, o trecho urbano desta rodovia atualmente pode ser classificado 
como um local de alta poluição acústica, o que coloca pessoas que tem seus comércios e 
residências próximas a rodovias a uma situação de impacto ocorrente. 
 

 
Figura 6: Mapa de ruído da situação atual para o parâmetro 𝐿𝐿𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑  

 

3.5 Simulação dos cenários futuros 
Mediante à possibilidade de implantação de um transporte de massa (trem urbano), foram 
realizadas simulações para dois cenários futuros distintos: um considerando uma redução de 
20% na frota veicular atual, e outro considerado uma redução de 50% na frota veicular. 
Associadas à redução da frota veicular, também foram consideradas as novas velocidades de 
tráfego determinadas em simulações pelo AIMSUM para a simulação dos cenários futuros, 
conforme Figuras 7 e 8. 
 
Comparando os mapas das Figuras 7 e 8 (cenário futuro) com o da Figura 6 (situação atual) 
foi constatada algumas mudanças sensíveis, como é o caso da faixa do indicador de 60 a 65 
dB(A), que sofre uma redução para os dois cenários futuros simulados. Em contrapartida 
houve um aumento da curva dos valores menores que 55 dB. Essa redução está ligada à 
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combinação dos fatores: redução no número de veículos transitando nas vias e aumento da 
velocidade média de deslocamento do fluxo de tráfego. 
 

 
    Figura 7: Mapa de Ruído – Cenário futuro     Figura 8: Mapa de Ruído – Cenário futuro                                  

Redução de 20% para o 𝐿𝐿𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑                      Redução de 50% para o 𝐿𝐿𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 
 

Por meio da tabela 4 é possível comparar os valores simulados para os níveis de ruído atual, 
em relação ao cenário futuro de 20% e de 50% de redução no fluxo. Pode-se inferir que para 
a redução de 20% alguns pontos tiveram um pequeno aumento nos níveis de pressão sonora 
quando comparados com os valores atuais. Esse fato está relacionado com o aumento 
da velocidade média do fluxo de tráfego. Para a redução de 50%, apesar do aumento 
na velocidade média do fluxo de tráfego, que contribui diretamente com os NPS, houve uma 
pequena redução nas emissões, o que se deve à forte redução no número de veículos 
transitando nas vias. Em alguns pontos essa redução chega a 3,7 dB(A), notadamente, no 
ponto que sofre a ação direta do ruído do tráfego. 
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Tabela 4: Comparativo entre os NPS para os diferentes cenários 

 
 
Os valores negativos observados na Tabela 4, para a redução de 20%, mostram que nesses 
casos houve um aumento dos níveis de pressão sonora que não chegam a ultrapassar 1 dB(A).  
Cabe ainda ressaltar que com a redução da frota em 20% em relação a atual, observou-se em 
alguns pontos um leve aumento nos NPS, fato este que difere dos valores obtidos para a 
redução na frota veicular em 50%, que chegou a ter uma redução média dos pontos em 2,3 
dB(A). 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com base nos resultados apresentados pode-se concluir que os NPS estão diretamente ligados 
à velocidade do fluxo de tráfego e que nas margens da rodovia apresentam valores elevados, 
muito acima do limite estabelecido pela Legislação. Por meio desta constatação, é possível 
trabalhar com medidas mitigadoras dos elevados níveis de ruídos como o gerenciamento do 
tráfego focado no controle e na redução da velocidade média em rodovias com características 
urbanas. O modelo utilizado para realizar as simulações foi calibrado para a região de estudo e 
os resultados permitiram avaliar questões de fluidez em rodovias com características urbanas. 
Sobre isso, é preciso considerar que, com a redução de 20% na frota veicular, houve um 
pequeno aumento nos níveis de pressão sonora para alguns pontos. Entretanto, pode-se 
constatar que para uma possível implantação de um transporte de massa, não haverá alterações 
significativas no clima acústico da região decorrentes da redução na frota veicular atual em 20 
e 50%. 
 
Os resultados confirmam parcialmente a hipótese deste trabalho, cuja a premissa era que, com 
a implantação de um transporte de massa, os níveis de pressão sonora tenderiam a aumentar 
em termos de uma maior fluidez na via, ou seja, com o aumento da velocidade do fluxo de 
tráfego, os níveis de pressão sonora tenderiam a ser maiores. 
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Por fim, por meio das simulações e da geração de mapas para o cenário futuro, pode-se 
constatar que, em cenários de 20 e 50% de redução na frota veicular, houve uma pequena 
redução nos indicadores de ruído, ou seja, ocorreu redução na faixa de ruído para os intervalos 
de 60 a 65 dB(A) e, consequentemente, aumento na faixa de 50 dB(A). Para as outras faixas, 
não foram verificadas mudanças significativas. 
 
Para uma abordagem mais especifica, sugere-se dar continuidade a pesquisa em outras regiões 
com intuito de generalizar o estudo para diferentes situações, e ainda, por meio da pesquisa, 
estimar o número de pessoas incomodadas e altamente incomodadas por faixa de ruído para os 
parâmetros 𝐿𝐿𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑  com base a na diretiva da Comunidade Europeia (2002).  
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Guedes, Í. C. M. (2005). Influência da forma urbana em ambiente sonoro: um estudo no bairro Jardins em Aracaju 
(SE). Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual de Campinas- Unicamp, Faculdade de 
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo. Campinas, São Paulo. 

Halim H., Abdullah R., (2014). Equivalent noise level response to number of vehicles: a comparison between a 
high traffic flow and low traffic flow highway in Klang Valley, Malaysia. Frontiers in Environmental 
Science. doi: 10.3389/fenvs.2014.00013 

Kang, J. (2007). Towards Science and Practice of Soundscape: COST ActionTD 0804 - Sondscape of European 
Cities and Landscapes. Forum Acusticum 2011. Aalborg, Dinamarca: 

Mamede, D. A. e C. J. P. Alves (2009) Estudo sobre a acessibilidade de aeroportos no Brasil. Anais do 15º 
Encontro de Iniciação Científica e Pós-Graduação do ITA – XV ENCITA / 2009. Instituto Tecnológico 
de Aeronáutica, São José dos Campos, SP, Brasil, Outubro, 19 a 22. 

Quartieri, J.; Mastorakis, N. E.; Iannone, G.; Guarnaccia, C.; d’Ambrosio, S.; Troisi, A.; Lenza; Tll. (2009).  A 
Review of Traffic Noise Predictive Models. In: Proceedings of the 5th WSEAS Int. Conf. on “Applied 
and Theoretical Mechanics” (MECHANICS'09), Puerto De La Cruz, Canary Islands, Spain, December 
14-16.  

Rodrigues, F. (2006) Análise de Ruído em Terminais de Transporte Coletivo Urbano: Desenvolvimento de 
Modelos de Previsão, Dissertação de Mestrado, 136 p. Uberlândia: Faculdade de Engenharia Civil, 
Universidade Federal de Uberlândia.  

Rodrigues, F. (2010) Metodologia para Investigação de Relação entre Ruído de Tráfego e Condições Operacionais 
do Fluxo em Centros Urbanos. UFRJ/COPPE, Rio de Janeiro. 

Silva, A. M. C. (2010) Mapa de ruído do bairro “Vila Universitária” Bauru, Brasil - Situação de pico. 2010. 
Dissertação de Mestrado – Universidade do Minho, Braga. 

Silva, J. R. A. (2009). Caracterização do Ruído Emitido por Veículos Rodoviários num Troço da EN 109 em 
Vagos. Universidade de Aveiro. Departamento de Engenharia Civil. Portugal. 

To W.M., Ip R.C.W., Lam G.C.K., Yau C.T.H., (2002). A multiple regression model for urban traffic noise in 
Hong Kong, Journal of the Acoustical Society of America, 112(2), 551-556. 

WG3. Working Group 3 (2001). Computational and Measurement. Progress Report.. 
Zannin P.H.T., Calixto A., Dinizn B.D., Giovanini C.R., (2002). Influence of the traffic composition and traffic 

flow on noise emitted by typical Brazilian roads. Canadian Acoustics, 30(4), 15-20. 
Zannin, P. H. T.; Ferreira, A. M. C.; Ferreira, J. A. C. (2007) Avaliação de poluição sonora na cidade de Fortaleza. 
 

521

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32002L0049


ANÁLISE DO PERFIL DOS USUÁRIOS DE TRANSPORTE E ELABORAÇÃO DE 
PROPOSTAS DE INCENTIVO À MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 

Daniele Firme Miranda 
Philippe Barbosa Silva 

Fabiana Serra de Arruda 
Universidade de Brasília 

Programa de Pós-Graduação em Transportes (PPGT) 

RESUMO 
O conhecimento do sistema de transporte como um todo, desde sua infraestrutura até os seus usuários, é 
essencial para se realizar planejamentos estratégicos e operacionais adequados. Esse artigo traz uma avaliação 
dos perfis dos usuários de transporte no Distrito Federal, por motivo de trabalho, de forma a subsidiar a 
elaboração de propostas de incentivo à mobilidade sustentável e quantificar o potencial impacto ambiental dessas 
propostas. Constatou-se que, com a adoção de medidas de incentivo ao uso de metrô, ônibus e bicicleta, um total 
de 199.418 indivíduos poderiam ser atingidos, resultando em uma redução nas emissões de gases de efeito estufa 
de até 11% em cinco anos, considerando uma eficácia de 15%, 30% e 35% na adoção das respectivas medidas. 

ABSTRACT 
Awareness regarding the transport system of a region, including its infrastructure and user’s profile, is essential 
for an adequate strategic and operational transport planning. This article presents an evaluation of transport 
user’s profile within Federal District, Brazil, for work-motivated trips, aiming to base proposals of incentive to 
sustainable mobility and to quantify the potential effects of those proposals. It was concluded that the adoption 
of measures promoting the use of metro, bus and bicycle would potentially affect 199.418 individuals, resulting 
in a reduction of 11% in the greenhouse emissions in 5 years, considering an efficacy of 15%, 30% and 35% in 
the adoption of the respective measures. 

1. INTRODUÇÃO
O planejamento de transportes visa definir estratégias e medidas para adequação da oferta de 
transporte à demanda existente ou futura. Para além disso, os planos de transportes são 
desenvolvidos objetivando melhorar a qualidade dos deslocamentos de pessoas e cargas. Essa 
qualidade está associada com a oferta adequada dos meios de transportes disponíveis, ou a 
serem implantados, a partir da realidade socioeconômica instaurada (Campos, 2013). 

De forma a reiterar, Frederico et al. (1997) afirma ser necessário aos planejadores, gestores e 
operadores do sistema de transportes o conhecimento mais detalhado possível para a 
efetividade das ações. O estudo da evolução dos sistemas de transporte, das modificações no 
comportamento da cidade e de seus usuários parte desse conhecimento. 

Paiva Junior (2006) afirma que a premissa da sobrevivência de qualquer “negócio” é a 
compreensão das necessidades ou desejos dos consumidores de bens ou serviços. No caso de 
serviços, os fatores de satisfação dos consumidores são, na maioria dos casos, difíceis de 
serem mensurados e interpretados. Desta forma, o autor propôs explicar a relação existente 
entre os atributos do sistema de transporte e as características socioeconômicas dos usuários 
em um modelo comportamental, reforçando a utilidade do conhecimento do perfil do usuário 
para o planejamento de transportes. 

Além de garantir qualidade, conforto e segurança dos usuários, os sistemas de transportes 
devem ser pensados de maneira a priorizar os modos não motorizados sobre os motorizados e 
os serviços coletivos sobre o transporte individual motorizado, o que está em consonância 
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com a Política Nacional de Mobilidade Urbana e contribui para um dos objetivos desta 
política nacional, Brasil (2012): “promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação 
dos custos ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas 
cidades”. 
 
Diante do exposto, o presente estudo objetiva elaborar estratégias de incentivo à mobilidade 
sustentável no DF de forma a atender metas de reduções de emissões semelhantes às 
projetadas para outras capitais do país. Para tanto, pretende-se, primeiramente, analisar o 
perfil dos usuários do transporte no DF. Baseada nesses perfis, será feita uma projeção do 
impacto causado pelas mudanças de comportamento de transporte potencialmente alcançadas 
pelas estratégias propostas. 
 
A pesquisa se justifica pela necessidade contemporânea de um planejamento de transporte 
focado no usuário, ao mesmo tempo, atendendo aos preceitos de sustentabilidade que regem 
as políticas do mundo atual. 
 
2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 Mobilidade sustentável 
Buzási e Csete (2015) mencionaram que é difícil estabelecer uma definição fechada para o 
termo “mobilidade urbana sustentável”. Uma das descrições dadas para essa expressão é 
apresentada por Zito e Salvo (2011), que caracterizam a mobilidade sustentável como a 
satisfação das necessidades de transporte e mobilidade atuais sem comprometer a 
possibilidade das futuras gerações satisfazerem suas próprias demandas. 
 
Outros autores concordam em que o meio ambiente, a sociedade e a economia são os três 
pilares que embasam a ideia de mobilidade sustentável (Buzási e Csete, 2015; Gratiela e 
Viorela-Georgiana, 2013; Litman, 2015). De acordo com Litman (2015), a mobilidade 
sustentável é alcançada por uma série de fatores, que são classificados em três categorias: 
econômica, social e ambiental, como apresentado na Tabela 1. 
 

Tabela 1: Fatores que levam à mobilidade sustentável (Adaptado de Litman, 2015) 

Fatores Econômicos Fatores Sociais Fatores Ambientais 
Eficiência da operação União da comunidade Diminuição da poluição 

Eficiência da mobilidade Preservação da cultura Diminuição da emissão de 
gases 

Desenvolvimento local Viabilidade econômica do 
transporte 

Preservação dos espaços 
abertos 

 Distribuição de renda justa Preservação da biodiversidade 
 Saúde e segurança Conservação de recursos 

 
De acordo com ANTP (2005), a mobilidade sustentável prescinde ação integrada que abranja 
a redução da poluição, a educação ambiental, gerando novos hábitos de locomoção, e a 
concepção de redes integradas, racionalizando os modais de transporte, mediante critérios de 
integração física, tarifária, institucional e operacional. Corroborando neste sentido, a Política 
Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável, elaborada pelo Ministério das Cidades (2004), 
define mobilidade urbana sustentável como o resultado da reunião de políticas de transporte e 
circulação, cujo objetivo é democratizar e ampliar o acesso ao espaço urbano, através da 
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priorização dos modos de transporte coletivo e não motorizados, de forma efetiva, 
socialmente inclusiva e ecologicamente sustentável. 
 
Para UN-Habitat (2013), desde meados dos anos 80 é crescente a preocupação com as 
mudanças climáticas, aliado a isto, o aumento dos preços dos combustíveis fósseis, os 
congestionamentos de tráfego e a segregação social têm estimulado o interesse em explorar a 
relação entre a mobilidade e rede urbana. No entanto, Amorim et al. (2014) afirmam que 
particularmente em países de economias emergentes e em desenvolvimento, persiste a 
priorização do transporte motorizado e a implantação de infraestrutura urbana viária para tal 
modo de transporte. 
 
Ainda de acordo com Amorim et al. (2014), para se atingir a mobilidade urbana sustentável 
no transporte de passageiros, devem-se proceder às alterações modais, aumentando a oferta de 
transporte público e de modos de transporte não motorizados (a pé e de bicicleta) e, 
concomitantemente, desestimular o uso de veículos privados. 
 
Motta (2016), de forma convergente, afirma que a mobilidade sustentável busca a melhoria da 
eficiência energética dos veículos, por combustíveis e tecnologias mais limpas, por estratégias 
de planejamento urbano que minimizem as distâncias percorridas, pela diminuição do 
transporte individual, pela integração de diferentes modos de transporte e pelo estímulo aos 
meios de transporte de alta capacidade e não motorizados. 
 
No Brasil, são numerosas as pesquisas relacionadas à mobilidade urbana sustentável. 
Azevedo (2008), por exemplo, analisa os padrões de deslocamentos a pé na cidade de Recife. 
Já Silveira (2010) tem como objeto de estudo a sustentabilidade da bicicleta no meio urbano. 
Costa (2008), por sua vez, desenvolve uma metodologia para avaliação da sustentabilidade do 
transporte nos meios urbanos (Índice de Mobilidade Urbana Sustentável – IMUS). Na maioria 
das obras sobre essa temática, é reconhecida a necessidade de um planejamento voltado à 
promoção dos modos não-motorizados de transporte (a pé e bicicleta), bem como à 
substituição do transporte individual pelo coletivo.  
 
2.2 Demanda por transportes e perfil dos usuários 
A demanda por viagens está associada às atividades das pessoas, sejam de atividades de 
produção ou de consumo de bens. Ao mesmo tempo que ocorre o desenvolvimento da 
sociedade, gera-se maior atividade econômica e, por conseguinte, aumenta-se a necessidade 
de deslocamentos (Ferronatto, 2002). 
 
Manheim (1979) afirma que a demanda de viagens é caracterizada pelas decisões de um 
indivíduo (ou domicílio) e o desejo de ter determinado padrão de atividades, o que pode ser 
expresso pelas escolhas que o indivíduo faz quanto a emprego, estudos, residência, padrões de 
consumo e atividades sociais. O estilo de vida desejado determina o padrão de atividades 
adotado que, por sua vez, origina as escolhas de localização que conduzem às decisões de 
viagens.  
 
Pitombo (2007) sinaliza que um dos aspectos mais importantes no planejamento de 
transportes é a provável relação entre as necessidades individuais de realização de atividades 
dispersas no espaço, a estrutura urbana, as características individuais e domiciliares, o sistema 
de transportes e os diferentes comportamentos de viagens. Os usuários, mediante suas 
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necessidades de realizar atividades fora de casa, suas características individuais, atributos 
domiciliares e características de seu meio. 
 
A estrutura urbana influencia a sequência de viagens dos indivíduos no decorrer do dia, ainda 
assim, no planejamento de redes de transportes, em geral, não são relacionadas as 
características socioeconômicas das diferentes zonas às escolhas de viagem, nem ainda as 
escolhas de deslocamentos às características individuais e domiciliares (Pitombo e 
Kawamoto, 2005). 
 
Para Campos (2013), um dos principais passos no processo de planejamento de transportes é a 
escolha e coleta de dados. Inicialmente, cabe ao planejador e equipe técnica definir as 
informações que serão coletadas e que devem estar alinhadas ao problema em análise e plano 
que deverá ser desenvolvido.  
 
Desta forma, é importante conhecer e compreender as características da demanda de 
transporte no processo de planejamento, sendo decisiva para a tomada de decisões eficientes e 
assertivas (Ribeiro, 2012).  
 
Campos (2013) destaca as entrevistas domiciliares como o método de levantamento de dados 
mais abrangente por possibilitar a aferição tanto das necessidades de deslocamentos como o 
perfil socioeconômico da população, sendo indispensável em caso de planos de longo prazo. 
Assim, considerando a complexidade e dificuldade de se proceder à uma modelagem mais 
completa baseada em atividades, a caracterização do perfil dos usuários baseados em dados de 
pesquisas domiciliares podem embasar estratégias de planejamento de transportes, como é a 
proposta do presente trabalho. 
 
 
2.3 Impacto ambiental do transporte 
O setor de transportes é responsável por grande parcela das emissões de gases de efeitos 
estufa no Brasil. Segundo dados publicados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações (Brasil, 2016), esse setor foi responsável, em 2014, pela emissão 
de 213.679 Gg de CO2 na atmosfera, representando cerca de 48% de todas as emissões no 
país. Dentro do setor de transportes, o modal rodoviário é o que tem participação mais 
expressiva nas emissões (91%).   
 
Carvalho (2011) apresenta as emissões de CO2 para os principais modos de transporte urbano, 
a partir de estudo realizado nas principais capitais brasileiras. Esses dados são apresentados na 
Tabela 2. 
 

Tabela 2: Emissões relativas de CO2 do transporte urbano (Carvalho, 2011) 

Modalidade Emissões quilométricas 
[Kg de CO2 / km] 

Ocupação média de 
veículos de passageiros 

Emissões 
[kg de CO2 / pass. km] 

Metrô 3,16 900 0,0035 
Ônibus 1,28 80 0,0160 
Automóvel 0,19 1,50 0,1268 
Motocicleta 0,07 1,00 0,0711 
Veículos pesados 1,28 1,50 0,8533 
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Algumas regiões brasileiras já elaboraram legislação pertinente a metas de redução de 
emissões. A mais antiga delas foi adotada pela cidade de São Paulo em 2009 e tinha como 
objetivo reduzir em 30% as emissões de gases de efeito estufa no município até 2012, com 
relação ao ano-base de 2005 (São Paulo, 2009). O estado do Rio de Janeiro, por sua vez, 
pretende reduzir em 30%, até 2030, as emissões de gases de efeito estufa, em relação ao ano 
de 2005, quando foram emitidas 1,17 MtCO2 (Rio de Janeiro, 2011). Já a cidade de Fortaleza, 
por meio da Política de Desenvolvimento Urbano de Baixo Carbono, estabeleceu a meta de 
redução de 20% das emissões de gases de efeito estufa até 2030, com relação ao ano base. 
2012 (Fortaleza, 2017). 
 
Brasília e sua região metropolitana não possuem nenhuma legislação específica a respeito do 
estabelecimento de metas de redução de emissão de gases de efeito estufa. O Plano Diretor de 
Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal traça algumas diretrizes no sentido de 
incentivar a mobilidade sustentável. No entanto, nenhuma meta quantitativa é especificada no 
plano (Distrito Federal, 2011). 
 
3. MÉTODO 
 
3.1 Elaboração dos perfis dos usuários de transporte 
A primeira etapa da pesquisa incluiu a elaboração dos perfis dos usuários de cada modo de 
transporte (automóvel, bicicleta, ônibus, metrô, entre outros) no Distrito Federal. Como fonte 
de dados, foi utilizado o relatório da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios 
(CODEPLAN, 2016). Os microdados da pesquisa, disponibilizados pela Secretaria de 
Planejamento e Gestão, foram organizados em um banco de dados em formato SQLite para 
viabilizar as consultas (também chamadas de queries). 
 
No relatório consultado, as informações eram apresentadas para cada indivíduo residente dos 
domicílios visitados durante a pesquisa. Entretanto, um filtro teve de ser aplicado pois o dado 
referente ao modo de transporte escolhido dizia respeito ao trajeto casa-trabalho, então, 
selecionaram-se apenas os entrevistados que possuíam trabalho remunerado. 
 
Antes de serem feitas as consultas referentes aos perfis de cada modo, especificamente, foi 
feita uma análise geral da população, a ser utilizada como parâmetro. Fizeram-se as consultas 
à base formada por indivíduos empregados para se definir a distribuição modal no DF como 
um todo e em cada região administrativa, separadamente. Consultaram-se também a 
proporção de pessoas que trabalhavam na mesma região administrativa em que residiam, a 
quantidade de indivíduos que possuíam veículo automotivo em seu domicílio e a proporção 
de pessoas que moravam próximo a ciclovias. Por fim, foram feitas consultas a respeito da 
caracterização socioeconômica dos entrevistados empregados, com dados como idade e setor 
de ocupação.  
 
Em seguida, foram feitas as análises dos perfis dos usuários do transporte. Para cada modo 
escolhido no trajeto casa-trabalho, foram consultadas a renda per capita do domicílio do 
indivíduo entrevistado, seu local de trabalho (se é ou não na mesma região administrativa em 
que reside), sexo, idade, atividade profissional e se mora ou não perto de ciclovia. Nessa etapa 
da obtenção de dados, teve de ser feito um novo filtro, pois alguns dos dados referentes à 
renda individual estavam incoerentes (renda dada como “zero” apesar da pessoa ter ocupação 
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remunerada). Então, para o cálculo da renda per capita de cada domicílio, foram consideradas 
apenas as residências cujos moradores empregados possuíam renda diferente de zero. 
 
3.2 Avaliação da posse e utilização do automóvel 
Uma hipótese levantada durante a realização desse estudo foi a de que os usuários de alguns 
modos de transporte menos poluentes, tais como a bicicleta e o transporte coletivo, adotavam 
tal meio de locomoção não por terem uma consciência ecológica, mas sim por ser sua única 
opção economicamente viável. Para avaliar essa hipótese, foi calculada a renda mínima 
necessária para viabilizar a posse de um automóvel no DF, e, em seguida, foi verificada a 
proporção de pessoas que possuem essa renda mínima, mas, mesmo assim, optam por não 
possuir o automóvel. 
 
O primeiro método utilizado para se analisar esses fatores foi feita pela modelagem estatística 
dos padrões de renda per capita domiciliar das residências que possuíam pelo menos um 
automóvel, segundo os dados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílio (CODEPLAN, 
2016). Entretanto, após a tentativa de se ajustar os dados pelas distribuições Gaussiana, 
Weibull e Exponencial, nenhum ajuste se mostrou satisfatório. 
 
Então, optou-se pela análise pura dos dados, sem a modelagem estatística. Ordenando-se de 
forma crescente as rendas per capita dos domicílios que possuíam pelo menos um automóvel, 
desconsiderou-se a faixa de renda que incluía os 5% primeiros indivíduos da lista. Isso foi 
feito para retirar as amostras que possuíssem eventuais erros que constatassem uma renda 
muito inferior à real. Dessa forma, foi determinada a renda mínima necessária para se possuir 
um automóvel no DF. Deve-se frisar que o valor do salário mínimo considerado foi de R$ 
788,00, vigente à época da pesquisa. 
 
3.3 Elaboração de propostas baseadas nos perfis encontrados e cálculo do impacto 

potencial 
Com base nos perfis elaborados e usando como referência os estudos mencionados na revisão 
bibliográfica desse documento, foram feitas propostas de políticas de incentivo à mobilidade 
coletiva ou não-motorizada (ônibus, metrô e bicicleta). Foi estabelecida uma meta teórica de 
redução de emissão de gases de efeito estufa de 2,2% ao ano, como uma média das metas 
apresentadas no tópico 2.3 para algumas regiões brasileiras. O impacto das medidas, portanto, 
foi calculado com relação ao atendimento dessa meta em um prazo de 5 anos, totalizando uma 
redução de 11% nas emissões médias, em kg CO2/pass.km. O cálculo das emissões atuais foi 
feito utilizando os valores de referência da Tabela 2 e o número de usuários de cada modo de 
transporte verificado pelos dados do PDAD. 
 
4. APLICAÇÃO DO MÉTODO E RESULTADOS 
 
4.1 Elaboração dos perfis dos usuários de transporte 
Primeiramente, foi feita uma análise geral do perfil do habitante do DF, conforme descrito no 
tópico 3. Nessa análise, foram considerados 34.510 indivíduos entrevistados durante a 
Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios e que tinham emprego remunerado. 
Desconsiderando a resposta “outros”, constatou-se que, no DF, o automóvel é o modo mais 
utilizado no deslocamento casa-trabalho, com 48,9% das respostas. Em seguida, o ônibus 
figura com 35,5% dos indivíduos. Os modos a pé, motocicleta, metrô e bicicleta aparecem em 
seguida com 10,6%, 2,0%, 1,8% e 1,3%, respectivamente. Esses dados são usados para 

527



 
 

 

comparação no item 4.2 entre os indivíduos que possuem acesso a carro e os que não 
possuem. 
 
Primeiramente, foi analisada a renda per capita domiciliar, constatando-se que grande parte 
dos usuários de bicicleta (32,1%) têm renda baixa, de menos de 0,5 salário mínimo (R$ 394) 
per capita. Ao mesmo tempo, o modo “bicicleta” é o que apresenta menor proporção na faixa 
de alta renda (mais de 3 salários mínimos ou R$ 2.364 per capita, no domicílio). O automóvel 
tem caracterização oposta à da bicicleta, apresentando apenas 2,5% dos usuários com menos 
de 0,5 salário mínimo per capita e sendo o mais escolhido entre os usuários de alta renda, 
com frequência de 17%. O gráfico da Figura 1 sumariza todos os resultados obtidos, 
confrontando as faixas de renda (em múltiplos do salário mínimo – SM) e as frequências em 
cada modo. 
 
O segundo fator analisado foi a localização do trabalho dos indivíduos entrevistados. As 
categorias de análise foram: trabalho na mesma região administrativa da residência e trabalho 
em região administrativa distinta da residência. Essa caracterização foi feita para cada modo, 
evidenciando que os modos a pé e bicicleta são os mais utilizados para viagens curtas (dentro 
da mesma RA), com 98,7% e 72,2% de frequência, respectivamente. No extremo oposto, 
metrô e ônibus são os modos mais frequentes para viagens distantes (entre RAs), com 94,8% 
e 80,9% de frequência de resposta, respectivamente. Os resultados são apresentados na Figura 
2. Na análise geral do DF, verificou-se que 33,9% dos entrevistados residiam na mesma 
região administrativa em que trabalhavam. 
 
Outro objeto de análise foi a distribuição por sexo dos usuários de cada modo de transporte. 
Verificou-se que os modos motocicleta e bicicleta têm uma taxa de usuários homens muito 
maior do que os demais modos, com frequências de 92,0% e 83,1%, respectivamente. 
Nenhum dos modos apresentam prevalência de público feminino, sendo que o modo a pé é o 
mais equilibrado, com 45,8% de usuários homens. A sumarização dos resultados é 
apresentada na Figura 3. 
 
Uma última análise feita com relação ao perfil dos usuários de cada modo de transporte disse 
respeito à proximidade da residência do entrevistado a alguma ciclovia. Na análise geral do 
DF, 31,4% dos indivíduos responderam morar perto de ciclovia. Na desagregação por modo, 
constatou-se que as respostas não diferiram muito da média, sendo que o maior valor foi 
encontrado para os usuários de metrô (48,0% disseram morar perto de ciclovias) e o menor 
valor para usuários de bicicleta (apenas 24,2% deram resposta positiva). 
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Figura 1: Faixas de renda dos usuários de cada meio de transporte 

Figura 2: Localização do trabalho (destino de viagem) para cada modo 

Figura 3: Distribuição dos usuários por sexo, para cada modo 
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4.2 Avaliação da posse e utilização do automóvel 
Utilizando o método apresentado no item 3, analisando os 10.888 domicílios que possuíam 
pelo menos um carro (descartados os com renda domiciliar nula), segundo a Pesquisa Distrital 
por Amostra de Domicílio, a renda per capita domiciliar mínima necessária para se possuir 
um automóvel no DF foi calculada como sendo R$358, quase metade de um salário mínimo à 
época. O gráfico da Figura 4 apresenta a distribuição das rendas per capita dos domicílios 
com pelo menos 1 automóvel e mostra como o valor de renda mínima foi obtido, 
desconsiderando as 5% primeiras amostras ordenadas da série. No eixo Y dos gráficos, é dada 
a renda per capita domiciliar de cada elemento amostral. O eixo X apresenta a probabilidade 
de se obter um valor menor que o do elemento em uma série ordenada de forma crescente de 
valores de renda.  

 
Figura 4: Cálculo da renda per capita domiciliar necessária para se ter um automóvel. 

 
Com base na renda mínima domiciliar per capita calculada, foi verificado que 68,7% dos 
domicílios com viabilidade econômica para possuir automóvel efetivamente o possuíam. Por 
fim, foi analisada a proporção de veículos que não são utilizados por nenhum dos moradores 
do domicílio para o trajeto casa-trabalho. Verificou-se que dos 16.766 domicílios incluídos na 
Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílio que possuíam pelo menos 1 automóvel, em 
6.511 deles (38,8%) nenhum dos moradores utilizava o veículo no trajeto trabalho-casa, 
optando por outros modos de transporte. 
 
4.3 Elaboração de propostas baseadas nos perfis encontrados 
Após a análise dos perfis dos usuários de transporte por motivo de trabalho no DF, foram 
elaboradas 3 propostas para incentivo à mobilidade sustentável no DF, que são descritas a 
seguir. 
 
a) Proposta: Aumento da frequência e do número de trens do metrô, de forma a aumentar 

sua capacidade de transporte de passageiros; 
 

Público-alvo: Moradores das R.A.s que possuem estações de metrô, que trabalham em 
alguma dessas R.A.s e que atualmente têm o automóvel como modo de transporte para o 
trabalho; 
 
Alcance da proposta: Segundo análise dos perfis dos dados do PDAD de 2016, 99.638 
pessoas compõem o público-alvo da proposta, sendo a maioria concentrada nas R.A.s do 
Guará (26,0%) e Águas Claras (24,7%). 
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b) Proposta: Incentivo aos funcionários da administração pública do Distrito Federal a
utilizarem o transporte público (por ônibus, principalmente), em suas viagens diárias por
motivo de trabalho;

Público-alvo: Funcionários públicos distritais, que moram e trabalham em R.A.s
diferentes e que atualmente utilizam o automóvel em seus trajetos;

Alcance da proposta: Segundo análise dos perfis dos dados do PDAD de 2016, 40.430
pessoas compõem o público-alvo da proposta, sendo a maioria concentrada nas R.A.s do
Guará (26,0%) e Águas Claras (24,7%).

c) Proposta: Melhoria das condições ambientais para o ciclista, com reforma de ciclovias,
aumento da iluminação do trajeto e do policiamento dos arredores;

Público-alvo: Indivíduos que residem e trabalham em uma mesma R.A., e que
atualmente usam o automóvel para realizar suas viagens por motivo de trabalho;

Alcance da proposta: Segundo análise dos perfis dos dados do PDAD de 2016, 158.629
pessoas compõem o público-alvo da proposta, sendo a maioria concentrada nas R.A.s de
Brasília (43,3%), Ceilândia (8,9%) e Taguatinga (8,4%).

No total, as três propostas têm um alcance potencial de 199.418 pessoas, concentradas nas 
R.A.s de Brasília (35,3%) e Guará (18,6%), seguidas de Taguatinga, Ceilândia e Águas Claras 
(empatadas com 17,3%). 

Considerando o número de passageiros de cada modo de transporte por motivo de trabalho e 
as emissões médias dos modos apresentadas na Tabela 2, têm-se o seguinte cálculo de 
emissões médias atuais no DF: 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜	𝐶𝑂* = 	
[(𝑢𝑠𝑢á𝑟𝑖𝑜𝑠	𝑑𝑜	𝑚𝑜𝑑𝑜)(34546 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜	𝑚é𝑑𝑖𝑎	𝑝𝑜𝑟	𝑚𝑜𝑑𝑜)]

(𝑢𝑠𝑢á𝑟𝑖𝑜𝑠	𝑑𝑒	𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠	𝑜𝑠	𝑚𝑜𝑑𝑜𝑠)

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜	𝐶𝑂* 	=
33.136 0,00035 + 477.671 0,016 + 519.782 0,1268 + (15.360)(0)

(33.136 + 477.671 + 519.782 + 15.360)

𝑬𝒎𝒊𝒔𝒔ã𝒐	𝑪𝑶𝟐 	= 𝟎, 𝟎𝟕𝟎𝟑	𝒌𝒈	𝑪𝑶𝟐	/	𝒑𝒂𝒔𝒔. 𝒌𝒎 

Para atingir a meta de redução de 11% de emissões em 5 anos (0,0626 kg CO2 / pass.km), 
calculou-se que as propostas “a”, “b” e “c” elaboradas teriam de ter adesão mínima, em 
porcentagem da população potencialmente atingida, de “x”, “y” e “z”. Para a obtenção desses 
valores, primeiramente, foi determinada a condição de que x > y > z, considerando a 
aceitação por parte dos usuários com relação a cada modo, sendo o metrô o mais bem-aceito e 
a bicicleta a de maior dificuldade de adesão. Em seguida, foi feito um processo iterativo do 
qual se obtiveram os valores de 35%, 30% e 15%, respectivamente, de eficácia necessária 
para as propostas “a”, “b” e “c”. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo realizou uma análise dos perfis dos usuários de transporte no Distrito Federal, em 
suas viagens por motivo de trabalho, além de elaborar propostas baseadas nesse perfil para 
incentivar a mobilidade sustentável e a redução de emissão de gases de efeito estufa. A 
primeira parte do estudo, relacionada à análise dos perfis dos indivíduos, constatou que a 
bicicleta, como modo de transporte no trajeto casa-trabalho, no DF, é utilizada mais por 
necessidade e falta de opção (questões financeiras) do que por consciência ecológica. Isso 
ficou claro com a análise de que a bicicleta é um modo de transporte para o trabalho mais 
popular entre famílias de baixa renda que não têm viabilidade financeira para adquirir um 
automóvel, comparado aos domicílios de renda mais alta. O metrô, por outro lado, tem 
demanda diversificada com relação à renda, diferente do ônibus, que é pouco utilizado por 
usuários de renda mais alta. Isso pode ser explicado pela confiabilidade do transporte sobre 
trilhos, no que diz respeito a horários e frequências. Por fim, ficou evidente que a presença ou 
ausência de ciclovias próximas às residências dos moradores do DF não são fatores 
determinantes para a escolha do transporte por bicicleta. Portanto, sugere-se que as ciclovias 
não apresentam fatores de atratividade como conforto ou segurança adicional ao ciclista de 
forma que incentive os moradores de suas proximidades a adotarem esse modo de transporte.  

A segunda etapa do estudo consistiu na elaboração de propostas para incentivar a mobilidade 
sustentável e diminuir as emissões de gases de efeito estufa. A análise prévia dos perfis dos 
usuários de cada modo de transporte e dos moradores da área de estudo foi fundamental para 
a elaboração de medidas que tivessem maior impacto potencial. Foi traçada, então, uma meta 
quantitativa de redução de emissões para o DF, baseada nas metas já existentes nas cidades de 
São Paulo e Fortaleza, e no estado do Rio de Janeiro. Essa meta de redução, estimada em 11% 
em 5 anos, poderia ser alcançada pela adoção das três medidas, com eficiências de 35%, 30% 
e 15%, respectivamente, com relação ao público alvo. Esses valores foram calculados nessas 
proporções, pois, segundo os perfis de usuários de transporte analisados, o metrô tem melhor 
aceitação pelo público em comparação aos outros modos sustentáveis (ônibus e bicicleta). 
Além disso, reconhece-se que nem sempre o padrão de atividades de cada indivíduo permite 
sua migração para outro modo de transporte, principalmente o da bicicleta, o que justifica sua 
previsão de adoção em menor parcela. De toda forma, mesmo com as eficiências previstas 
para aceitação das medidas, a meta de redução planejada seria alcançada no Distrito Federal. 

Sugere-se que, em trabalhos futuros, seja testado e aprimorado o método de cálculo da renda 
mínima domiciliar per capita necessária para se adquirir um automóvel, já que a técnica 
desenvolvida para esse estudo apresenta limitações. 
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RESUMO 

Com o intuito de melhorar a estimativa das emissões de poluentes provenientes do transporte de carga em meio 

urbano e seu impacto no tocante à poluição atmosférica, este trabalho avaliou a influência dos modos de 

operação nas emissões de poluentes. Para isto, um ciclo de condução real foi construído em uma região de uso 

do solo misto e de intenso tráfego na cidade de Fortaleza. Em geral, foram observadas maiores emissões de 

poluentes durante os modos de operação aceleração e idle, sendo atribuídos ao tráfego intenso da região, 

caracterizado por sucessivas paradas e retomadas (stop and go), e ao estilo de condução agressivo do motorista 

profissional. As maiores taxas de emissão de poluentes foram de NOx, um dos principais produtos da combustão 

do diesel. 

 
ABSTRACT 

In order to improve the estimation of pollutants emissions from urban freight transportation and their impact 

related to atmospheric pollution, this work evaluated the influence of modes operating on pollutant emissions. 

For this, a real driving cycle was developed in a mixed land use region and intense traffic in the Fortaleza City. 

In general, higher emissions of pollutants were observed during the acceleration and idle operating modes, 

attributed to the intense traffic in the region, characterized by successive stop and go events, and the aggressive 

driving style of the professional driver. The highest pollutant emission rates were NOx, one of the main products 

of diesel combustion. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A mobilidade de pessoas e cargas é responsável por cerca de 30% da energia global 

consumida. Estima-se que em torno de 23% das emissões globais de CO2 são derivadas 

somente do setor de transportes, contribuindo para o aquecimento global do planeta (ITF, 

2010). 

 

Os principais poluentes emitidos no processo de combustão veicular são o monóxido de 

carbono (CO), os óxidos de nitrogênio (NO e NO2), os óxidos de enxofre (SO2 e SO3) e 

materiais particulados (MP). Destacam-se ainda gases que contribuem para o efeito estufa, 

cujo impacto no cenário global é significativo, como o dióxido de carbono (CO2) e 

hidrocarbonetos (HC). Além da problemática ambiental, esses gases estão associados a 

diversos problemas de saúde, como alergias no trato respiratório, bronquite, asma, hipertensão 

e cânceres de pulmão e bexiga (IARC, 2013). Especificamente, nos motores que operam no 

ciclo Diesel, as emissões de NOx e material particulado são significativamente superiores aos 

do ciclo Otto, devido as elevadas temperatura e pressão (CÉDRIC et al., 2016). 

 

Devido ao modo de operação dos veículos ter impacto significativo nas emissões dos 

poluentes, vários esforços têm sido realizados por pesquisadores na tentativa de quantificar as 

emissões veiculares em diversos modos de operação. Neste contexto, a análise das emissões 

em ciclos de condução se apresenta como um conceito importante na modelagem e estimação 

das emissões provenientes de veículos automotores (XIAO et al., 2012).  

 

Ciclos de condução são compostos por uma série de modos de operação do veículo, incluindo 
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veículo parado, cruzeiro e em instantes de aceleração e desaceleração, envolvendo 

distribuições de velocidade durante o trajeto. Assim, modo de operação idle se refere à 

situação em que tanto a aceleração quanto a velocidade são nulas; cruzeiro quando a 

velocidade for diferente de zero e a aceleração for nula; aceleração quando essa taxa for 

positiva e a velocidade for não nula; e desaceleração quando essa taxa for negativa e a 

velocidade for diferente de zero. 

 

O ciclo de condução padrão adotado no Brasil, descrito na NBR 6601, é baseado no ciclo do 

Federal Test Procedure, chamado de FTP-75, metodologia americana desenvolvida em chassi 

dinamométrico para certificação de emissões de poluentes para veículos leves. O ciclo de 

condução FTP-75 é composto de três fases, (emissões na fase transitória com partida a frio, na 

fase estabilizada e na fase transitória com partida a quente), totalizando uma viagem de 12,1 

km (ABNT, 2012). 

 

Apesar do amplo uso em testes de ciclo de condução na regulamentação e calibração de 

modelos de emissão, existem estudos que apontam diferenças entre o que é medido em 

laboratório e o que ocorre no uso do veículo. Pelkmans e Debal (2006) apontam grandes 

diferenças entre as emissões e o consumo de um veículo real e o ciclo de condução europeu. 

Os autores obtiveram resultados que mostraram que no teste em ciclo de condução com um 

veículo com ano de fabricação do ano 2000 pode apresentar valores de emissões de CO e NOx 

até 10 vezes menores em comparação a situações reais de tráfego, além de subestimar os 

valores de consumo e emissões de CO2 de 10 a 20%. 

 

Em geral, um ciclo de condução característico do cenário urbano apresenta constantes 

variações de velocidade devido à influência de particularidades da infraestrutura viária, dos 

limites de velocidade e da densidade de tráfego. Quando são gerados congestionamentos, 

aumenta-se a frequência de eventos transitórios como acelerações e desacelerações e de 

paradas e partidas, que afetam significativamente as taxas de emissões (CAPPIELLO, 2002).  

 

Além disso, no contexto da problemática da distribuição urbana de carga, o transporte tem 

como característica o tempo adicional do veículo no modo idle. Este modo de operação tem 

elevada representatividade na operação do transporte urbano de carga (TUC), pois é comum 

os veículos permanecerem em ponto morto durante operações de carga e descarga, momentos 

de espera e descanso. É importante, sempre que possível, evitar o modo idle, pois tem impacto 

negativo, representando um desperdício energético e contribui para elevar os custos de 

operação como um todo (KITTELSON et al., 2006; JAIN et al., 2006). 

 

Nesse contexto, o presente estudo objetivou avaliar a performance das emissões instantâneas 

provenientes de veículo urbano de carga, com motor ciclo diesel, em função dos modos de 

operação. Para isto, os objetivos específicos traçados foram: (i) construção de um ciclo de 

condução real; (ii) classificação dos modos de operação obtidos no ciclo de condução real; e 

(iii) como estes modos influenciam as emissões de poluentes CO2, CO e NOx. 

 

2. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

Para avaliar a influência dos modos de operação nas emissões de poluentes provenientes do 

transporte urbano de carga foi proposto um método, composto por cinco etapas (Figura 1). 
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Figura 1: Procedimento sugerido para análise da influência dos modos de operação nas 

emissões provenientes de veículos de motores diesel em ciclos de condução reais em vias 

urbanas brasileiras 

 

2.1. Área de estudo e definição do veículo 

Fortaleza, capital do Estado do Ceará, está localizada no nordeste do Brasil e tem 2.571.896 

habitantes, sendo a quinta capital mais populosa do país (IBGE, 2015). Um ciclo de condução 

real foi construído em duas vias tipo coletora, localizadas na área urbana de Fortaleza, 

compreende um circuito de ida e volta, totalizando 10,6 km, como mostra a Figura 2. Foram 

realizadas 3 passagens no circuito completo.  

 

A região possui um padrão de uso de solo misto, constituído por comercio, residências e 

escolas. Tais fatores são preponderantes quanto ao fenômeno de produção e atração de 

viagens, uma vez que existem vários polos geradores de viagens. Além disso, a região 

estudada é cercada por vias com elevado tráfego de veículos, em especial de transporte de 

cargas, pois por se tratar de uma região mista, inclui operações de logísticas de entrega, 

estacionamento, carga e descarga. 
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área de estudo

Definição do 

veículo

Coleta de dados

Ciclo de 

condução (CC)

Parâmetros de cinemática 

veicular (PC)

Perfil de emissões 

(PE)
Modos de 

operação (MO)

Relação

PE x MO

536



  

 
Figura 2: Estado do Ceará (a), Cidade de Fortaleza (b), Vias arteriais utilizadas para 

construção dos ciclos de condução real (c) 

 

A escolha do veículo baseou-se na autorização concedida aos transportes urbanos de carga 

(TUC) para circular em período integral nas áreas com restrição de circulação de caminhões, 

que os tornou usuais nas atividades de distribuição de carga no perímetro urbano. Os TUCs 

são caminhões de menor porte e é cada vez mais comum o uso deste tipo de veículo nos 

grandes centros urbanos devido as suas características. 

 

Os testes foram realizados em dias típicos em um TUC Hyundai HR, cujas especificações 

estão apresentadas na Tabela 1. O combustível diesel utilizado no teste foi comprado no 

mercado local e não excede o nível de 10 ppm de enxofre e contém 7% (v/v) de biodiesel, de 

acordo com a legislação brasileira. O condutor do veículo durante os experimentos é 

motorista profissional da área de transporte de carga e logística. 

 

Tabela 1: Especificações do veículo utilizado nos testes  
Características TUC 

Combustível Diesel* 

Peso 3.500 kg 

Sistema de tratamentos dos gases de escape Catalisador 

Padrão de emissão Proconve P7/Euro V 

Ano/Modelo 2011/2011 

Quilometragem 100.525 km 

*7% (v/v) de biodiesel 

 

2.2. Coletas de dados on-board das emissões, parâmetros cinemáticos e veiculares 

A coleta de dados fez uso de um sistema embarcado tipo de PEMS (do inglês Portable 

Emissions Measurement System), que consiste em uma unidade móvel de monitoramento real 

on-board capaz de medir, monitorar e gravar parâmetros de emissões, de dinâmica do motor, 

de cinemática veicular e de via. Foram obtidos dados dos principais poluentes oriundos da 

combustão veicular, como CO2, CO, NOx, SOx, HC e MP. Dentre os parâmetros dinâmicos do 

motor, destacam-se velocidade, aceleração, RPM e carga do motor. Em relação aos 

parâmetros da via, destacam-se a localização específica do veículo (latitude, longitude e 

(a)

(b)

(c)
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altitude) e inclinação da via. Todos esses parâmetros foram obtidos na frequência de 1 Hz. A 

Figura 3 apresenta um esquema do método de coleta, conforme Cassiano et al. (2016).  

 

  
LEGENDA  

1. Veículo transportador de carga 

2. OBD-II 

3. Tudo extensor de escapamento 

4. Analisador de gases 

5.  Termopar 

6. Sonda Pitot 

7. Computador portátil para aquisição e registro de 

dados 

8. Processamento dos dados

Figura 3: Esquema de medição das emissões, parâmetros do motor, cinemática veicular e via 

 

2.3. Modos de Operação e suas relações com as emissões de poluentes  

Para os estudos das relações dos modos de operação e as emissões de poluentes provenientes 

do transporte urbano de carga, os dados reais obtidos foram classificados por faixas de 

aceleração e de velocidade, obtendo-se assim os modos de operação (aceleração, 

desaceleração, idle e cruzeiro), conforme Tabela 2. Esses dados foram então sincronização 

com os dados de emissões reais coletados de CO2, CO e NOx. 

 

Tabela 2: Faixas de velocidade e de aceleração para classificação dos modos de operação 
Faixas de velocidade (m/s) Faixas de aceleração (m/s2) 

[0 – 10[ [-3 – -2[ 

[10 – 20[ [-2 – -1[ 

[20 – 30[ [-1 – -0,99[ 

[30 – 40[ [-0,99 – -0,01[ 

[40 – 50[ [-0,01 – 0[ 

[50 – 60[ [0 – 1[ 

[60 – 70[ [1 – 2[ 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

O ciclo condução real construído no trecho urbano teve uma duração de 2.275 segundos, 

distância total de 10,6 km, velocidade média de 16,9 km/h e máxima de 58 km/h. O limite de 

velocidade máxima permitida nas vias coletoras em estudo é de 60 km/h. 

 

Comparativamente, o ciclo de condução adotado no Brasil, o FTP-75, possui características 

distintas. A duração do ciclo é de 1.874 segundos, com velocidade média de 34,1 km/h e 

máxima de 91,2 km/h. A utilização deste ciclo de condução não confere veracidade a 

realidade urbana, por não incorporar diversos parâmetros imprescindíveis, como geometria e 

inclinação de via, comportamento do condutor e combustível, tornando a adoção do FTP-75 

um procedimento não representativo da realidade. Além destes parâmetros, outros como 

tempo, velocidade, aceleração são consideravelmente diferentes, o que implica em emissões 

diferentes. 
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Figura 4: Ciclo de condução real construído para o circuito completo na cidade de Fortaleza 

 

Em geral, o percurso utilizado para construção do ciclo de condução real é caracterizado pelo 

tráfego intenso, com sucessivas paradas e retomadas – do inglês stop and go – no qual 33,3% 

do tempo o veículo permaneceu no modo de operação (MO) idle; 37,0 % no MO aceleração e 

29,6% no MO desaceleração. O MO cruzeiro não foi observado durante os testes. Após 

análise das 3 passagens completas no percurso em estudo, as emissões de poluentes foram 

relacionadas aos modos de operação, como mostra a Figura 5. 

 

Segundo Rahman et al. (2013), os caminhões utilizados nas operações de carga e descarga 

passam um elevado período de tempo no MO idle e classifica esse modo de operação em dois 

tipos: (i) o idle que ocorre após a partida do motor e nos eventos intermitentes do tráfego, 

como os que ocorrem em condição de tráfego mais intenso e (ii) o MO idle que ocorre durante 

os períodos de espera, descanso e operações de carga e descarga. Este segundo tem destaque 

por elevar os custos de manutenção, bem como o consumo de combustível e as emissões de 

poluentes. Algumas estratégias de redução de tempo no MO idle, como a roteirização e 

otimização das entregas, podem reduzir os custos logísticos e o consumo, e 

consequentemente, as emissões de poluentes, fazendo o processo logístico mais sustentável. 

Destaca-se que neste estudo não foram incluídas as operações logísticas de carga e descarga, 

sendo o MO idle observado relativos ao tráfego urbano intenso. 
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Figura 5: Influência dos modos de operação nas emissões de CO2, CO e NOx para o TUC 

tipo diesel em um trecho urbano da cidade de Fortaleza 

 

As maiores taxas de emissão de CO2 foram observados nos modos de operação aceleração 

(46,1%), sendo este ligeiramente maior que o MO idle (40,7%). Como mostra a Figura 6, os 

maiores picos de CO2 foram nos instantes de velocidades maiores. Para o poluente CO, as 

maiores taxas de emissão foram observadas no MO idle (61,2%), seguido do MO aceleração 

(31,7%). Os maiores picos de CO podem ser atribuídos à combustão incompleta. 

 

Para o poluente NOx, as maiores taxas foram observadas no MO aceleração (68,4%). O NOx 

proveniente da combustão é decorrente do aumento da carga do motor, quando as 

temperaturas tanto da câmara de combustão quanto do gás de exaustão são maiores. 

Juntamente com as elevadas temperaturas e o tempo de residência do gás de combustão são os 

principais fatores que contribuem para o processo de formação de NOx térmico, cujo 

mecanismo de reações formador do NOx térmico foi primeiramente proposto por Zeldovich e 

Fenimore (MARTINS, 2005). Além disso, em baixas velocidades, as emissões de NO são 

menores, devido a boa parte dessas emissões se originarem no ar de admissão, que diminui a 

entrada em menores velocidades. É importante lembrar que a maior emissão de NO se deve 

ao nitrogênio presente no ar de admissão e não no nitrogênio do combustível, como mostra a 

Figura 6. 
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Figura 6: Perfil de emissões reais de CO2, CO e NOx, de velocidade e de aceleração 

provenientes do TUC tipo diesel em no ciclo de condução real construído para um trecho 

urbano da cidade de Fortaleza 

 

A aceleração instantânea variou entre -2,99 m/s2 e 1,91 m/s2 no ciclo de condução real 

construído. Dentro da análise da amplitude da aceleração destaca-se a mudança de aceleração 

em curtos períodos de tempo. Tais eventos são responsáveis pelo perfil de aceleração 

agressivo, no qual o condutor acelera, desacelera e troca de marcha com frequência, como 

mostra a Figura 6, a variação da aceleração em intervalos de 10 s, representando tempo 

suficiente de um evento de curto prazo no tráfego. 
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Figura 7: Perfil de aceleração e desaceleração em intervalos de 10 segundos para o TUC tipo 

diesel em um trecho urbano da cidade de Fortaleza 

 

Este perfil de aceleração é também inerente às condições de tráfego da região, uma vez que o 

comportamento intermitente desta variável é consequência do fenômeno stop and go, como já 

discutido. Esses eventos de curto prazo são responsáveis pelos maiores níveis de emissão, 

devido tanto ao maior consumo de combustível, quanto à menor entrada de ar na câmara de 

combustão, fazendo com que a combustão seja incompleta e, assim, aumentando as taxas de 

emissão veicular. Resumidamente a Tabela 3 apresenta as emissões médias para cada 

poluente nos modos de operação observados. 

 

Tabela 3: Emissões média dos poluentes provenientes do TUC tipo diesel durante as 

passagens no trecho urbano em estudo da cidade de Fortaleza 
Modo de operação CO2 (g/s) CO (µ/s) NOx (g/s) 

Aceleração 3,97 235,88 59,87 

Idle 3,50 456,41 18,57 

Desaceleração 1,15 53,03 9,09 

 

Os picos de CO e NOx oriundos da combustão incompleta e das elevadas temperaturas, 

respectivamente, são explicados pelos picos de aceleração durante a realização do percurso. 

Tais picos são caracterizados por uma variação da aceleração em um curto intervalo de tempo 

(10 s), como pode ser visto na Figura 6. Durante os picos de aceleração o combustível é 

injetado de forma ineficiente na câmera de combustão, o que favorece o aumento do consumo 

e das emissões. Além disso, variações de aceleração como essas são provenientes das 

características do tráfego, mas principalmente do comportamento do condutor.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A performance das emissões instantâneas dos poluentes provenientes dos TUC foi analisada e 

classificada em função dos modos de operação observados durante o ciclo de condução real 

construído em um trecho urbano da cidade de Fortaleza. Essa avaliação contribuirá para 

melhorar a estimativa das emissões de poluentes, especificamente no tocante ao processo 

logístico e o impacto do transporte de carga no meio urbano. 
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O ciclo de condução real construído na área urbana de Fortaleza teve duração de 2.275 

segundos e velocidade média de 16,9 km/h. A condição de tráfego na região de estudo é 

caracterizada por sucessivas paradas e retomadas (stop and go), na qual foram observadas 

grandes flutuações de velocidade, fazendo com que as taxas de emissões sejam maiores que 

no tráfego em rodovias. Não foram observados durante os testes o modo de operação cruzeiro, 

caracterizado por velocidades constantes e aceleração nula, cuja a emissão de poluentes é 

menor, já que é injetada uma menor quantidade de combustível. Nesse contexto, a fluidez do 

tráfego em áreas urbanas é favorável a menores taxas de emissão. 

 

Para os poluentes CO2 e NOx, os modos de operação que mais influenciaram foi a aceleração. 

Já para o CO o modo de operação idle foi mais representativo. Tais fatos são inerentes aos 

perfis de aceleração, no qual o condutor acelera, desacelera e troca de marcha com frequência 

e de forma abrupta em um curto intervalo de tempo. Sugere-se que além dos poluentes 

analisados, seja avaliado também o material particulado de forma instantânea, um dos 

principais emitidos durante a combustão de diesel. 

 

Em geral, a eficiência do setor de transportes é, sem dúvidas, um fator determinante no 

impacto ambiental. A otimização da capacidade dos veículos, das rotas e dos processos de 

carga e descarga podem ser variáveis determinantes na redução dos custos e boas práticas da 

logística verde, do consumo de combustíveis e da emissão de poluentes (Mckinnon et al., 

2015).  

 

Além disso, de acordo com Zhou et al. (2016), as práticas de eco-condução estão dentre as 

principais ações no tocante à redução do consumo de combustível e consequentemente da 

emissão de poluentes. Assim, na eco-condução fatores como condição do motor, dos pneus, 

presença de bagagem, condições de trafego, presença de passageiros e até mesmo respeito à 

sinalização influenciam no comportamento do condutor e consequentemente no seu modo de 

condução veicular (AYYILDIZ et al., 2017). 
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RESUMO 

O objetivo deste artigo é o de compreender a evolução do conceito de desenvolvimento sustentável em suas 

aplicações ao transporte. Dimensões de análise e medidas de promoção do transporte sustentável foram 

inicialmente propostas no Relatório Brundtland, em 1987; em 1992, a Comissão Europeia emitiu um Green Paper 

estratégico para a “mobilidade sustentável”. A partir daí, verificou-se na revisão bibliográfica uma ampliação da 

matriz dimensional (das três dimensões originais para oito) e das medidas (das nove iniciais para 44), com 

associada perda de foco das políticas públicas já indicada por Banister e colaboradores em 2013. A revisão de 

literatura entre 1987 e 2013 confirma a dissipação do conceito original e as conclusões remetem para um necessário 

ajuste de foco da discussão acadêmica e nas políticas públicas de mobilidade (ou até de transporte) sustentável. 

 
ABSTRACT 

This paper aims to comprehend the evolution of sustainable development concept as applied to transport policy. 

Brundtland Report proposed analytical dimensions and measures oriented to promote sustainable transport initially 

in 1987; in 1992, the European Commission published a strategic Green Paper regarding sustainable mobility 

policies. Since then, bibliographical review pointed out a growth from three to eight in the analytical dimensions 

considered, as well as from nine to 44 promotion measures to apply. Focus may have been lost in public policies, 

as Banister and partners have shown in 2013. Literature review for the period 1987-2013 confirms that original 

concept has dissipated and conclusions ask for a necessary adjustment in focus either for academic discussion as 

to sustainable mobility (or even to transport) public policies. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Neste artigo, pretende-se analisar, a partir de literatura acadêmica selecionada, o itinerário 

percorrido pelo conceito de desenvolvimento sustentável vis-à-vis a temática setorial dos 

transportes, desde o Relatório Brundtland (WCED, 1987) até 2013. A escolha desse marco 

temporal limite para a análise deve-se a que, nesse ano, Banister e colaboradores sistematizaram 

e propuseram um “freio de arrumação” no debate acadêmico sobre a sustentabilidade nos 

transportes (Holden et al., 2013), tendo em vista a perda de foco originada pela profusão de 

novas dimensões acrescidas à análise, bem como da crescente adição de medidas orientadas ao 

desenvolvimento sustentável do setor, para além daquelas propostas pelo citado Relatório. 

 

Historicamente, o Relatório Brundtland é tributário das atividades promovidas pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) desde os primeiros anos 1970. À época, anunciava-se 

a crise do modelo de crescimento econômico forjado no âmbito do Estado do Bem-Estar, em 

especial no referente às ameaças de esgotamento de recursos naturais em face dos padrões de 

produção e consumo das economias mais desenvolvidas. A influente publicação The Limits to 

Growth (Meadows et al., 1972), apontando os riscos de colapso econômico no longo prazo, e a 

realização pela ONU da 1ª Cúpula da Terra (em Estocolmo, 1972), trazendo pela primeira vez 

a preocupação com o meio ambiente ao fórum das nações, marcaram a década e deram partida 

à inclusão da problemática ambiental no debate sobre o desenvolvimento mundial. Resulta 

desse processo a criação em 1982 da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, presidida pela 1ª Ministra norueguesa Gro Harlem Brundtland, coordenadora 
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dos estudos que levaram ao Relatório titulado com seu sobrenome. O Relatório Brundtland 

(WCED, 1987) discute e conceitua o que seja desenvolvimento sustentável, referindo-se – entre 

outras temáticas – ao transporte, para o qual indica medidas a serem adotadas segundo as três 

dimensões: social, econômica e ambiental. Essa abordagem é adotada como ponto de partida 

neste artigo, e a ela se agrega a discussão do Green Paper da Comissão Europeia (EUCOM, 

1992), em que surgiu pela vez primeira a expressão “mobilidade sustentável” e que avança 

significativamente nas observações de como o transporte se relaciona e interfere nas condições 

sociais, econômicas e ambientais em diferentes escalas de entorno. 

 

Em função do levantamento bibliográfico realizado para este artigo, que se cingiu ao período 

1987-2013, foram revistos e analisados outros dez estudos publicados. O intuito é o de verificar 

modificações e adições ao conceito de desenvolvimento sustentável aplicado aos transportes, 

seja nas dimensões de análise, seja nas medidas propostas visando ao alcance desse 

desenvolvimento. Tais alterações conceituais são entendidas como partes da tentativa de se 

chegar a uma definição consistente, minimamente operacional, do que seria um transporte 

sustentável, ou uma mobilidade sustentável, ou mesmo mais simplesmente, de uma derivação 

do conceito de desenvolvimento sustentável para o setor. 

 

Críticos do processo, Holden (2007) e Holden et al. (2013) apontam sérias limitações para o 

itinerário conceitual seguido desde 1987. O primeiro afirma que as tentativas de se chegar a 

uma definição universal de desenvolvimento sustentável não levaram a resultados satisfatórios 

e, portanto, mais interessante do que discutir conceituação fosse talvez discutir as características 

desejadas do desenvolvimento sustentável para tentar aplicá-las ao transporte. O segundo, por 

sua vez, aponta que o conceito de transporte sustentável mudou ao longo da história para que 

fossem incluídos conjuntos cada vez mais amplos dos tipos de transportes de passageiros, como 

por exemplo, viagens à lazer, diárias e ao trabalho, e dos impactos do transporte na sociedade. 

Assim, a preocupação deixa de ser relacionada apenas à poluição do ar e se expande ao conforto 

e qualidade de vida que o transporte proporciona à população, levando em consideração, ainda, 

os impactos causados no âmbito financeiro das empresas, da região e dos usuários. Segundo 

esses autores, devido a esse modo novo de enxergar a aplicação do conceito de transporte (ou 

até de mobilidade) sustentável, os estudiosos estão ampliando cada vez mais as dimensões de 

análise e, consequentemente, as medidas necessárias para atingir a sustentabilidade, com 

consequente perda do foco original proposto por Brundtland. 

 

Um importante aspecto da transformação do conceito está na interface entre os termos 

“transporte sustentável” e “mobilidade sustentável”, que muitas vezes são usados como 

sinônimos. Neste artigo, transporte sustentável é definido como sendo uma forma de atingir o 

desenvolvimento sustentável nos modos de transporte, preocupando-se basicamente com a 

preservação do meio ambiente. A mobilidade sustentável, por sua vez, é entendida como algo 

mais amplo, que não se preocupa apenas com os modos em si, mas com toda a abrangência que 

o transporte traz para a sociedade e a cidade, acrescentando a preocupação com a economia e o 

bem-estar social. Brundtland (WCED, 1987) e Holden et al. (2013) tratam a sustentabilidade 

no viés do transporte em si, preocupando-se apenas com as dimensões ambientais, econômicas 

e sociais, seja propondo a redução das emissões de poluentes, seja pugnando pelo investimento 

em transporte público de massa. Tratam, portanto, do transporte sustentável. Já os demais 

autores revisados neste trabalho abrangem a mobilidade como um todo, se preocupando com 

os impactos ambientais, econômicos, sociais, culturais, políticos, financeiros, gerenciais e 

regulatórios. Tratam, portanto, da mobilidade sustentável.   
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É consenso na literatura a importância que o mundo trilhe por caminhos mais sustentáveis, para 

garantir a qualidade de vida da atual e das futuras gerações. Para isso, é necessário que todos 

os setores da sociedade se envolvam. É relevante destacar que o transporte é apenas um desses 

setores mas, por registrar elevados índices de poluição, é um dos principais a serem analisados 

pela literatura acadêmica, tanto que em Brundtland já foi abordada a necessidade de reduzir 

esses índices. Para que seja possível trilhar no caminho do desenvolvimento sustentável 

proposto por Brundtland, no âmbito dos transportes, é necessário focar em um conceito 

universal, resultando na sugestão de medidas possíveis de serem atingidas.  

 

Este artigo segue estruturado em cinco seções, além desta introdutória: a seção 2 justifica a 

seleção das referências-marco; a terceira aborda dimensões e medidas atribuídas ao longo do 

período estudado pelas referências citadas na seção 2; na quarta seção, discute-se o itinerário 

conceitual traçado; por fim, a quinta seção traz considerações finais e recomendações.  

 

2.  SELEÇÃO DAS REFERÊNCIAS PARA ANÁLISE 

É importante que se inclua em qualquer discussão a respeito da sustentabilidade a origem da 

expressão “desenvolvimento sustentável”. O Relatório Brundtland (WCED, 1987) estabeleceu 

por vez primeira esse conceito e, portanto, tornou-se uma referência de ponto de partida para 

cada debate que envolva o assunto. Dentre outras abordagens, o relatório trata da necessidade 

de investir em um transporte sustentável. Porém, percebe-se que ao longo do tempo o conceito 

de mobilidade sustentável aparece com mais evidência do que o de transporte sustentável sem 

que se evidencie claramente os pontos de conexão entre esses conceitos. Assim como o 

Relatório Brundtland se refere ao termo transporte sustentável, é o documento Green Paper 

(EUCOM, 1992) que introduz no debate a expressão mobilidade sustentável.  

 

A busca em periódicos foi realizada na base SCOPUS e tomou como ponto de partida a palavra-

chave “Brundtland”. Foram encontradas 66 referências e delas apenas uma abordava o 

transporte sustentável: Holden et al. (2013). Esse artigo foi tomado como marco final do 

período, constituindo-se em referência de chegada para analisar o itinerário conceitual entre 

1987 e 2013, já que busca retornar ao conceito original, como forma de retomada de foco.  Os 

trabalhos citados por Holden et al. (2013) foram revistos e analisados, numa estratégia “bola de 

neve”, selecionando-se para verificação aprofundada aquelas que propunham novas dimensões 

e medidas para o alcance do desenvolvimento sustentável dos transportes, agregando-as ao 

quadro de referências do trabalho. Assim, a composição do quadro referencial incluiu, além dos 

marcos iniciais (WCED, 1987; EUCOM, 1992) e final (Holden et al., 2013), mais oito 

referências: Cervero (1998); Høyer (2000); Banister e Hickman (2006); Walker et al. (2006); 

Urry e Sheller (2006); Banister (2008); Black (2010); e Schiller et al. (2010). Como não foi 

encontrada nenhuma citação brasileira foi realizada uma nova pesquisa na base SCOPUS que 

apresentasse no título os termos “mobilidade sustentável” e “Brasil”. A referência de maior 

relevância encontrada foi Motta et al. (2012), a qual foi integrada ao quadro de trabalhos a 

serem analisados, totalizando-se assim doze documentos. 

 

3.  DIMENSÕES E MEDIDAS ATRIBUÍDAS DE 1987 A 2013  

O Relatório Brundtland (doravante RB), em 1987, discorre a respeito do que é o 

desenvolvimento sustentável, definindo-o como aquilo que atende as necessidades do presente 

— de forma igualitária e democrática, dando a todos os cidadãos as mesmas condições, 

respeitando as necessidades essenciais dos menos favorecidos e incluindo a população nas 

tomadas de decisões — sem comprometer as necessidades futuras. Ele enfatiza ainda que este 
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conceito fornece estrutura para que exista uma integração entre as políticas ambientais e uma 

nova relação internacional, baseado no preceito de que nenhum país atinge a sustentabilidade 

isoladamente. Além disso, cita a falta de disponibilidade do transporte de massa e o alto índice 

de combustíveis que é utilizado pela indústria de transportes. O relato alerta para a necessidade 

de investir em um sistema de transporte de massa eficiente e bem planejado, com o intuito de 

melhorar a qualidade de vida da população e preservar o meio ambiente. Portanto, de acordo 

com o RB, o desenvolvimento sustentável nos transportes deve ser avaliado em três dimensões, 

fazendo-se necessário investir em nove medidas para sua consecução (ver Tabela 1).  

 

Tabela 1: Dimensões e medidas do transporte sustentável de acordo com WECD (1987) 

DIMENSÕES MEDIDAS 

Social 

Promover a equidade no transporte em uma geração; 

Promover a equidade no transporte entre a geração atual e 

futura; 

Incluir a população nas tomadas de decisões; 

Investir no transporte de massa; 

Econômico 

Satisfazer necessidades básicas de transporte; 

Integrar as políticas ambientais; 

Integrar os países; 

Ambiental 

Impedir que os impactos das atividades de transporte ameacem 

a sustentabilidade ecológica a longo prazo; 

Reduzir os poluentes emitidos pelos transportes. 

 

De acordo com os estudos elaborados e relatados no Green Paper (EUCOM, 1992, doravante 

GP), que utilizava o mesmo conceito de sustentabilidade do RB, a demanda pelo transporte e 

os volumes de tráfego, principalmente no subsetor rodoviário, tenderiam a aumentar nas 

décadas seguintes; o impacto no meio ambiente seria cada vez maior e mais desastroso, sendo 

necessária a intervenção de medidas em prol da sustentabilidade. O GP introduziu a expressão 

“mobilidade sustentável”, atribuindo aos transportes características ambientalmente corretas, 

de modo que desenvolvam suas funções econômicas e sociais, reduzindo os impactos nocivos 

ao meio ambiente. Este relatório abrange mais a área de transporte do que o de Brundtland, 

incluindo não apenas o transporte de passageiros, mas também o de carga, envolvendo todos os 

meios de transportes, seja rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial ou aéreo. Afirma ainda que 

o impacto causado pelo transporte não se limita à poluição atmosférica e varia em escala e 

alcance de acordo com o modo. 

 

O GP apresenta ainda vários critérios que relacionam o transporte ao meio ambiente, incluindo: 

impactos operacionais do transporte no ar, na água e no solo, na qualidade de vida da população, 

das plantas e dos animais; a infraestrutura do transporte no espaço; as consequências dos 

congestionamentos; os riscos atrelados ao transporte de mercadorias perigosas; além de outros 

problemas específicos causados pelo transporte no meio urbano. Afirma que não adianta 

investir em energias limpas para atingir padrões aceitáveis de ruídos e emissões de poluentes e 

em medidas para impor e verificar a utilização desses combustíveis eficientes, se não existir 

alguma forma de controlar o crescimento do tráfego e dos congestionamentos. 

 

Com o intuito de garantir uma mobilidade sustentável, o GP apresenta várias iniciativas 

adicionais, por exemplo: incentivos educativos, fiscais e econômicos à utilização de modos 

mais favoráveis ao meio ambiente, utilizando-se de meios; uso eficiente da capacidade existente 

das vias; gestão eficiente de tráfego e restrição de acesso a automóveis em áreas mais 
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vulneráveis ao congestionamento; investimentos em transportes coletivos eficientes e 

acessíveis a toda população, incluindo a da periferia urbana; redução da necessidade de 

mobilidade da população; limitação de estacionamentos nos centros urbanos e oferta de  

estacionamentos estrategicamente localizados com conexão à rede de transporte coletivo. A fim 

de incentivar o transporte de mercadorias ecologicamente correto, o GP afirma ser necessário 

distribuir entre os setores dos transportes a demanda até então direcionada ao modo rodoviário, 

proporcionando alternativas igualmente atraentes do ponto de vista econômico.  

 

É importante destacar que a preocupação ambiental é central nesses dois documentos (RB e 

GP). Cientes da degradação que o transporte é capaz de causar, pesquisadores passaram a se 

envolver mais neste tema. Em consequência dessa preocupação, foram publicados inúmeros 

livros e artigos a respeito da influência do transporte na sustentabilidade ambiental. A 

abrangência que o GP atribuiu à questão da mobilidade sustentável abriu as portas para que as 

medidas sugeridas fossem cada vez mais ampliadas, consequentemente incrementando o leque 

das dimensões propostas por Brundtland.  

 

Cervero (1998) realizou vários estudos de caso em metrópoles com o intuito de entender e 

apresentar o estilo de transporte que de fato apoia a sustentabilidade. Registrou medidas de 

demanda e de oferta para reduzir o congestionamento e os impactos que os transportes geram 

ao meio ambiente. As medidas de demanda buscam reduzir o volume do tráfego, deslocando-

os ao longo do tempo, do espaço e do modo. Isso pode ser efetivado através da criação de 

bairros compactos com uso misto do solo, sendo assim, atraente para os pedestres pois toda 

viagem por transporte público exige um mínimo de viagem a pé. Já as medidas de oferta buscam 

fornecer instalações e serviços de transporte público, fazendo uso da tecnologia, para reduzir 

os níveis de congestionamentos. Ele toma como exemplo as cidades de Estocolmo e Munique, 

que construiram seus ambientes de modo que viagens por trens e por ônibus são mais 

convenientes, por serem mais baratas, e muitas vezes mais agradáveis (por possuir conforto, 

priorização no tráfego urbano e ser confiável) do que viagens em veículos individuais.  

 

Esse autor, atenta ainda para a questão do tempo, pois, como ele próprio ressalta, investimentos 

em transportes públicos são lentos, e o tempo necessário para se alterar os costumes de toda 

população ainda é maior e, portanto, esses investimentos requerem um período para 

apresentarem algum retorno. Cita as cidade de Estocolmo e Copenhagem, que planejaram e 

investiram por pelo menos meio século em sistemas de transporte público de alta capacidade, 

resultando em benefícios para o meio ambiente e, consequentemente, melhorando a qualidade 

de vida daquela geração e da futura. Exemplos desses benefícios são o aumento da demanda do 

transporte público e as consequentes redução de congestionamentos e das emissão de poluentes. 

Ele alerta para que cada cidade avalie a sua necessidade de transporte, pois existem três aspectos 

das cidades e subúrbios que dão suporte ao transporte público e são únicos de cada local: 

diversidade, densidade e forma. Para Cervero (1998), o segredo do sucesso é a harmonização 

entre sistemas de transporte público e tais características urbanas e suburbanas. 
 

Para Høyer (2000), a mobilidade é o movimento e o transporte, o modo utilizado para realizar 

esse movimento, portanto para atingir um desenvolvimento sustentável é mais importante 

analisar o volume do movimento do que os meios individuais para realizá-lo. Ele afirma que o 

grande volume da mobilidade aérea está ligado ao turismo e que as mudanças climáticas 

causadas por esse modo de transporte são graves, atingindo o equilíbrio climático e a redução 

da camada de ozônio. Um turismo baseado em bicicleta, ônibus e trens acarreta em viagens 
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diferentes do lazer baseado em carros e aviões. Por isso, é necessário encontrar um elo entre o 

turismo e a mobilidade sustentável. Para Høyer (2000), esse objetivo não pode ser atingido 

apenas a partir de mudanças na indústria do turismo, pois são necessárias políticas voltadas para 

o setor de transporte em geral. As viagens a lazer necessitam estar conectadas com as demais 

viagens. Entretanto, devido às pesadas cargas ambientais, é necessário a redução dos volumes 

de viagens nacionais e internacionais com carros e aviões. Atrelado a essa iniciativa é 

necessário incluir o desenvolvimento de planos e ações para adaptar a atividade do turismo 

atual às mudanças de longo prazo atreladas à difusão do conhecimento sobre as adaptações 

necessárias. 

   

Essas mudanças de longo prazo devem ocorrer para todos os serviços oferecidos e atividades 

realizadas. De acordo com Banister e Hickman (2006), os meios de trabalhos, deslocamentos, 

negócios pessoais, coleta de informações, compras, lazer e entretenimentos estão se alterando 

ao longo do tempo e, essas atividades podem ser realizadas com menos ou sem viagens. O uso 

das tecnologias de informação e comunicação tende a gerar uma descentralização urbana, à 

medida que a acessibilidade eletrônica torna cidades remotas mais viáveis. Porém, é necessário 

atentar para a inclusão social, ou seja, as cidades precisam encontrar meios para que todos se 

beneficiem dessas novas oportunidades. Os autores citam como exemplo que se o trabalho 

durante dois ou três dias na semana puder ser realizado de casa, diminui a distância total 

percorrida semanalmente, permitindo que a população more mais distante do seu trabalho. Eles 

apresentam a utilização da tecnologia como facilitadora do transporte sustentável, porém 

reconhecem que ela provavelmente não irá acabar com a necessidade do contato presencial 

entre as pessoas e que existem muitas barreiras para a sua implementação, como por exemplo, 

a tendência à exclusão social que a mesma gera e a resposta comportamental que a população 

dará para essas medidas de intervenção. 

 

Banister e Hickman (2006) ainda abordam outros pontos que influenciam na mobilidade 

sustentável. A forma urbana influencia nas principais características de viagem: número de 

viagens realizadas, tempo de viagem, modos usados para viajar, o consumo das energias, a 

renda, a propriedade do automóvel, o tamanho e estrutura da família e o emprego. Quanto maior 

a renda e a distância dos deslocamentos, maior a necessidade de possuir um automóvel, e quanto 

mais veículos trafegarem pelas vias, maior será o confronto entre eles e os pedestres. Os 

proprietários de veículos querem cada vez mais espaço e velocidade, enquanto o pedestre quer 

cada vez mais respeito e prazer nas viagens. Para Banister e Hickman (2006), essa discrepância 

da forma de enxergar o deslocamento pode gerar mais acidentes, tornando as caminhadas mais 

inseguras. Acrescentam ainda a influência que a densidade populacional possui no modo, na 

distância e no tempo de viagem, apresentando um importante papel no desenvolvimento 

sustentável. Essa influência é aumentada, por sua vez, quando está atrelada ao uso misto do 

solo, aumento da segurança nos ambientes e ampliação de espaços verdes. 

 

Em 2006, a Comissão Europeia encomendou um estudo para avaliar a mobilidade sustentável 

e sugerir medidas políticas para atingi-las. Walker et al. (2006) apresentaram os indicadores 

dos resultados que desenvolveram nesse estudo, e como definiram a mobilidade sustentável e 

o sistema de transporte que pode ajudar os planejadores a implementarem o conceito. Discorrem 

a respeito das dimensões sociais, ambientais e econômicas já citadas anteriormente, porém no 

âmbito da economia eles abordam um elemento que denominam de economia competitiva. 

Afirmam que os modos de transportes precisam competir para oferecer a melhor acessibilidade 

e o menor custo de operação, atribuir elevados benefícios à economia e melhorar as condições 
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de produtividade e eficiência, elementos essenciais para atribuir o conceito de sustentabilidade 

a um sistema de transportes. Além deste incremento na dimensão econômica da mobilidade 

sustentável, eles fazem uma ressalva com relação ao seu conceito. Sabe-se que a demanda por 

transporte é derivada, portanto só existe devido ao funcionamento de outros fatores econômicos. 

Citam como exemplo o fato de que o transporte pode aumentar a eficiência econômica dos 

processos de produção separando-os espacialmente; por outro lado, é necessário um elevado 

número de recursos, o que produz custos para a sociedade, indivíduos e empresas. Como 

afirmam Walker et al. (2006), o setor de transporte por si só nunca poderá satisfazer critérios 

fortes de sustentabilidade, e só se tem como atribuir esta condição ao sistema de transportes se 

for levado em consideração o seu relacionamento com os demais setores.  

 

Urry e Sheller (2006) ressaltam para o fato de que a comunicação a distância é um aspecto a 

ser considerado na mobilidade sustentável, pois não necessariamente faz uso de um transporte 

físico para realizar um deslocamento, seja com o intuito de trabalhar, de se divertir, de resolver 

algum problema pessoal, ou qualquer outro motivo. Esses autores apontam para o surgimento 

recente, no âmbito da pesquisa nas Ciências Sociais, de uma necessidade de estudar as relações 

sociais em viagens e os complexos padrões da experiência social proporcionados pelas 

comunicações a distância: um câmbio paradigmático que eles chamam de “novas mobilidades”. 

Para Urry e Sheller (2006), tudo está em movimento e não necessariamente é preciso se deslocar 

para acessar um local ou realizar uma atividade. Ao longo de um deslocamento existem várias 

outras atividades que podem ser executadas, devido, principalmente, aos telefones e 

computadores; portanto, o tempo de viagem elevado não é mais um problema-chave. Por 

existirem essas atividades que independem de mobilidade física, a viagem deixa de ser apenas 

o ato de chegar a um determinado local e, portanto, não se pode mais avaliar um deslocamento 

sem levar em conta todas as atividades que podem ser executadas ao longo do percurso, pois 

tudo está associado e necessita ser analisado em conjunto. A partir dessas constatações, alertam 

para a necessidade de novos sistemas de planejamento e monitoramento e de novas formas de 

se avaliar a inclusão social, visto que a tecnologia nem sempre é acessível a todos. 

 

Banister (2008) também discute um “novo paradigma” da mobilidade urbana. Ele trata da 

importância e da influência da tecnologia para a mobilidade sustentável, a necessidade de se 

utilizar da regulamentação para restringir o uso do automóvel, a compreensão de que ruas não 

devem ser entendidas como estradas, mas sim como um espaço agradável para toda a 

população, independente do meio de transporte, e afirma que o governo precisa trabalhar em 

prol da aceitação da população quanto à necessidade de seguir caminhos sustentáveis. Para o 

autor, qualquer medida não obtém sucesso se a população não entender a necessidade e aceitá-

la como essencial para o desenvolvimento sustentável da cidade.  

 

Black (2010) se preocupa com a dimensão que o conceito vem atingindo, e por se tornar algo 

tão amplo e sem foco ele acaba ficando apenas no papel e ninguém consegue, de fato, atentar 

para algo concreto para tomar as providências necessárias. Ele demonstra preocupação direta 

com os índices de consumo de petróleo ao longo dos anos e alerta para a quantidade de mortos 

e feridos que os automóveis espalham pelo mundo afora. O autor questiona se de fato a 

mobilidade sustentável pode ser atingida, afirma que os problemas são conhecidos e que 

diversas soluções já foram sugeridas para resolvê-los. Para o autor, a dificuldade está no 

financiamento adequado e no tempo que leva para torná-lo acessível a todos. Essas dificuldades 

são empecilhos para atingir totalmente a sustentabilidade dos transportes, devido à proporção 

que a mesma tomou, mas afirma ser possível e necessário a sua busca constante: a 
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sustentabilidade é uma meta e no processo de tentar sua efetivação é provável que ocorram 

melhorias consideráveis em relação à situação atual (Black, 2010). Portanto, é necessário estar 

sempre trabalhando em prol de um desenvolvimento mais sustentável e a mobilidade é um 

ponto crucial para melhorar o meio ambiente e a condição da população. 

 

Schiller et al. (2010) compartilham da mesma opinião de Black (2010), no que diz respeito à 

dificuldade de implementar, em sua totalidade, a mobilidade sustentável e na defesa da ideia de 

que se as cidades forem, aos poucos, introduzindo os conceitos na sua forma de se desenvolver, 

com o passar do tempo o mundo terá níveis muito melhores de qualidade de vida. Além de 

abordar a necessidade de ampliação de trilhos para o transporte em massa e a redução das 

viagens aéreas, Schiller et al. (2010) adicionam algumas medidas necessárias para se atingir a 

sustentabilidade no âmbito dos transportes. Para eles, é necessário priorizar não só o transporte 

público, mas também os pedestres e ciclistas e o transporte público deve possuir, 

principalmente, preferência nas interseções. Além disso, as agências de transporte público 

necessitam ser renovadas, com a finalidade de se tornarem mais corajosas e inovadoras, mas 

para que isso ocorra é necessário que exista uma melhor relação da população com essas 

agências e, por fim, é necessário renovar o espaço público, com o intuito de que se torne mais 

bonito, agradável e conectado. 

 

O incremento de medidas para se atingir a mobilidade sustentável segue sendo ampliado na 

literatura. Motta et al. (2012) publicam um artigo com a intenção de analisar quais os desafios 

existentes para a mobilidade sustentável no Brasil e apresentam várias medidas que precisam 

ser implantadas no país para que o mesmo “atinja um nível de mobilidade sustentável 

comparável ao de países desenvolvidos” (p. 42). Dentre essas medidas, pode-se mencionar: 

promover zonas livres de veículos particulares; aumentar o percentual de biodiesel adicionado 

ao diesel nos transportes coletivos; aumentar a atratividade do transporte público por meio de 

adequado marketing; incentivar o sistema de compartilhamento de bicicletas públicas; 

promover a obrigação nacional de etiquetagem veicular do consumo de combustível; adotar 

uma tarifa diferenciada de energia elétrica para o transporte público que privilegie alternativas 

de baixo impacto poluidor; e aumentar a capacitação financeira e técnica do setor de transportes. 

 

É notório que o escopo de medidas defendidas na literatura cresceu a ponto de torná-las de 

difícil aplicação. Preocupados com isso, Holden et al. (2013) atentam para a necessidade de se 

voltar ao conceito inicial de sustentabilidade, com o intuito de focar no que de fato precisa ser 

feito para alcançá-la, aproximando – pela via da maior viabilidade – a teoria e o conceito da 

prática. Os autores voltam ao Relatório Brundtland para uma retomada do conceito original de 

desenvolvimento sustentável e, relacionando-o ao transporte sustentável, sistematizam quatro 

dimensões de análise, segundo o que mostra a Tabela 2. 

 

Para Holden et al. (2013), ao longo do período desde a publicação do Relatório Brundtland, o 

conceito foi ampliado com o intuito de envolver: viagens a trabalho, diárias e por lazer; 

impactos ao meio ambiente, na equidade social, na saúde e segurança da população; 

considerações sobre a qualidade de vida; proteção da vida selvagem e habitat natural; redução 

dos níveis de ruídos; promoção do crescimento econômico; facilitação da educação e 

participação pública; redução dos níveis de congestionamento, acidentes e fatalidades; 

satisfação dos interesses de toda a população; melhorias estéticas dos bairros; apoio às 

atividades culturais; e minimização da criminalidade relacionada ao transporte, entre outros 

temas. 

552



  

Tabela 2: Desenvolvimento sustentável (Brundtland) x transporte sustentável (Banister) 

DIMENSÕES 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

(BRUNDTLAND) 

TRANSPORTE SUSTENTÁVEL 

(BANISTER) 

1 
Garantir a sustentabilidade ecológica à 

longo prazo 

Os impactos das atividades de transporte 

não devem ameaçar a sustentabilidade 

ecológica a longo prazo 

2 
Satisfação das necessidades básicas 

humanas 

Satisfação das necessidades básicas de 

transporte 

3 
Promover a equidade do capital em uma 

geração 

Promover a equidade de transporte em 

uma geração 

4 
Promover a equidade do capital entre a 

geração atual e a futura 

Promover a equidade de transporte entre a 

geração atual e a futura 

Fonte: Adaptado de Holden et al. (2013) 

 

Ao fim da leitura desta seção, fica evidenciado que, de fato, todos esses itens foram, ao longo 

dos anos, aderidos ao conceito de transporte sustentável. São tantas medidas novas a serem 

implementadas que a divisão original em três dimensões (social, econômica e ambiental) não é 

mais suficiente para classificá-las. Na Tabela 3, presente na seção 4 deste artigo, será 

apresentado um quadro resumo das medidas aqui abordadas e estas serão relacionadas às novas 

dimensões que provavelmente surgiram a partir delas.   

 

4. DISCUSSÃO  

Segundo Holden (2007), os estudos a respeito da mobilidade sustentável correm o risco de focar 

muito no conceito e terminar reduzindo-a a nada. A partir da leitura do referencial teórico 

presente na seção 3 deste artigo, pode-se concluir que muitas medidas foram atribuídas ao 

conceito, sendo este um fato preocupante, pois trata-se de algo que a sociedade precisa alcançar 

e parece estar cada vez mais inatingível. Nesta seção será discutido a evolução destas medidas, 

com base no estudo apresentado na seção anterior.  

 

O início de tudo, o Relatório Brundtland, será tratado ao final desta discussão com o intuito de 

compará-lo com as adições realizadas entre 1987 e 2013. Após a definição atribuída ao 

desenvolvimento sustentável no RB, as discussões a respeito do que poderia ser feito e em que 

âmbitos da sociedade este conceito poderia se inserir só aumentaram com o passar dos anos. 

De acordo com as referências aqui analisadas, surgiram 35 medidas e cinco dimensões a mais 

atribuídas à mobilidade (ou ao transporte) sustentável em 26 anos – ver Tabela 3, em que foram 

dados números às referências, para facilitar a legibilidade: 1) Green Paper, 1992; 2) Cervero, 

1998; 3) Høyer, 2000; 4) Banister e Hickman, 2006; 5) Walker et al., 2006; 6) Urry e Sheller, 

2006; 7) Banister, 2008; 8) Black, 2010; 9) Schiller et al., 2010; e 10) Motta et al., 2012 –. 

 

Ao analisar a Tabela 3, percebe-se que há uma variedade de medidas enunciadas para se 

alcançar a sustentabilidade no transporte. Isso pode significar a evolução necessária de medidas 

a partir do aprofundamento da realidade em contextos específicos, que deveriam ter sua eficácia 

investigada quanto à solução dos problemas que pretendem atingir. É importante ressaltar que 

a restrição ao uso do automóvel aparece como uma medida de destaque, sendo esta a de maior 

reincidência entre os autores. Outras quatro medidas que também aparecem em evidência são: 

regular o transporte aéreo, analisar a densidade da população, investir em espaços mais 

agradáveis e realizar campanhas educativas.  
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Tabela 3: Dimensões/medidas atribuídas à mobilidade sustentável (1987-2013) 

Dimensões 

de análise 
Medidas correspondentes 

Referências (ver seção 4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gerencial 

Controlar o congestionamento •          

Gerenciar estacionamentos •          

Gerenciar viagens a lazer   •        

Gerenciar viagens a trabalho    •       

Gerenciar o tempo de viagem    •  •     

Gerenciar a distância de viagem    •       

Priorizar o Transporte Público nas interseções         •  

Promover zonas livres de automóvel          • 

Regula-

tória 

Restringir o uso de veículo próprio •   •   •   • 

Regular o transporte de cargas •          

Regular o transporte fluvial, marítimo e ferroviário •          

Regular o transporte aéreo •  •       • 

Social 

Promover transporte público afável  •         

Analisar tamanho e estrutura familiar   •  •       

Analisar a densidade da população  •  •    •   

Promover a segurança no tráfego     •    •   

Investir em espaços mais agradáveis     •   •  •  

Priorizar os pedestres e ciclistas         •  

Ambiental 

Reduzir o impacto causado na água e solo •          

Promover o uso misto do solo  •        • 

Planejar o Transporte Público em harmonia com a cidade   •         

Controlar a reserva de petróleo        •  • 

Aumentar o percentual de biodiesel no Transporte Público          • 

Cultural 

Realização de campanhas educativas •      •   • 

Reduzir as viagens da população •          

Inserir a tecnologia em prol da sustentabilidade    •  •     

Aumentar a atratividade do Transporte Público através de 

propagandas 

         • 

Promover o compartilhamento de bicicletas públicas          • 

Política 

Preocupação com a globalização   •        

Renovar as agências de transporte público         • • 

Promover a obrigação nacional de etiquetagem veicular do 

consumo de combustível 

         • 

Promover uma tarifa diferenciada de energia elétrica para o 

Transporte Público que privilegie alternativas de baixo 

impacto  

         • 

Econômica 

Utilizar métodos fiscais para incentivar o uso do Transporte 

Público 

•          

Promover a competitividade entre os transportes     •      

Financeira 
Aumentar a capacitação financeira e técnica do setor de 

transporte 

         • 

 

Holden et al. (2013) se preocupam com a dimensão que vem sendo atribuída à sustentabilidade 

no âmbito dos transportes. Decidem voltar ao início de tudo — Relatório Brundtland — e 

recapitular o conceito de transporte sustentável, aparentemente perdido ao longo dos anos. Para 

tanto, eles atribuem uma menor quantidade de medidas necessárias para atingir a 

sustentabilidade no setor dos transportes, com o intuito de transformá-la em um objetivo 

atingível. Porém, acredita-se, neste paper, que eles tenham reduzido essas medidas a menos do 

que o proposto no RB. Como exposto na Tabela 1, o RB propõe três dimensões e nove medidas. 

Holden et al. (2013) mantiveram as três dimensões, mas propõem que o foco seja 
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exclusivamente em quatro das nove medidas: (1) promover a equidade no transporte em uma 

geração, (2) promover a equidade no transporte entre a geração atual e a futura, (3) satisfazer 

as necessidades básicas de transporte e (4) impedir que os impactos das atividades de transporte 

ameacem a sustentabilidade ecológica a longo prazo. 
 

Portanto, para atingir a sustentabilidade no âmbito dos transportes, acredita-se ser necessário 

tomar como base as nove medidas apresentadas na Tabela 1. Visto que o Relatório Brundtland 

é a referência mundial de partida, na qual o conceito era único e direcionado ao foco de 

preservar a qualidade de vida das gerações futuras e a conservação do meio ambiente, mantendo 

a equidade na geração atual. Por fim, não existe uma receita exata para atingir a sustentabilidade 

nos transportes em uma região. A questão aqui está em cada município alinhar as componentes 

que são imprescindíveis para que as três dimensões propostas por Brundtland sejam atingidas, 

ajustando os processos de escolhas para se chegar as melhores medidas em cada caso analisado. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 
Ao fim deste artigo, fica evidenciada a necessidade de encontrar um foco no âmbito da 

mobilidade sustentável, para que este setor seja capaz de contribuir com o desenvolvimento 

sustentável mundial. É preciso que cada município analise suas condições e invista em um 

planejamento orientado de acordo com as suas necessidades, mas visando a melhoria e 

conservação global. Os estudos acerca de como deve ser realizado esse planejamento devem 

existir, porém é de extrema importância que não se perca o elo com o conceito inicial atribuído 

por  ao desenvolvimento sustentável, para que a mobilidade sustentável seja um alvo possível 

de ser atingido, principalmente aos olhos dos cidadãos, que só assim aceitarão e apoiarão as 

intervenções necessárias. Além disso, é de extrema importância a integração da política de 

transporte com as demais políticas da cidade. O desenvolvimento sustentável não será atingido 

no âmbito da mobilidade se o foco for apenas no transporte. 

 

No contexto brasileiro, essa temática de mobilidade, no que diz respeito às condições de 

sustentabilidade urbana. Com o intuito de organizar um planejamento direcionado à mobilidade 

sustentável, foi aprovada a Lei Federal n° 12.587/2012, a qual prevê que todos os municípios 

que possuem a obrigatoriedade de elaborar um Plano Diretor, devem elaborar e anexar a este 

um Plano de Mobilidade Urbana. Inicialmente, o prazo estipulado foi de 3 anos (abril de 2015), 

porém poucos municípios cumpriram com o prescrito em Lei. De acordo com a Revista NTU 

Urbano (2015), em uma pesquisa realizada pelo Ministério das Cidades, 95% dos municípios 

brasileiros respondentes não possuíam um plano de mobilidade. Devido à dificuldade percebida 

na elaboração e da percepção da necessidade de um maior período para que os municípios 

possam elaborar um planejamento adequado, uma proposta de aumentar esse prazo em mais 

três anos (abril de 2018) foi aceita e confirmada pela Lei Federal n° 13.406/2016.  

 

Entretanto, de acordo com Rubim e Leitão (2013), essa política tem muitas fragilidades, entre 

elas a falta de um padrão jurídico de formatação para elaboração desses planos, a falta de 

explicação de como os mesmos são avaliados e, por fim, a falta de rigidez ao estabelecer o papel 

do Governo Federal no processo como um todo. Portando, alertam que a Lei é muito importante, 

mas para se atingir o sucesso é necessário que o Governo Federal e o Ministério das Cidades 

ajustem essas falhas, caso contrário pode ocorrer o mesmo que ocorreu com os Planos Diretores, 

ou seja, os planos podem até serem elaborados e implementados, mas não necessariamente terão 

a capacidade de transformar a mobilidade e melhorar a qualidade de vida da população.   
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Recomenda-se, portanto, que esse estudo seja ampliado, acrescentando novas referências 

bibliográficas, com a finalidade de melhor aprofundar a análise sobre a evolução do conceito 

de mobilidade sustentável e das medidas propostas para alcançá-la. Por outro lado, é 

fundamental que a implementação de políticas municipais de mobilidade no Brasil, incluindo 

aí a elaboração de planos formais de mobilidade, seja estritamente monitorada do ponto de vista 

técnico-acadêmico, no sentido de estabelecer no país um entendimento mais operacional, com 

base científica, do que sejam as boas práticas em políticas públicas de transporte (ou mesmo de 

mobilidade) urbana sustentável.   

 
Agradecimentos 

Os autores agradecem as contribuições feitas por Leonardo Meira a uma versão preliminar deste artigo. Os 

coautores i e ii agradecem, respectivamente, à FACEPE e à CAPES pela concessão de suas bolsas de pós-

graduação; os coautores iii e iv agradecem ao CNPq pela concessão de suas bolsas de produtividade em pesquisa. 

 
REFERÊNCIAS 

Banister, D. e Hickman, R. (2006). How to design a more sustainable and fairer built environment (JU5): Transport 

and Communications. IEEE Proceedings of the Intelligent Transport System v. 153, n. 4, p. 276–291. 

Banister, D. (2008). The sustainable mobility paradigm. Transport Policy v. 15, p. 73–80. 

Black, W.R. (2010). Sustainable Transportation: Problems and Solutions. Ed. The Guilford Press, New York. 

BRASIL (2012) Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012. Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade 

Urbana.  

BRASIL (2016) Lei nº 13.406, de 26 de dezembro de 2016. Estende o prazo exigido para a elaboração do Plano 

de Mobilidade Urbana e para a sua compatibilização com o plano diretor municipal. 

Cervero, R. (1998). The Transit Metropolis: A Global Inquiry. Ed. Island press, California. 

EUCOM (1992) Green Paper on the Impact of Transport on the Environment. A Community strategy for 

“Sustainable mobility”. Commission of the European Community, COM (92), Bruxelas. 

Holden, E. (2007). Achieving sustainable mobility: everyday and leisure-time travel in the EU. Ed. ASHGATE. 

Holden, E., Linnerud, K. e Banister, D. (2013) Sustainable passenger transport: Back to Brundtland. 

Transportation Research Part A v. 54, p. 67–77. 

Høyer, K.G. (2000). Sustainable mobility – the Concept and its Implications. Western Norway Research Institute 

Sogndal, Noruega. 

Meadows, D., Meadows, D., Randers, J., Behrens III, W. (1972). The Limits to Growth. A report for the Club of 

Rome's Project on the Predicament of Mankind. Universe Books, New York.  

Motta, R., Silva, P. e Brasil, A (2012). Desafios da mobilidade sustentável no Brasil. Revista dos Transportes 

Públicos (ANTP) Ano 34, 2° quadrimestre, p. 25-48. 

REVISTA NTU URBANO (2015). Crise econômica reflete no transporte público urbano.  Brasília – DF. Ano 

III, n. 14, mar/abr 2015.  

Rubim, B. e Leitão, S. (2013). O plano de mobilidade urbana e o futuro das cidades. Estudos avançados, v. 27, 

n.79, p. 55-66. 

Schiller, P., Bruun, E. e Kenworthy, J. (2010). An Introduction to Sustainable Transportation: Policy, Planning 

and Implementation. Ed. Earthscan, Londres. 

Urry, J. e Sheller, M., 2006. The new mobilities paradigm. Environment and Planning A 2006, v. 38, p. 207-226.  

Walker, W., Rahman, S., Grol, R. e Klautzer, L. (2006). Operationalizing the Concept of Sustainable Transport 

and Mobility. Environmental Practice 8 8:24–48 – 2006.  

WCED (1987). Our Common Future. World Commission on Environment and Development. Oxford University 

Press, Oxford.  

 

 

i <magalhaesbel@yahoo.com.br>  
ii <ligi.rabay@gmail.com> 
iii <nonamaia@gmail.com> 
iv <enilson@interjato.com.br> 

                                                 

556

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.587-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.587-2012?OpenDocument
mailto:magalhaesbel@yahoo.com.br


IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS E LEVANTAMENTO DE 

INDICADORES ASSOCIADOS À ELETRIFICAÇÃO DE FROTAS 

 

André Lopes* 

Ezequiel Menezes* 

José Dickson Araújo de Oliveira* 

Vládia Célia Monteiro Pinheiro* 
*Centro de Pesquisa em Mobilidade Elétrica (CPqMEL) 

*Universidade de Fortaleza (UNIFOR) 

Sued Lacerda Costa 
Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (SCSP) 

Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) 
 

RESUMO 

Em todo o mundo, a eletrificação de frotas de veículos se apresenta como uma das possíveis soluções para a 

diminuição dos impactos ambientais causados pelo sistema de transportes. Com este objetivo em mente surgem 

diversos desafios para se avaliar os efeitos positivos de tais decisões. Este artigo tenta contribuir com dois desafios, 

a dificuldade metodológica (nas etapas de caracterização e diagnóstico) de representação de problemas ambientais 

reconhecendo-os como fenômenos complexos de efeitos sistêmicos; e a definição (seleção/construção) de 

indicadores aplicáveis a estes problemas. Como solução, adotamos uma metodologia de planejamento estratégico, 

apoiada em um modelo representativo da problemática urbana que nos permitiu descrever sistemicamente os 

problemas levantados. Em seguida, indicadores de caracterização aplicáveis aos problemas foram identificados e 

selecionados por meio de levantamento da literatura especializada recente. Como resultado final, temos uma lista 

resumida dos problemas e respectivos indicadores aplicáveis.  

 

Palavras-chave: Mobilidade elétrica; Impactos ambientais; Planejamento; Caracterização, LUTI 

 

ABSTRACT 

Worldwide, the electrification of vehicle fleets presents itself as one of the possible solutions to reduce the 

environmental impacts caused by the transport system. With this goal in mind, experts face several challenges to 

evaluate the positive effects of such decisions. This article attempts to contribute with solutions for two challenges, 

the methodological difficulties (in the characterization and diagnosis steps of planning) in representing 

environmental problems while recognizing them as complex phenomena with systemic effects, and the definition 

(selection/construction) of indicators applicable to these problems. As a solution, we have adopted a strategic 

planning methodology, supported by a conceptual model representative of the urban environment that allowed us 

to describe systematically the raised problems. Next, we identified and selected indicators, through an overview 

of specialized literature, that were applicable to the raised problems. As a result, we have a final shortlist of 

problems and their applicable indicators. 

 

Key-words: Electric mobility; Environmental impacts; Planning; Characterization; LUTI 

 

1. INTRODUÇÃO 

O avanço nas tecnologias de eletrificação veicular cria um conjunto de novos desafios para as 

sociedades. Apesar de terem se consolidado em anos recentes como uma possível solução para 

problemas de insustentabilidade do modelo de matriz energética veicular baseada em 

hidrocarbonetos, os veículos elétricos impõem um novo conjunto de questões referentes a seu 

funcionamento e aos impactos que podem causar. Da mesma forma que o conhecimento acerca 

dos veículos movidos a combustão interna, que tiveram uma curva de evolução desde seu 

surgimento, os novos avanços na eletrificação veicular exigem, mais que novas respostas, novas 

perguntas. Deste modo, reconhecemos como desafio a ser enfrentado a identificação de 

problemas relativos a esta nova tecnologia e às práticas associadas a ela, bem como a definição 

(adoção ou construção) de indicadores que nos permitam diagnosticar tais problemas. 
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A literatura recente, dos últimos quinze anos, vem ganhando muitas contribuições de trabalhos 

que se debruçam sobre este problema. Gilbert et al. (2003) apresenta uma lista de indicadores 

de modo a avaliar um conjunto de políticas públicas em um esforço para entender quão 

sustentável se dava a evolução dos transportes no Canadá. Em outro trabalho avaliativo de 

aspectos sociais, ambientais e econômicos dos transportes, Haghshenas e Vaziri (2012) 

constroem uma classificação ordinal de cidades segundo indicadores compostos (“composite 

indicators”) de sustentabilidade dos transportes. Mais focado nos transportes de passageiros, 

Alonso et al. (2015) elenca indicadores compostos para medir o nível de sustentabilidade destes 

sistemas de 23 cidades europeias. Ele identifica quais características destes sistemas têm maior 

impacto como intuito de construção de políticas públicas. Em um esforço de revisão, Gillis et 

al. (2015) reconhecem a dificuldade de se comparar resultados de avaliação de sustentabilidade 

de sistemas de transporte. Com o intuito de sanar tal problema os autores levantam 22 

indicadores aplicáveis. Tomando por base estes esforços de levantamentos reconhecemos uma 

lacuna, à qual pretendemos contribuir, referente à proposta metodológica de representação e 

caracterização dos problemas relativos à eletrificação de frotas veiculares (sem limitar-se a 

modos específicos). 

 

Partindo desta justificativa, definimos dois objetivos específicos deste artigo. Primeiro, a 

adoção de uma metodologia de planejamento estratégico que nos permita (como segundo 

objetivo específico) identificar problemas e propor indicadores (com base na literatura 

disponível) para sua caracterização e diagnóstico. Para alcançar este objetivo, este artigo 

apresenta estrutura composta por 4 seções, sendo que a (1) corresponde a esta introdução. A 

seção (2) apresenta a proposta metodológica para a adoção de indicadores, constituída por (2.1) 

método de planejamento estratégico e (2.2) modelo de representação do fenômeno urbano. Na 

seção (3), focada na literatura de indicadores; é constituída por três subseções (3.1.1. a 3.1.3.) 

que descrevem os problemas ambientais. A seção (4) apresenta os resultados sobre os 

indicadores levantados e, finalmente, na seção 5, apresentam-se algumas considerações finais. 

 

2. PROPOSTA METODOLÓGICA 

Nas duas subseções seguintes (2.1. e 2.2.), apresentamos proposta metodológica para a 

representação dos problemas e subsequente seleção de indicadores.  A primeira subseção 

apresenta as etapas do método de planejamento estratégico, com seu foco voltado para a etapa 

de identificação de problemas. Já a segunda subseção avança na adoção de um modelo 

conceitual para que possamos representar adequadamente os problemas e reconhecer suas 

(hipotéticas) relações causais. 

 

2.1. Etapas do Método de Planejamento Estratégico 

Quanto à evolução no desenvolvimento de métodos para elaboração de planos, Garcia et al. 

(2013) realizam uma revisão desta evolução, destacando as limitações dos enfoques tradicionais 

no mecanismo funcional de “prever e prover” (Owens, 1995), pontuando a relevância de se 

adotar uma metodologia multidisciplinar integrada, orientada para problemas e permeada por 

princípios e valores coletivamente definidos. Dada a complexidade do fenômeno urbano, 

Magalhães e Yamashita (2009) ressaltam a necessidade de sistematização das etapas do 

processo de compreensão da problemática, onde, então, Soares ( 2014) propõe um método 

composto por três etapas (Figura 1), que possibilita sistematizar a tarefa de compreender a 

problemática no nível estratégico do processo de planejamento. A autora ressalta, ainda, os 

caracteres representativos e integradores que o nível estratégico deve ter, onde o processo 
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estruturado do diagnóstico deve percorrer etapas que contemplem os diferentes pontos de vista 

das diferentes partes interessadas a fim de refletir a complexidade do sistema. 

 

Muitos autores corroboram a ideia de problemas como ponto de partida fundamental para o 

planejamento adequado de qualquer sistema complexo (Garcia e Macário, 2010; Macário et al., 

2005; Magalhães e Yamashita, 2009; May, 2005; Meyer e Miller, 2001; Vriens e Hendriks, 

2005). Outro ponto comum é a interpretação de que o planejamento deve percorrer as etapas de 

identificação de problemas, definição de objetivos e a avaliação de alternativas. Tal constatação 

se reflete nos trabalhos revisados que reconhecem a necessidade de os mesmos indicadores 

avaliarem tanto os problemas identificados (primeira etapa) quanto às alternativas de solução 

(terceira etapa). O esforço deste artigo se encontra na primeira etapa, de identificação e 

diagnóstico de problemas, com o foco nos desafios postos pela eletrificação de frotas veiculares. 

 

 
Figura 1: Metodologia de planejamento estratégico (Soares, 2014) 

 

2.2. Modelo de representação do fenômeno urbano 

Uma vez definida a metodologia de trabalho a ser empregada para a tomada de decisões dentro 

do processo de planejamento, reconhecemos lacuna referente à identificação de problemas. Tal 

ação exige um arcabouço conceitual que nos garanta alguma segurança no entendimento das 

hipóteses de causalidade que afetam os elementos de interesse, ou seja, os problemas e outros 

aspectos da realidade (espaciais, sociais, econômicos, etc.). Percebemos ainda ser premente a 

necessidade de se adotar modelos que reflitam as características complexas do ambiente 

humano construído. Segundo Batty (2009), a modelagem do ambiente urbano localiza-se entre 

a busca pela simplicidade em articular as estruturas físicas e a necessidade de abraçar a óbvia 

complexidade que confronta nosso entendimento e também nosso desejo de intervir neste 

sistema. Além disso, neste paradigma da complexidade, o papel dos modelos vem ganhando 

outra envergadura quando assume uma função mais informativa que preditiva (Batty, 2012). 

Para esta representação geral do fenômeno urbano, de forma a atender os interesses de várias 

disciplinas envolvidas em seu planejamento, bem como que contemple a complexidade e 

sistemicidade do fenômeno urbano, adotamos o modelo denominado de ALUTI (Lopes et al., 
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2016). Este modelo (Figura 2) é baseado nas mais recentes contribuições da literatura 

especializada acerca do tema planejamento integrado de transportes e uso do solo (Acheampong 

e Silva, 2015; Cascetta, 2009; Stead, 2001; Van Wee, 2002). Assumimos que o modelo ALUTI 

é representativo do sistema urbano, sendo formado por três grandes componentes, o subsistema 

de uso do solo (S.U.S.), compreendendo as localizações espaciais das funções urbanas; o 

subsistema de transportes (S.T.), abrangendo a demanda por movimentos de pessoas e cargas, 

e suas características necessárias (infraestruturais ou não); e o subsistema de atividades (S.A.), 

que relaciona as atividades humanas oportunizadas. 

 

 
Figura 2: Ilustração do modelo ALUTI (Lopes et al., 2016) 

 

A utilização do modelo será de grande importância para a etapa de representação dos 

problemas, na qual as hipóteses de causalidade dos problemas levantados a partir dos atores 

envolvidos devem ser ilustradas (na forma de fluxogramas) de modo a facilitar sua 

comunicação entre as partes envolvidas. Esta representação se dá através da identificação de 

quais subsistemas ou aspectos ambientais estão envolvidos nas relações descritas pela estrutura 

do modelo. O modelo deve nos ajudar a identificar as hipóteses de causalidade de cada 

problema, diminuindo o universo de indicadores aplicáveis e apontando para quais fatores 

sistêmicos devem ser observados. 

 

3. REPRESENTANDO OS PROBLEMAS AMBIENTAIS 

Com base na metodologia adotada, a primeira etapa a ser contemplada é o levantamento dos 

problemas que, fundamentado na interpretação dos atores, foi construído por meio de reuniões 

com as partes interessadas: Poder público, Operadora e distribuidora de energia, e Comunidade 

acadêmica. O primeiro grupo de atores foi contemplado pela esfera municipal, através de 

representantes da secretaria que conduz os assuntos relacionados à trânsito e transportes; o 

segundo foi envolvido pela expertise no assunto relacionado à eletricidade, além do 

entendimento direto dos impactos na rede de abastecimento de um município de grande porte; 

e o terceiro, por fim, contando com corpo docente e discente, pela proximidade com o estado-

da-arte, além da necessidade de fomentar a produção científica na temática de relevância social. 

 

Das reuniões semanais e sistemáticas envolvendo todos os atores, foram especificados três 

problemas maiores referentes aos impactos ambientais, sendo eles: Emissão de gases (3.1); 

Descarte de materiais nocivos ao meio ambiente (3.2); e Consumo de recursos naturais (3.3). 

De posse destes problemas, partimos para sua classificação e representação, que tomam a forma 

de fluxogramas de relações (hipóteses de causalidade) baseadas no modelo conceitual ALUTI  

(Lopes, 2015; Lopes et al., 2016). Com tais representações podemos avançar na proposição de 

indicadores adequados a cada relação, representadas por setas nos fluxogramas. As discussões 
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apresentadas contribuem com a contextualização de cada problema, uma revisão de literatura 

específica para cada problema, e uma discussão sobre o modo de representação do problema na 

forma de fluxograma. 

 

3.1. Emissões de gases 

Do consumo energético de países industrializados, os transportes são responsáveis pela maior 

parte (Böhler-Baedeker e Hÿuging, 2012), aproximadamente 35% de todo o consumo. 

Considerando que boa parte destes veículos é movida à queima de combustíveis fósseis, não é 

difícil entender por que 22,9% de todo CO2 emitido na atmosfera é oriunda dos escapamentos 

dos veículos (IEA, 2015). As consequências do aumento da concentração de CO2 na atmosfera, 

bem como a emissão de outros gases poluentes e nocivos para o meio-ambiente (partículas 

inaláveis grossas (PM10, PM2,5); dióxido de nitrogênio (NO2); dióxido de enxofre (SO2); gás 

metano (CH4); etc.) tem implicações diretas na qualidade do ar das cidades, contribuindo para 

o aumento do aquecimento global, bem como de problemas respiratórios na população. 

 

Há tempos a literatura especializada trata da comparação dos níveis de eficiência de motores 

(elétricos e a combustão) e usinas geradoras de energia. Sabe-se que, em números aproximados, 

um motor elétrico apresenta eficiência próxima de 85% (eficiência pode ser entendida como a 

razão entre a potência mecânica entregue pelo motor - output - e a potência elétrica alimentada 

ao motor - input), enquanto motores a combustão interna tem sua eficiência aferida em torno 

de 30%, diminuindo ainda mais desta eficiência quando incorporamos as perdas da transmissão 

mecânica e dos tempos em que o veículo está ligado e não se move (sinais vermelhos, etc.), que 

respondem por mais de 10% do gasto energético (Gustafsson e Johansson, 2015). Mesmo assim, 

substituir motores a combustão interna por elétricos significa transferir o potencial poluente dos 

motores consumidores para as usinas geradoras. Entretanto, vários fatores devem ser levados 

em consideração, tais como a maior versatilidade das usinas (que podem usar diversas matrizes 

de geração, tais como hidrelétrica, eólica, nuclear, termoelétrica, etc.), enquanto os motores 

tradicionais dependem de queima de algum material combustível. Mesmo assim, se 

compararmos a eficiência destes motores às de uma usina termoelétrica, é esperado que o nível 

de eficiência e de emissões sejam melhores para a geração (usina) se comparado ao consumo 

(motor de combustão) (Erber, 2012). Complementarmente, Woo et al. (2017) levantaram o 

questionamento da eficácia dos veículos elétricos em contribuir positivamente para a mitigação 

da emissão de poluentes. Segundo estes autores, em países cujas matrizes energéticas não são 

consideradas ecologicamente limpas, a presença dos veículos elétricos pode não contribuir com 

a redução da emissão dos gases. No Brasil, por exemplo, que apresenta uma matriz energética 

predominantemente renovável (79,3%), com oferta interna de energia de 64,9% de produção 

hidráulica (Vieira, 2016), o potencial da mobilidade elétrica na redução da poluição atmosférica 

é encarado como uma realidade no setor de transportes. 

 

Para o esforço de definição das relações de causa e efeito, definiu-se o problema em questão 

como “Elevadas emissões de gases poluentes” (Figura 3, A). Em primeira análise, identificou-

se este problema como uma relação de desempenho interna ao sistema de transportes, estando 

a emissão de gases poluente relacionadas ao desempenho (relação oferta e demanda) do sistema 

em questão (S.T.). É válido ressaltar que podem existir elementos dos sistemas de Uso do Solo 

(S.U.S.) e de Atividades (S.A.) que gerem ou não o agravamento da problemática, como, por 

exemplo, as distâncias a serem percorridas ou as frotas de transporte público (táxis, ônibus, car-

sharing, etc.); contudo, estas relações podem ser consideradas como indiretas, além de fugirem 

do escopo deste artigo.  
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O problema “Elevada emissão de gases poluentes” (Figura 3, A) se associa diretamente à oferta 

do sistema de transportes, e tem suas hipóteses de causalidade mais diretas associadas à 

demanda de transportes, representados pelos problemas de “Escolha modal” (Figura 3, B) e a 

“Baixa proporção de veículos elétricos nas frotas” (Figura 3, C). Certa condição de escolha 

modal significa maior número de veículos nas ruas. Já a baixa proporção de veículos elétricos 

significa uma frota mais poluente, e tem como causa a “priorização dos modos de transporte 

privados” (Figura 3, D) e aos níveis de “eficiência dos veículos” (Figura 3, E), que são 

característica da oferta do subsistema de transportes. A opção de modos sustentáveis (não 

motorizados), e até mesmo de modos motorizados coletivos, apresentam grande potencial 

mitigador na problemática discutida. Por fim, a baixa proporção de veículos elétricos tem íntima 

relação com a matriz energética predominante (Figura 3, F). Matrizes limpas se beneficiam 

menos com a mudança da frota, já matrizes “sujas” têm mais a ganhar. 

 
Figura 3: Fluxograma das hipóteses de causalidade de “Elevadas emissões de gases poluentes” 

 

3.2. Descarte de materiais nocivos ao meio ambiente 

Nem todo o impacto ambiental referente à adoção e utilização de carros elétricos advém de 

emissões de gases relativas à energia utilizada para o seu movimento (Vonbun, 2015; Wilkins, 

1997). Além da alteração na produção da energia utilizada (convencionalmente, de combustão 

de material fóssil para eletricidade), podemos ainda reconhecer o descarte de materiais como 

potencial fonte de poluição. A grande evolução da eletrônica nas últimas décadas exigiu 

soluções referentes ao provimento de eletricidade para que os equipamentos funcionassem. Em 

consequência disto, hoje o mundo depende de baterias (Noorden, 2014). A adoção de baterias 

resolveu este problema, mas fez surgir outros, sendo o impacto ambiental de tal solução um dos 

mais relevantes dentro do âmbito deste relatório. Uma bateria comum pode levar séculos para 

se decompor na natureza. Em geral, pilhas e baterias são produzidas utilizando-se compostos 

inorgânicos e metais pesados, o que as tornam perigosas para a vida animal, ao atingirem 

organismos vivos através da cadeia alimentar (Reidler e Gunther, 2000). 
 

A literatura científica, acerca do descarte de baterias veiculares (especificamente relacionadas 

a veículos elétricos) é muito restrita. As discussões existentes limitam-se ao reconhecimento 

deste potencial perigo e à sugestão de medidas cautelares; outros poucos trabalhos, enumerados 

a seguir, abordam este problema dentro de uma lógica de caracterização do problema de 

sustentabilidade dos transportes. Ao relacionar transporte sustentável e qualidade de vida, Steg 

e Gifford (2005) buscam embasamento do ponto de vista do desenvolvimento sustentável 

através da adoção de indicadores de impacto na qualidade de vida da população. Dos 

indicadores associados ao meio ambiente, o termo “resíduo” é recorrente como forma de 

medição do impacto do ciclo produtivo e de uso destes veículos. Ainda no tópico de transportes 
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sustentáveis, Awasthi et al. (2011) reconhece como ponto central deste tema a quantificação de 

resíduos cuja capacidade de absorção do planeta seja reduzida (veja também, Harris, 2006 e 

Viglia et al., 2017), e se preocupam com a redução do consumo de recursos não renováveis 

através do reuso e da reciclagem de componentes. Eles apontam, ao final, indicador importante 

para a avaliação da sustentabilidade ambiental de qualquer sistema de transporte pela 

quantificação de veículos em fim de vida útil; ou de seus componentes (pneus, partes plásticas, 

etc.). Em outro esforço, Qu et al. (2017) dispõem-se a avaliar indicadores para aferir os níveis 

de impactos ambiental, social, econômico e de desempenho de sistemas de transporte. Os 

autores elencam dezenas de indicadores dos quais selecionaram 24 mais relevantes segundo 

critérios de relevância à sustentabilidade, disponibilidade de dados, confiabilidade da medida, 

sensibilidade para apontar mudanças, transparência, independência e “padronização”, avaliados 

de forma absoluta, per capita ou em densidades. 

 

Estabelecido que o enunciado mais adequado para descrever o problema é: “O descarte 

inadequado de materiais nocivos” (baterias, carcaças, etc.) (Figura 4, A) que gera impactos 

ambientais, partimos agora para a definição das hipóteses de causa adequadas ao modelo 

conceitual (Figura 2). Identificamos, em primeira análise, que o problema discutido neste item 

se encontra submetido a uma relação de desempenho interna do sistema de transportes. Suas 

referências de oferta e demanda são pertinentes ao funcionamento de veículos (S.T.). Veículos 

mais ou menos eficientes necessitam de diferentes cargas de bateria, o que pode significar 

diferentes índices de descarte destes resíduos.  

 

 
Figura 4: Hipóteses de causalidade para o “Descarte inadequado de materiais nocivos ao M.A. (meio ambiente)” 

 

A hipótese de causalidade que encontramos para o problema em questão refere-se a dois 

aspectos centrais. O primeiro é a própria longevidade das baterias (Figura 4, B), que tem uma 

autonomia de carga, e que não se relaciona linearmente à tensão apresentada em seus terminais. 

Outros fatores influenciam tal autonomia, que podem incrementar os níveis de materiais 

descartados, são relativos aos regimes de trabalho da bateria (quantidade de cargas e descargas 

anteriores), temperatura e corrente (Grilo et al., 2005). O indicador que se reconhece na 

literatura, diz respeito ao “consumo de energia” (Qu et al., 2017). O segundo aspecto central, 

diretamente atrelado aos impactos gerados pela oferta do S.U.S, e a característica de como e 

onde tais resíduos são descartados (Figura 4, C). Neste sentido, reconhecemos que a 

característica do uso do solo referente aos aterros sanitários e centrais de coletas e reciclagem 

são muito importantes. Este aspecto pode ser identificado na literatura através de indicadores 

referentes ao “consumo de terra para infraestrutura” ou “taxas de ocupação de solo urbano” 

(Gilbert et al., 2003; Qu et al., 2017) para a atividade específica de saneamento ambiental.  
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A curta longevidade da bateria tem duas possíveis (e plausíveis) causas. A primeira é atrelada 

ao perfil do usuário da bateria (Figura 4, D), que pode ter comportamentos que exijam mais 

energia (atividades engajadas (S.A.) e localizações destas atividades (S.U.S.)), que podem ser 

caracterizadas por classes socioeconômicas. A segunda hipótese de causalidade é de que a 

“eficiência dos veículos” (Figura 4, E) utilizados tem grande efeito sobre os níveis de descartes 

(Gillis et al., 2015). Mede-se eficiência através de uma relação entre medidas de desempenho 

do veículo (output) e a quantidade de energia necessária (input). Do ponto de vista da 

mobilidade esta relação deveria ser um comparativo da autonomia de veicule ao utilizarem uma 

quantidade padrão de energia (ex.: 1 kWh). Em relação ao “saneamento precário”, encontramos 

hipóteses de causalidade que não são relacionadas à dimensão de planejamento estudada aqui. 

Aspectos de ordem gerencial do planejamento da cidade (Figura 4, F), tais como orçamento 

municipal ou manutenção de equipamentos públicos, bem como da gestão e planejamento de 

aterros e centros de coleta e reciclagem, fogem da alçada deste trabalho, o que inviabiliza a 

identificação de indicadores aplicáveis. 
 

3.3. Consumo de recursos naturais 

Segundo as Nações Unidas (2014) as cidades se apresentam como pólos aglutinadores de 

pessoas, estimando-se que até 2050, 66% da população mundial esteja vivendo em espaços 

urbanos. Viglia et al. ( 2017) comentam que apesar das cidades só ocuparem 2% do território 

global, elas são responsáveis pelo consumo de 78% da energia disponível no planeta, dada a 

intensa concentrações de atividades que se dão no tecido urbano. A manutenção deste fluxo de 

recursos gera impactos ambientais não só locais, mas globais. Esta projeção levanta 

questionamentos preocupantes sobre a sustentabilidade dos atuais processos produtivos para se 

manter a qualidade de vida das populações. Isto se aplica também à mobilidade urbana em 

relação à produção e comercialização de veículos e seus insumos (o que exige cada vez maiores 

níveis de consumo de recursos naturais). Em se tratando de frotas eletrificadas, a produção e 

comercialização de fontes de energia que alimentam tais veículos ganha importância, e deixa a 

questão de como o consumo de recursos se alterará com a transformação das frotas de veículos 

movidos a combustão em veículos elétricos. 

 

Adotamos o enunciado de problema central tal como: “Consumo excessivo de recursos 

naturais” (Figura 5, A). Este consumo excessivo se dá pela priorização dada aos níveis 

mobilidade, que reforça o modo de transporte motorizado individual (Handy, 2002), que, 

quando associado à curta vida útil dos veículos e/ou peças (Figura 5, F), gera pressão de 

demanda por mais recursos de modo a manter o sistema funcionando. A resposta a este 

problema na eletrificação de frotas veiculares se dá na alteração da matriz de insumos (Figura 

5, B), que tem seus impactos sentidos na cadeia produtiva e na prestação do serviço. 

Nesta estrutura, identificamos três relações de causa e efeito de interesse para serem analisadas, 

sendo elas: o impacto da “variação na matriz de recursos naturais não-renováveis ou 

renováveis” (Figura 5, B) na saúde financeira e/ou econômica das produtoras de veículos 

elétricos, fornecedoras de energia elétrica (Prevedouros, 2017) e produtoras de infraestrutura 

para recarga de veículos elétricos (Figura 5, C); nas tarifas praticadas no sistema de transporte 

público (Figura 5, D) (Lin e Tan, 2017); nos níveis de emissões de gases do efeito estufa (Figura 

5, E) (Erber, 2012; Woo et al., 2017). O Problema (C) pode ser interpretado como um resultado 

de desempenho interno do S.A. (relação entre oferta e demanda); já os problemas (D) e (E) 

ocorrem ou são resultantes do funcionamento (desempenho) do S.T., materializando-se como 

uma característica da rede de transportes (D) ou seus resíduos (E), que, dada sua variação, 

impactará de diferentes formas nos níveis de acessibilidades percebidos (G). O problema de 
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“restrições nos níveis de acessibilidade” (Figura 5, G) seria um efeito indesejável que não se 

relaciona às questões ambientais, mas sim às sociais. 

 

 
Figura 5: Hipóteses de causalidade do problema: consumo de recursos na oferta do sistema de transportes. 

 

Há três principais hipóteses de efeitos como visto na Figura 5. Das relações estabelecidas, 

considerou-se, aqui, que somente impactos na tarifação do sistema de transporte podem ser 

plenamente modelados a partir dos conceitos do ALUTI. A substituição ou o aumento na 

intensidade de consumo de determinados recursos pode ocasionar um aumento nos custos de 

produção de veículos elétricos ou prestação de serviços (ex.: recarga) que, caso não haja 

compensação por aumento de receitas e lucros, pode causar um desbalanceamento financeiro 

da empresa produtora/prestadora, o que tornaria o processo insustentável no médio e longo 

prazo. Para isto, Gilbert et al. (2003) identificam como indicador algum índice de custo relativo 

dos transportes, ou simples de análise do lucro por unida de produto produzido. Limitando-se 

à substituição de combustíveis fósseis por outras formas de energia na matriz de insumos do 

processo produtivo, Qu et al. ( 2017) ilustram a utilização do indicador  de consumo de energia, 

contemplando o consumo de combustíveis fósseis e energias em geral utilizados no processo 

produtivo. Quanto aos indicadores de emissões de gases, acreditamos já estarem bem 

representados na seção 3.1 deste trabalho. 

 

4. RESULTADOS 

O principal resultado, derivado da etapa anterior, é a definição (por levantamento de literatura) 

de indicadores que nos permita caracterizar os problemas identificados. Uma vez que os 

problemas são apresentados em relações causais (Figuras 3, 4 e 5), a definição de indicadores 

aplicáveis nos permitiria quantificar estas relações. Pela abrangência da literatura existente, 

reconhecemos como critério de definição de indicadores de caracterização de problemas as 

condições de aplicabilidade e coleta dos dados. 

As condições que podem interferir na aplicabilidade dos indicadores identificados limitam-se à 

disponibilidade dos dados. No caso de indicadores que dependam de variáveis cujos dados não 

estejam disponíveis, um processo de coleta específico deve ser elaborado. Dada uma eventual 

impossibilidade de coletar os dados (seja por motivo técnico ou moral), a literatura é vasta o 

suficiente para que outro indicador seja selecionado de modo a não comprometer a 

caracterização do problema em questão. A abordagem aqui apresentada teve o cuidado de 

embasar-se em um modelo conceitual que apresenta uma visão de funcionamento do sistema 

urbano (Figura 2). Este modelo foca nas relações entre os sistemas componentes da cidade e 

tem como principal ponto de vista aspectos da acessibilidade em sua mais ampla definição 

(Geurs e Van Wee, 2004), pelo qual questões relativas ao funcionamento do sistema de 

transportes, uso do solo e atividades podem ser melhor representados. Entretanto, uma vez 
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adotado este modelo como ponto de partida, pudemos reconhecer as limitações deste esforço 

de pesquisa. Questões aprofundadas sobre os processos produtivos ou mesmo questões não 

associadas a aspectos social, espacial e econômico fogem da alçada do modelo adotado. Mesmo 

assim, foi obtido resultado (Tabela 1) que tomou forma de seleção de indicadores. Esta seleção 

dependia da forte presença do indicador na literatura especializada e de terem foco nos 

problemas identificados. Apesar dos indicadores selecionados representam adequadamente o 

que existe na literatura, foram listados de forma não exaustiva. 

Tabela 1: Listagem de indicadores levantados da literatura adequados à caracterização dos problemas e suas 

causas, oriundos da representação apresentada na seção 3 do presente artigo 

PROBLEMAS AMBIENTAIS  

a. Emissões de gases do efeito estufa INDICADORES 

Elevadas emissões de gases poluentes Total de emissões: kg/hab, kg/veículo 

Baixa proporção de veículos elétricos na frota Proporção da frota eletrificada: % 

Priorização de modo individual privado motorizado Proporção de escolha modal: % 

Escolha modal n/a 

Matriz Energética Total de emissões: kg/hab 

b. Consumo e descarte de materiais  

Descarte inadequado de materiais nocivos ao M.A. Peso: kg ou t (total ou relativo) 

Vida curta das baterias Longevidade: km rodados 

Saneamento precário Oferta de infra.: m2/hab 

Perfil de usuário Categorização: renda ou comportamental 

Eficiência dos veículos kWh/km 

Problemas de gerência (Pública ou privada) n/a 

c. Consumo de recursos naturais  

Aumento nas tarifas do Transporte Público Variação de Preço: ∆R$  

Insustentabilidade financeira da provedora de serviço Lucro: R$ ou R$/un 

Elevadas emissões de gases do efeito estufa Total de emissões: kg, kg/hab ou kg/veículo 

Variação na matriz de insumos renováveis ou não Custos do processo produtivo: R$ ou R$/un 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como avaliação final dos resultados apresentados, a primeira questão que se levanta é se os 

indicadores apresentados são suficientes para caracterizar os problemas identificados. É 

importante salientar as limitações do presente esforço. A lista de indicadores apresentada refere-

se apenas aos problemas inicialmente identificados, e ainda mais, buscam responder a questões 

relativas à eletrificação de frotas veiculares do ponto de vista de apenas três atores participantes, 

a empresa de energias, como principal interessada, a Prefeitura de Fortaleza, como apoiadora 

da iniciativa, e a Universidade de Fortaleza, como avaliadora acadêmica da iniciativa. Apesar 

de entendermos a listagem de indicadores como um resultado relevante, principalmente por se 

caracterizar como um resumo objetivo apanhado da literatura especializada, entendemos seu 

caráter específico e limitado. Para além desta constatação, reconhecemos na metodologia de 

representação dos problemas uma contribuição maior. A abordagem sistêmica permitida pelo 

ALUTI se reflete em uma interpretação de problemas mais completa. Esta abordagem maior 

nos permite a objetivação da adoção de indicadores. 

Complementarmente, acreditamos que a metodologia proposta e o modelo adotado permitem 

ganhos dentro do processo de tomada de decisão do planejamento. Especificamente no trato da 

eletrificação veicular, reconhecemos benefícios na proposta de modo que a identificação de 
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indicadores para a caracterização dos problemas se tornou mais fácil de expressar e também 

mais fácil de criticar, o que é, a nosso ver, um benefício para o processo objetivado de tomada 

de decisão. Ao entendermos as relações sistêmicas que envolvem os problemas, percebemos a 

necessidade de adoção de indicadores que, à primeira vista, nos pareciam dissociados da 

problemática (tal como elementos territoriais, aspectos econômicos, etc.) e que seriam 

entendidos como externalidades em modelos tradicionais. 

Outros caminhos para futuras pesquisas se abrem em relação à generalização da aplicação do 

método, que ainda carece de maiores evidências para se firmar como ferramenta útil e confiável. 

Mais ainda, esforços de levantamento de indicadores, tais como os vários presentes na literatura, 

sempre são úteis como compilação do estado do conhecimento. Acreditamos que este esforço 

avança na direção de uma compilação de indicadores, mas ainda se mostra bastante restrito para 

ser entendido como uma revisão. Trabalhos que compilem de maneira generalizada indicadores 

de impactos ambientais (e ainda sociais e econômicos) da eletrificação de frotas podem se 

estabelecer como grande contribuição para a literatura. 
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RESUMO 

O presente estudo buscou compreender os efeitos das variações no fluxo de veículos relacionadas à movimentação 

de turistas na fauna atropelada em rodovias que dão acesso a áreas protegidas. Dados de atropelamentos auferidos 

no único trecho que dá acesso ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros-GO, GO-239, foram sobrepostos às 

taxas de visitação do parque durante um ano. Os resultados evidenciam uma correlação moderada inversa entre 

incidentes com mamíferos e o volume de visitações  (ρ = -0,469; 0,045). Não foram encontradas significâncias 

estatísticas nos índices de correlação das demais classes taxonômicas analisadas. Os dados levantados indicam que 

os mamíferos habitantes das áreas próximas à autopista estão suscetíveis à intensificação do efeito barreira na área 

influenciada, possivelmente, devido à intensificação do fluxo de visitantes no trecho viário. Propõe-se a adaptação 

de galerias pluviais já instaladas na rodovia para a construção de passagens de fauna e a instalação de redutores de 

velocidade. 

ABSTRACT 

This paper aims to understand the effects of vehicles flow variations related to tourism activity on the wildlife 

roadkill in highways that accesses protected areas. Roadkill data were collected in the only path to the Chapada 

dos Veadeiros National Park-GO gates, highway GO-239, and were overimposed on the reserve visitor numbers 

over a year. The results shows a moderate inverse correlation between the incidents with mammals and the number 

of park visitors (ρ = -0,469; 0,045). No statistical significance was found for the correlation indices of the other 

taxonomic classes analyzed. The collected data indicates mammals living in the areas near the highway are 

susceptible to the intensification of the barrier effect, possibly due to the intensification of the flow of visitors in 

the road segment. It’s proposed the adaptation of rain galleries already installed on the highway for the construction 

of fauna passages and the installation of speed reducers. 

1. INTRODUÇÃO  

O uso de veículos automotores para a locomoção foi um marco na economia mundial. Rodovias 

já foram relacionadas ao crescimento econômico e social de vários países e foram tomadas 

como estruturas necessárias ao desenvolvimento. Hoje, grande parte do território mundial está 

encoberto por faixas de rodagem de veículos (Bissonete e Adair, 2008; Van Der Ree et al., 

2011). 

Apesar da importância econômica, as infraestruturas de transporte rodoviário também alteram 

os ambientes naturais de diversas formas. Na construção de uma rodovia, por exemplo, a 

supressão da vegetação e a pavimentação alteram as características físicas do ambiente. As 

mudanças espaciais causadas pela instalação e pela operação de rodovias podem ser suficientes 

para afetar a composição de organismos nas áreas próximas (Coffin, 2007). 

Localizado no centro do Brasil, o estado de Goiás é um dos estados que apresentam em suas 

paisagens naturais as características do Cerrado. O histórico de colonização e desenvolvimento 

do estado está diretamente relacionado ao uso dos recursos ambientais que compõem o bioma 

(IBGE, 2011). Nos limites goianos, destacam-se os municípios que compõem a microrregião 

da Chapada dos Veadeiros. A área concentra as maiores riquezas naturais ainda conservadas do 

Cerrado brasileiro (Icmbio, 2009) e é composta por oito municípios. Dentre os quais, Alto 
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Paraíso de Goiás e Cavalcante são os que recebem a maior afluência de atividades turísticas da 

região (Icmbio, 2009). 

A prática do turismo proporcionou aos entes federativos a possibilidade de se desenvolverem 

economicamente. Porém, deslocamentos de visitantes intensificam o fluxo de veículos nas vias 

que cortam as áreas de grande diversidade biológica como os fragmentos que compõem os 

remanescentes do Cerrado, o que pode influenciar a frequência de atropelamentos de animais 

silvestres e afetar a permeabilidade do ambiente em questão.  

As unidades de conservação (UC) da chapada sofrem influência direta da movimentação de 

veículos nas rodovias próximas (Braz e França, 2016). O Parque Nacional da Chapada dos 

Veadeiros (PNCV) é um exemplo de área autóctone protegida que está exposta às influências 

de faixas de rodagem de veículos. O parque compõe o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (Brasil, 2000) e tem a finalidade de preservar os ecossistemas naturais de grande 

relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de turismo ecológico em sua 

área de influência.  

Tendo em vista a concentração de atividades relacionadas ao turismo na Chapada dos Veadeiros 

e a relevância do PNCV como atrativo aos visitantes da região, o presente estudo busca verificar 

qual a relação existente entre as taxas de visitação ao parque e os índices de atropelamentos de 

vertebrados na única via que dá acesso aos portões da unidade de conservação: a GO-239. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Existe um contraste entre a rica diversidade biológica do Cerrado e a extensa malha de veículos 

que a influencia. A importância da conservação dos ecossistemas que compõem o bioma e os 

impactos negativos gerados por atropelamentos de animais silvestres nos fragmentos naturais 

ainda preservados do Cerrado são temas amplamente estudados (Ribeiro, 2017).  

2.1. A Biodiversidade do Cerrado Brasileiro  
Considerado como um hotspots mundiais de biodiversidade (Klink e Machado, 2005; Marris, 

2005), o Cerrado apresenta abundância de espécies endêmicas e sofre uma excepcional perda 

de habitat. Do ponto de vista da diversidade biológica, o Cerrado brasileiro é reconhecido como 

a savana mais rica do mundo (Françoso et al., 2015). Dispõe de uma grande diversidade de 

habitats, que determinam uma notável alternância de espécies entre diferentes fitofisionomias. 

Cerca de 199 espécies de mamíferos são conhecidas, e a rica avifauna compreende cerca de 837 

espécies. Os números de peixes (1200 espécies), répteis (180 espécies) e anfíbios (150 espécies) 

são elevados. O número de peixes endêmicos não é conhecido, porém os valores são bastante 

altos para anfíbios e répteis: 28% e 17%, respectivamente (Brasil, 2017). De acordo com 

estimativas recentes, o Cerrado é o refúgio de 13% das borboletas, 35% das abelhas e 23% dos 

cupins dos trópicos (Brasil, 2017). 

Duas atividades principais do agronegócio se expandiram no espaço do bioma: a grande 

pecuária de corte ancorada, principalmente, na adaptação dos braquiárias ao ambiente do 

Cerrado, e a produção de grãos para exportação em sistema de grandes monoculturas (Silva, 

2009; Cáceres et al., 2010; Françoso et al., 2015). Estas atividades intensificam os impactos 

adversos no bioma, como a fragmentação dos remanescentes florestais, ocasionado pelo 

desmatamento (Machado et al., 2004; Machado, 2005). 
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Ainda assim, de acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente (Brasil, 2017), de todos 

os hotspots mundiais, o Cerrado é o que possui a menor porcentagem de áreas sobre proteção 

integral. O Bioma apresenta 8,21% de seu território legalmente protegido por unidades de 

conservação; desse total, 2,85% são unidades de conservação de proteção integral e 5,36% de 

unidades de conservação de uso sustentável. É evidente, portanto, a necessidade de ampliação 

e criação de novas áreas destinadas à proteção do bioma. 

Uma das principais unidades de conservação do Cerrado encontra-se no Parque Nacional da 

Chapada dos Veadeiros, criado em 1961, que segundo o Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (Icmbio; 2017) protege uma área de 65.514 ha do Cerrado de 

altitude. Além da conservação, o parque tem como objetivos a pesquisa científica, a educação 

ambiental e a visitação pública. 

Entretanto, o turismo ecológico também provoca impactos ambientais negativos, tais como os 

descritos por Ruschmann (1992): acúmulo de lixo nas margens dos caminhos e das trilhas, nas 

praias, montanhas, rios e lagos; ruídos que assustam e provocam a fuga dos animais dos seus 

ninhos e refúgios; o lixo e o abandono de restos de comida ao ar livre, que atraem insetos e 

provocam mau cheiro. Tais impactos são maximizados com a implantação e operação de 

empreendimentos lineares como rodovias e ferrovias, principalmente nas áreas próximas a 

unidades de conservação. 

2.2. Rodovias: Os Impactos Negativos à Biodiversidade e os Atropelamentos de Fauna 
Em se tratando dos impactos negativos ocasionados pela implantação e pela operação de 

rodovias, Coffin (2007) destaca que a construção de vias de transporte resulta na destruição 

direta, na remoção de ecossistemas existentes e na reconfiguração de relevos locais. 

Trombulak e Frissell (2000) mencionam sete efeitos gerais provocados por estes 

empreendimentos, como: a mortalidade causada pela construção de estradas; mortalidade 

devido à colisão com veículos; alterações no comportamento dos animais; alteração do 

ambiente físico; alteração do ambiente químico; dispersão de espécies exóticas e aumento do 

uso de áreas por seres humanos.  

A presença de estradas e o fluxo de veículos provocam não só a fragmentação de hábitats como 

também, criam barreiras que dificultam a passagem de animais que tentam se deslocar entre os 

ambientes nativos em busca de alimentos e reprodução (Prado et al., 2006; Da Rosa, Bager, 

2013; Van der Ree et al., 2011). 

A ruptura na distribuição de espécies nativas da flora e nas condições ambientais causadas pela 

implantação de rodovias faz com que os remanescentes de vegetação natural sejam 

desconectados. Esta separação é o que contribui com o processo chamado de fragmentação de 

hábitats (Underhill e Angold, 2000; Primack e Rodrigues, 2006). Quando um hábitat dentro de 

uma área contínua é dividido em dois ou mais fragmentos menores, o tamanho das populações 

que vivem no ambiente em particular é também afetado pelo seu isolamento e pela degradação 

das áreas que o margeiam (Primack e Rodrigues, 2006; Da Rosa e Bager, 2013). 

Prado et al. (2006) argumentam sobre a questão e atribuem o elevado número de animais mortos 

por atropelamentos à degradação e à fragmentação do local onde está inserida a rodovia, pois, 

com o crescente desmatamento, é provável que os animais deslocaram-se de um local para o 

outro, seja em busca de alimento, água ou de locais adequados para a reprodução. 
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Quando grandes ilhas de vegetação natural, como as áreas especialmente protegidas, são 

separadas por rodovias, a intensidade de fluxo de veículos pode impedir a travessia de animais 

silvestres, que se isolam no fragmento ou se tornam vítimas de colisão com veículos (Undehill; 

Angold, 2000). Esse isolamento é causado por um dos principais impactos observados em eixos 

rodoviários e estradas: o efeito barreira (Da Rosa e Bager, 2013). Ocorre que, indiretamente, 

esse efeito interfere na permeabilidade de ambientes nativos e intensifica os efeitos da 

fragmentação, impedindo o fluxo e a reocupação das manchas remanescentes de vegetação 

inalterada pela fauna. A ocorrência desse efeito se dá, principalmente, pelas alterações físicas e 

químicas observadas em ambientes rodoviários, o que pode gerar a aversão a essas áreas por 

parte da fauna que habita o local (Van Der Ree et al., 2011; Underhill e Angold, 2000). 

Portanto, é importante garantir que ocorra o deslocamento de animais entre os fragmentos de 

vegetação e as estradas. Contudo, as possíveis colisões com veículos em rodovias podem 

interferir no estabelecimento de suas populações. 

Gumier-costa e Sperber (2009) ressaltam que a perda de indivíduos por atropelamentos pode 

ter grande impacto na conservação biológica. Segundo as estimativas do Centro Brasileiro de 

Ecologia de Estradas CBEE (2017), mais de 15 animais morrem nas estradas brasileiras a cada 

segundo. Diariamente, mais de 1,3 milhões de animais e ao final de um ano, até 475 milhões 

de animais selvagens são atropelados no Brasil. 

Vários estudos buscam analisar os índices de atropelamentos de animais silvestres e avaliar de 

que forma as rodovias impactam negativamente a fauna. A Tabela 1 apresenta os índices de 

atropelamentos em rodovias inseridas próximas a unidades de conservação do bioma Cerrado. 

Tabela 1: Índices de atropelamentos de animais silvestres em algumas rodovias brasileiras. 
Autor Rodovia UC adjascente Unidade Quantidade 

Bagatini (2006) 
BR-020, DF-128, DF-

345 e DF-205 

Estação Ecológica de Águas 

Emendadas 

Animais/km 

percorrido 
0,070 

Braz e França (2016) BR-010 e GO-239 
Parque Nacional Chapada dos 

Veadeiros 

Animais/km 

percorrido 
0,077 

Ribeiro (2017) GO-239 
Parque Nacional Chapada dos 

Veadeiros 

Animais/km 

percorrido 
0,043 

  

A ecologia de estradas é ainda um ramo pouco estudado no Brasil (Bager et al., 2007). Grande 

parte das rodovias brasileiras foi construída sem o devido planejamento prévio (CNT, 2015) e 

o impacto negativo das estruturas rodoviárias na biodiversidade nativa é ainda difícil de ser 

dimensionado. Ainda assim, propostas de mitigação dos impactos à fauna em rodovias são 

comuns em estudos com escalas menores de atuação (Clevenger et al., 2003; Malo et al., 2004; 

Bissonete e Adair, 2008; Cunha et al., 2010; Ribeiro, 2017). Diante dos elevados índices de 

atropelamentos de fauna nas rodovias brasileiras, faz-se necessário planejar as rodovias e 

ferrovias de forma que estes empreendimentos causem o menor impacto possível à fauna e 

medidas mitigadoras devem ser adotadas para minimizar os danos.  

3. MÉTODOS 
Os métodos empregados no presente trabalho definiram o recorte da área de estudo, além dos 

procedimentos aplicados na coleta e na análise dos dados levantados.  
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3.1. Área de estudo 

O presente estudo foi conduzido na rodovia GO-239, no trecho que liga o município de Alto 

Paraíso de Goiás ao distrito de São Jorge. Ambos os perímetros urbanos são conectados pela 

via e estão localizados no estado de Goiás, aproximadamente, 260 quilômetros de Brasília 

(figura 1). 

Figura 1: Localização do trecho da rodovia GO-239. Dados sobrepostos à área de extensão do 

PNCV (Icmbio, 2017) e aos perímetros urbanos ligados pela rodovia (Ribeiro, 2017).  

A microrregião da Chapada dos Veadeiros compreende uma área de 21.475,60 quilômetros 

quadrados de extensão (De Lima e Franco, 2014) e está localizada na região central do país, ao 

nordeste do estado de Goiás. A Chapada dos Veadeiros está inserida na bacia do rio Tocantins 

e é caracterizada por um clima tropical com estação seca bem definida (entre os meses de maio 

e agosto) e um período chuvoso com precipitações mensais acima dos 100 mm (Braz e França, 

2016). Os ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e a beleza da microrregião 

foram importantes para a delimitação de uma área para a criação do Parque Nacional da 

Chapada dos Veadeiros (Brasil, 2000). Desde a sua inauguração, em 1961, a extensão do parque 

sofreu uma série de modificações até chegar aos 65.514 ha trabalhados no estudo (Icmbio, 

2009). Por estar próximo à Brasília, o PNCV está exposto às influências de uma rede viária 

relativamente densa (Icmbio, 2009). Dentre as rotas que compõem essa rede, as rodovias GO-
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239 e GO-118 são as principais vias estaduais que margeiam o PNCV (Icmbio, 2009). A GO-

239 é uma rodovia transversal extensa que percorre cerca de 12 municípios (AGETOP-GO, 

2017) e é a principal via de acesso aos portões do PNCV. A rota de acesso à unidade de 

conservação é recém-pavimentada e tem cerca de 36 quilômetros de extensão (Ribeiro, 2017). 

3.2. Métodos de coleta 
As amostragens foram realizadas no trecho da rodovia estadual GO-239 que dá acesso aos 

portões do PNCV (entre Alto Paraíso de Goiás e a vila São Jorge). Campanhas diurnas e 

noturnas ocorreram ao longo de 12 meses (entre setembro de 2015 e setembro de 2016; de uma 

a sete coletas realizadas em intervalos de quinze dias). O trecho foi percorrido em um veículo 

com velocidade fixa pré-definida de 50 km/h. No percurso, quatro pessoas ficaram responsáveis 

pela visualização de carcaças na rodovia. Cada vez que uma carcaça era avistada, registros 

fotográficos dos animais mortos foram obtidos para a posterior identificação e o local foi 

georreferenciado em aparelho GPS (Garmin – 62s; Garmin - etrex H). Tendo em vista que a 

identificação de animais mortos depende do estado de conservação das carcaças encontradas e 

que estas podem ser comprometidas pelo estado avançado de decomposição, pela desfiguração 

ou ausência de partes importantes para a avaliação, a identificação dos animais foi realizada no 

menor nível taxonômico possível.  

3.3. Obtenção dos Dados de Visitação 

As informações referentes ao volume mensal de visitas no PNCV (entre setembro de 2015 e 

setembro de 2016) foram levantadas e disponibilizadas pelo Instituto Chico Mendes de 

Conservação (Icmbio) órgão responsável pela gestão do parque. 

3.4. Análise dos Dados 
Os dados de volume de visitação mensal no PNCV foram sobrepostos aos índices de 

atropelamentos auferidos a cada mês (entre setembro de 2015 e setembro de 2016) no trecho 

da rodovia GO-239 que dá acesso à unidade de conservação em diagramas de dispersão para 

avaliar qual a relação entre as variações mensais das informações levantadas.  

O coeficiente de correlação de postos de Spearman (Glasser e Winter, 1961) foi o procedimento 

estatístico aplicado para avaliar o nível e a intensidade de associação entre as variáveis 

apresentadas. O método não assume a existência de associação linear entre as variáveis e atribui 

postos ou ranks a cada observação. A sua aplicação tem como produto o coeficiente de 

correlação em postos (ρ), dado por: 

𝜌 =  1 −
6 ∑ 𝑑𝑖2

𝑛 (𝑛2 − 1)
 

  Em que: n = o número dos pares dos valores;  

di = a diferença entre cada posto de valor correspondente às variáveis 

dependente x (observações de atropelamentos) e independente y (observações 

de visitações). 

Tal coeficiente representa o grau de associação entre as variáveis e é um valor que está 

compreendido no intervalo de 1 a -1. Sua análise segue a seguinte interpretação: 1 representa 

uma perfeita correlação positiva entre as variáveis, 0, uma correlação neutra e -1, uma perfeita 

correlação inversa entre as variáveis trabalhadas. Os dados analisados foram organizados para 

todos os animais encontrados na rodovia e também por classe taxonômica a que cada indivíduo 

pertence. 
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4. RESULTADOS 

Os resultados apresentados no presente trabalho referem-se à composição da fauna atropelada 

e ao grau de relação entre o número de animais atropelados auferidos na GO-239 e a taxa de 

visitação ao parque. 

4.1. Composição da Fauna Atropelada 
Nos levantamentos executados para o presente trabalho, foram percorridos 6.696 quilômetros, 

entre os meses de setembro de 2015 e setembro de 2016, realizadas 93 coletas com 289 

amostragens, das quais: 194 registros foram identificados em nível taxonômico de espécie, 42 

de gênero, 16 de família, 2 entre ordens e subordens, e 32 em nível de classe. Nos dados obtidos, 

a classe das aves é a mais diversa e a mais abundante, com 35 espécies identificadas e 119 

espécimes, seguida da classe dos répteis, com 69 indivíduos pertencentes à 22 espécies. A classe 

dos mamíferos, com 30 ocorrências alusivas a 14 espécies, apresentou o menor número de 

registros e a classe dos anfíbios apresentou a menor riqueza, com o registro de 68 indivíduos 

identificados em 11 espécies. Com relação à classe dos mamíferos, destaca-se o registro de um 

Lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), classificado como vulnerável na lista nacional de 

espécies ameaçadas de extinção (Brasil, 2014). 

4.2. Relação entre Visitas e Atropelamentos 
As distribuições mensais de atropelamentos no trecho rodoviário amostrado, para todas e para 

cada classe taxonômica, e das visitas realizadas no PNCV, ao longo de um ano, foram 

sobrepostas e podem ser observadas nos gráficos apresentados nas figuras 2 e 3. Para o ajuste 

escalar das grandezas trabalhadas, os valores referentes ao número de visitantes recebidos no 

parque ao longo de um mês foram divididos por 100. 

 
Figura 2: Gráficos de dispersão do volume de visitação do PNCV (10-2) e atropelamentos por 

classe taxonômica auferidos no trecho estudado ao longo de 12 meses.  
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Figura 3: Gráfico de dispersão do volume de visitação do PNCV (10-2) e atropelamentos de 

todos os indivíduos auferidos no trecho estudado ao longo de 12 meses.  

Nas classes taxonômicas das aves e dos anfíbios, é possível observar variações inversas nos 

valores de atropelamentos auferidos e na taxa de visitação do parque ao longo do tempo.  

O grau de associação entre os registros de atropelamentos e de visitas realizadas ao parque foi 

avaliado a partir do coeficiente de correlação de Spearman. Na Tabela 2, estão relacionados os 

coeficientes (ρ) obtidos com a aplicação do método e suas respectivas significâncias uni e 

bicaudais.  

Tabela 2: Relação de coeficientes de correlação (ρ) e as significâncias uni e bicaudais 

encontradas entre atropelamentos e visitações obtidos. 
 Mamíferos Aves Anfíbios Répteis Todos 

Ρ -0,469 -0,418 -0,101 -0,346 -0,366 

P-valor (Bicaudal) 0,091 0,137 0,731 0,225 0,198 

P-valor (Unicaudal) 0,045 0,069 0,365 0,113 0,099 

 

Conforme os dados apresentados na Tabela 2, ainda que sem significância bicaudal, é possível 

observar correlações inversas entre todas as classes taxonômicas de animais atropelados na 

rodovia GO-239 e o número de visitantes do PNCV entre os anos de 2015 e 2016. A não-

significância estatística observada pode ser atribuída à restrição do espaço amostral aos 12 

meses do ano, com apenas 12 observações. Ademais, é importante destacar que em análise 

unicaudal há significância na associação das variáveis referentes à taxa de mamíferos 

atropelados e à taxa de visitação no PNCV. Existe, portanto, um grau moderado de correlação 

inversa entre as variáveis trabalhadas. Em outras palavras, à medida que o volume de visitações 

ao PNCV aumentou, a frequência de atropelamentos de mamíferos na rodovia sofreu moderada 

redução. 

5. DISCUSSÃO 
O fluxo de tráfego pode ser definido pela taxa de passagem de automotores que atravessam 

certo trecho de uma rodovia em um determinado espaço de tempo (Vasconcelos, 2000). Em 

vias com baixa densidade de veículos, é possível que as velocidades médias empregadas pelos 

motoristas sejam altas. No cenário descrito, temos que, na ocorrência da travessia de um animal 
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silvestre, as probabilidades de colisão seriam altas. Todavia, o fluxo contínuo de veículos e a 

presença humana na rodovia têm o potencial de gerar a aversão da fauna ao ambiente rodoviário 

(Da Rosa e Bager, 2013). 

Estudos indicam que fluxos intensos de veículos podem alterar o comportamento das espécies 

que vivem em habitats próximos às estradas (Da Rosa e Bager, 2013; Bautista et al. 2004; 

Underhill e Angold, 2000; Case, 1978; Trombulak e Frissel, 2000). Bautista et al. (2004), 

analisaram os efeitos da variação no fluxo de tráfego de veículos no comportamento de aves de 

rapina durante os finais de semana, em uma rodovia amplamente utilizada, em Madri, na 

Espanha, em viagens curtas para cidades próximas. Os autores identificaram três espécies de 

aves que evitaram as regiões próximas às rodovias durante os finais de semana, quando o 

tráfego de veículos era quase o dobro do observado em dias úteis.  

Underhill e Angold (2000) revisaram os efeitos das rodovias na vida silvestre em paisagens 

extremamente fragmentadas e afirmaram que todas as rodovias agem como barreiras na 

travessia entre fragmentos separados por empreendimentos lineares. Ainda segundo os autores, 

a intensidade do tráfego e a largura das vias, além da ecologia das espécies influenciadas pela 

faixa de rodagem de veículos, foram relacionadas à intensidade do efeito de barreira exercido 

pela rodovia. O som de veículos transitando pode gerar interferência na comunicação entre 

algumas espécies de aves e anuros, cujos cantos têm papel importante nas épocas de reprodução. 

Como a interferência sonora é maior em fluxos intensos, variações na intensidade de tráfego 

podem interferir e ainda influenciar na escolha de parceiros (Underhill e Angold, 2000; Van 

Der Ree et al., 2011). 

No presente estudo, verificou-se uma correlação negativa moderada entre a taxa de visitação 

no PNCV e o número de atropelamentos de indivíduos pertencentes à classe dos mamíferos. 

Ou seja, a ampliação do volume de visitação do parque foi associada a uma moderada 

diminuição no número de mamíferos atropelados. Isso sugere uma possível aversão ao ambiente 

rodoviário por parte dos mamíferos e a intensificação efeito barreira que pode ser provocado 

pelo ruído e pelas luzes dos automóveis que afugentam esses animais (Da Rosa e Bager, 2013; 

Underhill e Angold, 2000; Van Der Ree et al., 2011). 

Em relação aos gráficos de dispersão, notou-se um aumento de atropelamentos de anfíbios no 

início do período chuvoso (outubro de 2015), mesmo com a queda do número de visitantes no 

parque. Entre as espécies de anfíbios mais afetadas descritas no presente estudo destaca-se 

Rhinella schneideri. A intensificação de incidentes para o grupo pode estar relacionado ao 

período reprodutivo da espécie e de seus fatores de movimentação. Como descrito por Boas 

(2012), R. schneideri reproduz-se no início das chuvas e utiliza mais ambientes terrestres e água 

rasa  sem vegetação. Além disso, ainda de acordo com o autor, os resultados indicaram que R. 

schneideri é mais terrestre e apresenta maior capacidade de dispersão. Mesmo assim, a 

correlação entre o número de visitantes e atropelamentos de anfíbios é tida como uma 

dependência não linear fraca e sem significância estatística. 

A compreensão dos efeitos que as variações periódicas no fluxo de veículos exercem nas taxas 

de atropelamento de animais silvestres em empreendimentos lineares é importante para a 

aplicação de medidas que busquem mitigar, de maneira efetiva, os danos gerados por 

atropelamentos de fauna. 
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No que se refere ao impacto associado à intensificação do efeito barreira no ambiente 

rodoviário, recomenda-se a implantação de estruturas que promovam a reconexão dos 

fragmentos naturais influenciados por rodovias. Com o devido planejamento prévio, a 

instalação de passagens de fauna na GO-239 parece ser uma alternativa válida para garantir  um 

meio de conexão segura entre os ambientes naturais das áreas adjacentes. Muito se fala sobre o 

alto custo na instalação passadouros (Abra, 2012), porém, o aproveitamento e a adaptação de 

galerias pluviais e fluviais são exemplos de alternativas que podem ser utilizadas para diminuir 

despesas com a construção dos acessos, quando subterrâneos. Ainda assim, a instalação dessas 

estruturas mitigadoras demandam estudos e uma análise de efetividade prévia (Bager, 2003). 

Outra alternativa é promover a instalação de redutores de velocidade na rodovia. Os redutores 

de velocidade, físicos ou eletrônicos, promovem a permeabilidade do ambiente rodoviário 

amplificando o tempo de resposta do motorista e do animal a ocorrência de um encontro na 

rodovia (Bager, 2007).  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos no presente trabalho sugerem que o fluxo de turistas e visitantes do PNCV 

pode intensificar o efeito barreira presente na rodovia que influencia a unidade de conservação. 

Porém, a restrição do espaço amostral avaliado ocasionou uma baixa significância estatística 

em grande parte das resoluções. Desta forma, recomenda-se a realização do monitoramento 

contínuo de animais silvestres atropelados na rodovia GO-239 para a análise e a apreciação de 

resultados mais robustos. Ainda assim, cabe ressaltar que houve significância unicaudal na 

associação das variáveis referentes à taxa de mamíferos atropelados e ao volume de visitação 

no PNCV, indicando que os indivíduos pertencentes ao grupo tendem a evitar a rodovia e que 

tal aversão apresenta uma moderada associação com o volume de visitas realizadas no parque 

por turistas ou moradores da região. Tendo em vista que o trecho estudado da GO-239 é o único 

meio de acesso aos portões do PNCV, é aconselhável a implantação de medidas mitigadoras 

que promovam a conexão de ambientes naturais, como as passagens de fauna e os redutores de 

velocidade. Considerando que a implantação de passadouros pode ser dispendiosa e que está 

condicionada a um estudo prévio de viabilidade, recomenda-se o aproveitamento e a adaptação 

de galerias pluviais e fluviais já instaladas na rodovia. 
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RESUMO 

A cultura de valorização do transporte rodoviário é responsável por impactos significativos na qualidade de vida 

em áreas urbanas. A mudança de paradigma que atualmente se consolida, no entanto, aponta para importância do 

incentivo ao transporte ativo, dentro de uma ideia de mobilidade sustentável. Conciliando a avaliação dos 

impactos ambientais da matriz modal vigente com o uso da bicicleta, uma nova ferramenta denominada BeMap 

se apresenta como uma forma econômica de produzir informações sobre as emissões de Gases de Efeito Estufa 

(GEE) dentro do microclima urbano. Neste sentido, o presente artigo pretende entender a viabilidade de 

utilização da ferramenta e suas potencialidades, legitimando-a enquanto alternativa para captação de dados e 

geração de informação capaz de suprir uma carência que se observa a nível nacional.  

 

ABSTRACT 

The culture of valuing road transportation is responsible for significant impacts on the quality of life in urban 

areas. The current paradigm shift, however, points to the importance of encouraging active transport within an 

idea of sustainable mobility. Conciliating the evaluation of the environmental impacts of the present modal 

matrix with the use of the bicycle, a new tool called BeMap is introduced as an economic way to produce 

information on Greenhouse Gas (GHG) within the urban microclimate. Therefore, this study intends to 

understand the feasibility of using the tool and its potential, legitimating it as an alternative for data capture and 

generation of information able to supply a need that is observed at the national level. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a poluição do ar como uma das principais 

causas de riscos à saúde humana. Neste contexto, os sistemas de transportes são responsáveis 

por uma considerável parcela das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), sendo em 2005 

cerca de 14,3% do total (em escala global). Este setor é, no entanto, importante nas estratégias 

de redução desse percentual. Uma possibilidade para mitigação no horizonte de médio prazo é 

a migração de usuários de automóveis para o transporte público ou ativo. A transferência 

modal para a bicicleta, por exemplo, não só impacta nas emissões como também melhora a 

qualidade de vida e a saúde dos novos ciclistas (BeMap, 216, Duduta e Bishins, 2010). 

 

Os padrões de mensuração de qualidade do ar são dados pelos Guidelines da OMS, que 

orienta as políticas ambientais ao redor do Mundo. No caso do Brasil, os padrões de medição 

foram incorporados como instrumentos da Política Ambiental na Política Nacional do Meio 

Ambiente (Lei 6.938/1981). Suas definições competem ao CONAMA, havendo a 

possibilidade dos estados estabelecerem seus próprios parâmetros (quando mais restritivos). O 

monitoramento se dá através de uma “rede básica de monitoramento”, que dentro do 

Programa Nacional de Controle da Poluição do Ar (PRONAR) permitiria o acompanhamento 

da qualidade do ar dentro dos já mencionados padrões (IEMA, 2012). 

 

De acordo com os Institutos de Energia e Meio Ambiente (2014) e Saúde e Sustentabilidade 

(2014), o monitoramento no nível nacional não opera em condições ideais, não sendo capaz 

de gerar dados que viabilizem boa cobertura territorial e representatividade nas medições. 
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Dentre os fatores que dificultam o processo as entidades destacam: [1] dificuldades 

gerenciais; [2] poucos técnicos envolvidos; [3] a falta de recursos frente aos custos de 

aquisição e monitoramento e [4] dificuldade de acesso e transparência das informações 

relacionadas à situação da qualidade do ar que permitam um processo participativo da gestão. 

A título de contextualização, a estrutura de uma estação pode variar em torno de US$ 350 mil 

(incluindo somente os poluentes regulamentados) e US$ 500 mil (quando automática e 

completa) - excluindo aqui o custo da estrutura complementar e da mão-de-obra. 

 

Dentro deste cenário, uma solução desenvolvida por quatro estudantes da Escola Politécnica 

Federal de Lausanne (Suíça), o BeMap, tem o potencial de capturar as condições do ar do 

entorno. O protótipo, que deve ser alocado em bicicletas, georreferencia os pontos de medição 

e as condições de gases poluentes. A ideia dos desenvolvedores é dar mais qualidade à 

viagem dos ciclistas, estimulando o uso da bicicleta, orientando as melhores rotas e 

melhorando a experiência da pedalada. Esta ferramenta é produzida com baixo custo (cerca de 

US$ 40 o exemplar) e tem o benefício de trazer uma leitura do interior do microclima das 

áreas urbanas. 

 

O presente artigo visa introduzir e identificar um possível procedimento para legitimar o uso 

de um dispositivo recém desenvolvido e de baixo custo para auxiliar a implantação de 

políticas de eficiência energética e monitoramento da qualidade do ar na mobilidade urbana. 

O objetivo principal é analisar as oportunidades geradas a partir do uso deste dispositivo, 

buscando identificar a contribuição do equipamento em subsidiar com dados de fácil coleta, 

estudos de impactos ambientais no setor de transporte. 

 

2. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA MOBILIDADE URBANA 

O conceito de eficiência energética consiste em se obter o melhor desempenho na produção 

de um serviço com o menor gasto de energia. A melhoria de processos e modernização de 

equipamentos são exemplos de ações voltadas à redução do consumo de energia. No setor de 

transportes, as políticas e ações voltadas ao desenvolvimento de uma mobilidade urbana 

sustentável e consequentemente à melhoria da eficiência energética tem como principal 

desafio a reversão da tendência de intensificação do uso do automóvel, recuperando a 

importância relativa dos transportes coletivos e fortalecendo a participação dos modos ativos 

(caminhada e bicicleta).  

 

Segundo dados do Balanço Energético Nacional (BEN) para o ano de 2016, entre os setores 

de consumo, a produção industrial e o transporte de cargas e pessoas respondem por cerca de 

66% do consumo de energia do país. Do total consumido pelo setor de transportes (32,2%), 

93% são oriundos do transporte rodoviário. Porém, cabe ressaltar que somente é contabilizado 

no setor de transportes, o consumo relativo à sua utilização, sendo que a cadeia produtiva dos 

veículos está abrangida pelo setor industrial. Portanto, os impactos deste setor são ainda 

maiores se considerado o processo inicial de manufatura dos mesmos. 

 

Uma vez que a oferta interna de energia do Brasil é majoritariamente composta por fontes não 

renováveis representando cerca de 60% do total da oferta, e que desta porcentagem cerca de 

90% corresponde ao consumo de combustíveis oriundos do petróleo e derivados do gás 

natural. A representação do setor de transportes é bastante significativa, respondendo por mais 

de 70% do consumo total de combustíveis fósseis (BEN, 2015).  
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Como forma de transformação deste panorama, o incentivo a mudança de hábitos – ou seja, a 

modificação da matriz modal – deve ser objeto de uma atuação sistêmica, a qual é o foco da 

abordagem Evitar-Mudar-Melhorar (A-S-I, traduzido do original em inglês Avoid-Shift-

Improve). Desenvolvida e amplamente divulgada pela GIZ (2012), a abordagem A-S-I 

fornece um panorama holístico de estratégias de ação para a promoção da mobilidade 

sustentável. Os três pilares do método são caracterizados conforme Quadro 1: 

 

Pilar Descrição Nível 

Avoid 

Evitar ou reduzir a necessidade de viagens visando a melhoria da 

eficiência dos sistemas; melhor integração do uso e ocupação do 

solo e dos sistemas de transportes; 

Eficiência Sistêmica 

Shift 

Mudar a demanda aumentando a eficiência nos deslocamentos;  

incentivo a mudança na matriz modal (transporte individual) para 

modos mais eficientes (transporte coletivo) e, principalmente, para 

modos sustentáveis (transporte ativo); 

Eficiência das viagens 

Improve 
Melhorar a eficiência energética dos modos de transporte e 

tecnologia veicular. 
Eficiência Veicular 

Quadro 1: Representação Abordagem A-S-I 

Fonte: Elaborado a partir de GIZ, 2012. 

 

Atualmente o principal desafio da maioria das cidades brasileiras corresponde a melhoria na 

eficiência das viagens (Shift), ou seja, a modificação dos fatores que influenciam a decisões 

individuais sobre os deslocamentos.  

 

Também é essencial, além da construção de políticas para a mudança modal, o monitoramento 

dos impactos das iniciativas de forma a garantir a efetiva economia de energia e, 

consequentemente, os ganhos relativos em redução de emissões de GEE. Portanto, a adoção 

de indicadores baseados em estatísticas locais e pesquisas aplicadas é necessária, apesar de 

exigir recursos humanos e financeiros para coleta, tratamento e gestão de dados de transporte 

- a exemplo do acompanhamento da qualidade do ar devido a queima de combustíveis fósseis. 

Na seção a seguir será apresentado o Projeto BeMap desde a sua concepção aos aspectos 

físicos e operacionais.   

 

3. METODOLOGIA: O PROJETO BEMAP 

O BeMap é um protótipo de mapeamento da poluição do ar idealizado em 2015 por quatro 

estudantes da Escola Politécnica Federal de Lausanne (EPFL), na Suíça, e concluído no ano 

de 2016. O projeto consiste na combinação de um dispositivo do tamanho e com 

funcionalidade de uma lâmpada dianteira de bicicleta que capta dados relativos sobre a 

qualidade do ar com um software que os traduz para informações georreferenciadas sobre 

temperatura, umidade, monóxido de carbono (CO) e dióxido de nitrogênio (NO2). Para isso, 

basta o usuário acoplar o dispositivo no guidão da bicicleta e pedalar pela rota desejada para 

iniciar a análise sobre a mesma nos mais diferentes horários (ver Figura 1).  

 

Segundo a página oficial do BeMap Project (2016), o protótipo possui o objetivo de baratear 

os custos para a mensuração da qualidade do ar e torná-la mais acessível e adaptável a 

diferentes cidades e regiões - destacando-se pela capacidade de análise de microclimas 

distintos tanto temporal como espacialmente. Desde seu invólucro protetor imprimível em 3D 

até o detalhamento eletrônico de seu hardware, as informações e modelos estão disponíveis 

online gratuitamente para quem desejar implementar e desenvolver seu próprio dispositivo 
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para uso local (ver Figura 1). Além de dispor de componentes proporcionalmente muito mais 

baratos que medidores fixos, a plataforma virtual do BeMap permite e incentiva o 

compartilhamento dos dados em cada cidade que for utilizado, assim como propostas de 

melhoria no âmbito de programação do software ou dos processos eletrônicos do hardware.  

 

 
 

Figura 1: Dispositivo acoplado no guidão de uma bicicleta e os componentes contidos no hardware do BeMap. 

Fonte: BeMap, 2016. 

 

Os dados são gerados em dois diferentes formatos de arquivo, pequenos o suficiente para 

serem considerados irrisórios numa memória com capacidade de 1 MB. O primeiro deles, no 

formato padrão para melhor resposta no software do BeMap (.bemap), enquanto o segundo se 

encontra no formato Comma-Separated Values (.csv) que possui tanto uma boa relação com o 

programa Microsoft Excel quanto com Sistemas de Informações Geográficas (GIS, da sigla 

em inglês), como o ArcGIS e o QGIS (o qual foi utilizado para a geração dos mapas e figuras 

deste estudo). 

 

Apesar do BeMap já possuir dados referentes a algumas cidades na Suíça, Estados Unidos e 

no Brasil (São Paulo e Rio de Janeiro), o presente estudo delimitará a discussão e 

apresentação dos resultados obtidos pela ferramenta para o caso da cidade do Rio de Janeiro. 

Este recorte se justifica pela observação in loco e participativa no processo de captação dos 

dados que ocorreu em maio de 2016 e, por isso, um maior entendimento sobre as 

eventualidades ocorridas durante o mesmo - como será aprofundado na próxima sessão. 

 

4. ESTUDO DE CASO: A REGIÃO CENTRAL DO RIO DE JANEIRO 

Em meados de maio de 2016, os desenvolvedores do BEMAP trouxeram ao Brasil os 

protótipos do dispositivo através da visita às cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro por 

intermédio da Swissnex Brazil - empresa público-privada que visa o intercâmbio de 

conhecimentos e ideias entre Suíça e Brasil fomentada pela Secretaria do Estado da Suíça 

para Educação, Pesquisa e Inovação e gerenciado pelo Departamento de Relações Exteriores 

do Consulado Geral da Suíça (Swissnex Brazil, 2017). Nessas visitas foram realizados 

workshops com a presença de representantes de iniciativas privada, academia e sociedade 

civil para a apresentação de detalhes sobre o hardware e sobre os elementos de programação e 

de interface do software - também ocorreram discussões sobre as temáticas de mobilidade 

urbana e qualidade do ar. Além disso, houve rodadas de uso do dispositivo em diferentes rotas 

pelos participantes do evento seguido de um período para a efetuação de networking e troca 
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de expertises, sendo estes eventos denominados de Mapping Party (festa do mapeamento, em 

inglês). 

 

A Mapping Party do Rio de Janeiro ocorreu entre o dia 10 e 12 de maio de 2016 no 

Laboratório de Atividades do Amanhã, sediado no Museu do Amanhã. Buscou-se fazer as 

rodadas de captação da qualidade do ar no horário de pico da tarde e fora desse horário (foi 

optado pelo horário da noite, após o horário de pico) para abrir uma comparação entre os 

dados obtidos sobre os impactos direto do tráfego em fluxo e contrafluxo na perspectiva do 

ciclista e, consequentemente, do pedestre. Foram definidas quatro rotas de análise para o 

evento, todos com saída do Museu do Amanhã e circulando pelo bairro do Centro (alcançando 

outros bairros como Cidade Nova, também na região central, e Glória, situado na zona sul da 

cidade). Na Figura 2 é possível observar as diferentes configurações relacionadas às rotas 

delimitadas, abrangendo quase a totalidade do Centro. 

 

 
Figura 2: Rotas utilizadas para a captação da qualidade do ar para o evento. 

Fonte: Elaborado a partir de BeMap, 2016. 

 

Para ressaltar as possibilidades de análise utilizando como base os níveis de CO em Partes Por 

Milhão (ppm), a Figura 3 contrapõe os dados concernentes à Rota 2 e captados dentro do 

horário de pico da tarde (entre 17h e 19h) e dentro do horário da noite (após 20h). Nota-se que 

existe uma maior concentração de CO em ppm no horário de pico da tarde, principalmente 

onde se localiza o sentido de fluxo maior do movimento trabalho-casa e os pontos de 

congestionamento - esta situação se reflete para o horário noturno, mas como possui um 

tráfego menor de motorizados neste horário, os níveis são proporcionalmente mais reduzidos. 
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Figura 3: Contraposição entre a variação dos níveis de CO em ppm durante o pico da tarde e o horário noturno 

na Rota 3. 

Fonte: Elaborado a partir de BeMap, 2016. 

 

Em relação aos níveis de NO2 encontrado pelo dispositivo usando como base a Rota 1, 

observou-se a maior concentração em ppm no momento em que se passou dentro do Túnel 

Martim de Sá destacado no mapa da Figura 4 (também situado na localidade em que o GPS 

do aparelho perde o sinal para georreferenciamento, porém continua a captar os dados 

referentes à qualidade do ar). Assim como sua correspondência temporal destacada gráfico da 

mesma Figura 4. Deve-se ao fato de uma dispersão mais lenta dos GEE concentrados no 

interior de túneis, mesmo que esses sejam de pequena ou média extensão (cerca de 400 

metros). O outro trecho com maior concentração NO2 em ppm situa-se na Avenida Presidente 

Antônio Carlos e Rua Primeiro de Março, vias com grande fluxo de veículos no momento da 

coleta de dados – ressalta-se que se deve considerar a não calibração dos dispositivos para a 

realidade do Rio de Janeiro e que os dados devem ser compreendidos em escala quantitativa 

dentro do próprio universo de amostragem. 
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Figura 4: Variação dos níveis de NO2 em ppm para a Rota 1 de forma georreferenciada e em formato de 

gráfico. 

Fonte: Elaborado a partir de BeMap, 2016; INEA, 2017. 

 

Corrobora-se com a necessidade de uma ferramenta móvel para expandir a abrangência do 

monitoramento da qualidade do ar explícita na seção 3 ao observar a limitação da única 

estação de monitoramento do INEA na região central da cidade do Rio de Janeiro (ver Figura 

4). Enquanto um simples dispositivo que pode ser inserido na bicicleta em substituição de um 

pequeno farolete tem a capacidade de capturar e permitir uma diversidade de análises 

comparativas dentro de uma mesma ou diferentes rotas. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando-se que uma das principais externalidades dos transportes na dimensão urbana é 

a geração de GEEs e emissões de poluentes locais, faz-se necessário destacar a importância 

dos parâmetros (Temperatura; Umidade; CO; NO2) adotados para a medição da qualidade do 

ar pelo dispositivo BeMap. Em função dos desafios impostos para a mensuração de poluentes 

primários e secundários emitidos por fontes móveis (transportes motorizados - motores de 

combustão alimentados por combustíveis fósseis), foi preciso adotar estes indicadores já que a 

interação entre as fontes de poluição e a atmosfera vai definir o nível de qualidade do ar, que 

determina por sua vez o surgimento de efeitos adversos da poluição do ar sobre a população. 

Nesse caso, os poluentes servem como indicadores adotados universalmente, o que possibilita 

estudos comparados de outras localidades. 

 

Segundo Vasconcellos (2006), para a saúde humana o fator de maior relevância não é 

necessariamente a quantidade de poluentes emitidos pelas fontes (estacionárias e/ou móveis), 

mas a sua concentração na atmosfera da cidade. Landmann et al. (2007), também ressalta que 

os indicadores mais utilizados para a avaliação de benefícios ambientais dos projetos de 

transportes são as emissões veiculares e o ruído.  

 

Para isso, os órgãos ambientais definem graus máximos de concentração para os principais 

poluentes – e não deveriam ser ultrapassados (IEMA, 2012). Como a concentração desses 

Estação de Monitoramento 

INEA - Centro 
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poluentes na atmosfera interage com uma série de fatores – condições geográficas, 

meteorológicas locais. Além do inventário de emissões, também entram no processo de 

cálculo as condições geográficas e meteorológicas locais: ventos, temperatura, pressão, 

chuvas, insolação, relevo, rugosidade do terreno usados para modelar a dispersão atmosférica 

e, a partir daí, estimar as concentrações finais de poluentes na atmosfera local e obter a 

relação com os danos causados pela poluição do ar em termos de doenças, mortes e prejuízos 

materiais.  

 

Assim, estudos detalhados sobre emissões de poluente acabam necessitando de modelagens 

complexas sobre as condições meteorológicas e de dispersão de poluentes, que são muito 

sensíveis à interação entre as variáveis ambientais e, em geral, estão mais restritos a 

mensuração por estações fixas (IEMA, 2014; Rio de Janeiro, 2009; 2013).  

 

Como são escassos ainda no Brasil os modelos de dispersão da poluição do ar devidamente 

calibrados para estimar as concentrações atuais e futuras dos poluentes atmosféricos nas 

regiões de estudo. Também há uma grande carência de estudos sobre metodologias para 

estimar os custos ambientais para o setor de transportes, o que gera certo distanciamento dos 

técnicos dessa questão e fragiliza o processo. Sendo o BeMap uma oportunidade para 

impulsionar a pesquisa & desenvolvimento nessa área. 

 

De acordo com os Institutos IEMA (2012; 2014) e Saúde e Sustentabilidade (2014a; 2014b) o 

monitoramento da qualidade do ar constitui-se como uma das principais ferramentas para a 

manutenção de níveis seguros de poluentes na atmosfera. Dado que a poluição constitui um 

problema de múltiplas consequências e causas, seu enfrentamento pressupõe uma visão 

sistêmica capaz de gerar dados que viabilizem boa cobertura territorial e representatividade 

nas medições. Neste caso, de um sistema de gestão da qualidade do ar que toma como 

elemento norteador de suas ações o atendimento aos padrões de qualidade do ar, incorporando 

os instrumentos próprios da gestão ambiental, mas também mantendo o diálogo direto com 

sistemas de gestão de saúde, planejamento urbano, transportes  e  energia.  

 

O desenvolvimento das chamadas cidades inteligentes (smart cities) são aquelas que usam a 

seu favor as tecnologias associadas e que ajudam a solucionar problemas sociais, econômicos 

e ambientais, ao mesmo tempo em que incluem o cidadão na participação e na construção de 

soluções e serviços.  Como o monitoramento no nível nacional não está aquém das condições 

ideais, em função dos fatores destacados: [1] dificuldades gerenciais; [2] poucos técnicos 

envolvidos; [3] a falta de recursos frente aos custos de aquisição e monitoramento e [4] 

dificuldade de acesso e transparência das informações relacionadas à situação da qualidade do 

ar que permitam um processo participativo da gestão. O projeto BeMap, nesse sentido, cria 

oportunidades para a elaboração de processos de monitoramento mais transparentes e 

eficientes relacionados aos impactos positivos da transferência modal para os modos ativos e 

na mensuração de da qualidade do ar local.  
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RESUMO 

Em todo o mundo, as comunidades residentes nas proximidades dos portos e os ambientalistas colocam pressão 

sobre as autoridades portuárias para atenuar os impactos ambientais das atividades densenvolvidas nos portos, que 

poluem especialmente a água e o ar. Em 2011, o Brasil, por intermédio da Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários (ANTAQ), deu um importante passo na direção do monitoramento e controle ambiental nos portos 

nacionais. A ANTAQ firmou termo de cooperação com o Centro Interdisciplinar de Estudos em Transportes da 

Universidade de Brasília (CEFTRU/UnB) para desenvolver metodologia de cálculo do desempenho ambiental de 

instalações portuárias. Como resultado desta cooperação foi criado o índice de desempenho ambiental, 

denominado IDA, que assume valores entre 0 e 1, inclusive os extremos (0 ≤ IDA ≤ 1). A plenitude de desempenho 

ambiental portuário é atingida quando o índice for igual a 1. O IDA tem sido computado para trinta portos 

brasileiros localizados nas regiões norte, nordeste, sul e sudeste e administrados por órgãos federais, estaduais ou 

municipais. Este artigo analisa a evolução do desempenho ambiental nos portos brasileiros e investiga se o 

desempenho ambiental diferiu entre portos. O período do estudo compreende o primeiro semestre de 2012 até o 

primeiro semestre de 2016. Foram aplicados testes de comparação de médias. Alguns resultados foram: a) o 

desempenho ambiental mostrou-se inferior nos portos administrados diretamente pelo governo federal quando 

comparado ao desempenho ambiental dos portos delegados e b) o desempenho ambiental dos portos da 

macrorregião (sul/sudeste) foi superior ao dos portos da macrorregião (norte/nordeste). O artigo não se dedica a 

entender as razões das diferenças no desempenho ambiental portuário, no período considerado. Isso deve ser 

motivo de pesquisas adicionais. 

ABSTRACT 

Worldwide, the communities living near the ports and environmentalists put pressure on port authorities to mitigate 

their environmental impacts. Water and air pollution are the major environmental impacts of ports. In 2011, Brazil, 

through the National Agency of Waterway Transportation (ANTAQ), took an important step in the direction of 

environmental monitoring and control in national ports. ANTAQ signed a cooperation agreement with the 

Interdisciplinary Centre for Transport Studies at the University of Brasilia (CEFTRU/UnB) to develop 

methodology for calculating the environmental performance of port facilities. The result of this cooperation is in 

the Environmental Performance Index, known as IDA,that assumes values between zero and one, including 

extreme (0 ≤ IDA ≤ 1). The port environmental performance of fullness is reached when the index is equal to 1. 

ANTAQ computes IDA for thirty Brazilian ports located in the North, Northeast, South and Southeast and 

administered by federal, state or local agencies. This article analyzes the evolution of environmental performance 

in Brazilian ports and investigates whether environmental performance differed between ports. The period of study 

comprises the first half of 2012 until the first half of 2016. We applied averages comparison tests. Some results 

were: a) environmental performance was lower in the ports administered directly by the federal government when 

compared to the environmental performance of the delegated ports; b) the environmental performance of the ports 

of the macro-region (South / Southeast) was higher than in the ports of the macro-region (North, Northeast). The 

article is not dedicated to understanding the reasons for differences in port environmental performance during the 

period considered. This should be the subject of additional research. 

1. INTRODUÇÃO

No mundo moderno e globalizado, a performance econômica de um país depende, mais do que 

antes, de redes eficientes de distribuição de mercadorias, entre as quais os portos têm lugar de 

destaque (Reveley e Tull, 2008; Talley, 2009). A competitividade das mercadorias nacionais 

nos mercados mundiais depende da rapidez, da confiabilidade e do custo portuário, assegurada 

a responsabilidade ambiental. Os portos em todo o mundo enfrentam desafios ambientais, 

apesar de facilitarem o comércio.  
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Como qualquer empreendimento potencialmente causador de danos ambientais, os portos 

dependem de prévio licenciamento ambiental para o seu funcionamento, consequentemente 

estão sujeitos ao processo de avaliação de impacto ambiental, e são obrigados a recuperar os 

danos causados ao meio ambiente. 

Os impactos ambientais negativos aumentam à medida que cresce a movimentação de cargas. 

Para Bailey e Solomon (2004) e Boer e Verbraak (2010), os portos poluem especialmente a 

água e o ar. As águas do porto, inclusive as do cais, podem ser poluídas de inúmeras maneiras. 

Talley (2009) enumera as seguintes possibilidades: derramamento de resíduos na troca de água 

de lastro, eliminação de resíduos das embarcações, uso de tintas anti-incrustantes nos cascos 

das embarcações, realização de dragagem e derramamento de óleo das embarcações. Martins e 

Vargas (2013) lembram que o uso de tintas anti-incrustantes nos cascos dos navios pode ter 

efeitos prolongados nos organismos aquáticos. Os navios poluem o ar enquanto estão na área 

do porto no instante que acionam os motores para gerar eletricidade a bordo. Os motores de 

queima de combustível fóssil de locomotivas e caminhões, enquanto no porto, e do próprio 

equipamento portuário também contribuem para a poluição do ar (Bailey e Solomon, 2004). Os 

níveis de poluentes atmosféricos no porto são uma preocupação mundial crescente, destacam 

Boer e Verbraak (2010) e tanto outros autores. 

Em todo o mundo, as comunidades que residem nas proximidades dos portos e os ambientalistas 

colocam pressão sobre as autoridades portuárias para atenuar os impactos ambientais das 

atividades desenvolvidas nos portos (CCA, 2017; Talley, 2009).  

A atividade portuária no mundo todo tem respondido com práticas gerenciais de monitoramento 

e controle ambiental. Na Europa continental, por exemplo, há ao menos 150 portos e terminais 

portuários, os quais formam uma rede integrada com o objetivo de harmonizar a gestão 

ambiental (Kitzmann e Asmus, 2006). O Reino Unido nos anos 90 lançou uma série de 

iniciativas para a medição físico-química e biológica nos portos, a identificação da 

vulnerabilidade e sensibilidade dos habitats para operações portuárias, utilizando indicadores 

biológicos, tais como a ocorrência de determinadas espécies, além do emprego de índices de 

riqueza de espécies e biodiversidade (Rodrigues, 2014). 

O Brasil por intermédio da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), em 2011, 

deu um importante passo na direção do monitoramento e controle ambiental nos portos. A 

ANTAQ firmou termo de cooperação com o Centro Interdisciplinar de Estudos em Transportes 

da Universidade de Brasília (CEFTRU/UnB) para desenvolver metodologia de cálculo do 

desempenho ambiental de instalações portuárias. 

O resultado da cooperação resultou na criação do índice de desempenho ambiental, denominado 

IDA. O índice de desempenho ambiental considera de maneira sinérgica as três dimensões do 

desenvolvimento sustentável: social, ambiental e econômica. O índice assume valores entre 0 

e 1, inclusive os extremos (0 ≤ IDA ≤ 1). A plenitude do desempenho ambiental portuário é 

atingida quando o índice for igual a 1. 

O IDA tem sido computado para trinta portos brasileiros localizados nas regiões norte, nordeste, 

sul e sudeste, administrados por órgãos federais, estaduais ou municipais. A distribuição dos 
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trinta portos segundo a região e segundo o tipo de administração portuária é apresentada na 

Tabela 1. 

Este artigo analisa a evolução do desempenho ambiental nos portos brasileiros e investiga se 

existem diferenças significativas entre os IDA dos portos nacionais. O período amostral 

compreende o primeiro semestre de 2012 até o primeiro semestre de 2016. Foram aplicados 

testes de Duncan de comparação de médias. O artigo tem ainda as seguintes seções: a seção 2, 

que traz uma breve descrição do índice de desempenho ambiental da ANTAQ; a seção 3, que 

faz testes de comparação de médias entre os IDA dos portos nacionais; e a seção 4, que finaliza 

o artigo.

Tabela 1: Distribuição dos trinta portos brasileiros com apuração do IDA 

Segundo a região 

Norte Nordeste Sul Sudeste 

5 12 6 7 

Segundo o tipo de administração portuária 

Federal Estadual/Municipal 

16 14 

2. ÍNDICE DE DESEMPENHO AMBIENTAL DA ANTAQ

Atenta às novas tendências técnicas e gerenciais mundiais a ANTAQ aprovou o 

acompanhamento e controle da gestão ambiental em instalações portuárias (Resolução 

2.650/2012), por intermédio do índice de desempenho ambiental. 

O IDA pode ensejar obrigações, recompensas e reconhecimento para o administrador portuário, 

além de instituir um fluxo de informações técnicas substancial para o conhecimento e 

compreensão da gestão ambiental nos portos brasileiros. Pode-se dizer que o índice de 

desempenho ambiental está consolidado e revestido de avanço em matéria regulatória.  

Os índices de desempenho ambiental publicados pela ANATQ para os portos brasileiros estão 

reproduzidos na Tabela 2. Os dados foram obtidos da página principal da ANTAQ. 

Considerando o primeiro semestre de 2012 até o primeiro semestre de 2016, destacam-se em 

termos de diferenças de IDA o porto de Natal no Rio Grande do Norte e o porto de Paranaguá 

no Paraná. O porto de Salvador na Bahia e o porto de Imbituba em Santa Catarina registraram 

a maior queda no IDA no período em questão. 

Ainda com base na Tabela 2, observa-se que alguns portos apresentaram IDA notoriamente 

superiores aos demais, com destaque para os portos de Itajaí/SC e São Sebastião/SP, no segundo 

semestre de 2016. Em contrapartida, o porto de Porto Velho em Rondônia e o porto de Porto 

Alegre no Rio Grande do Sul apresentaram IDA claramente inferiores aos demais. Por outro 

lado, em média, entre 2012.1 e 2016.1, ocorreu uma evolução positiva do índice de desempenho 

ambiental. 

2.1 Composição do índice de desempenho ambiental da ANTAQ 

O IDA resulta da junção de quatro categorias de qualidade ambiental: econômico-operacional, 

sociocultural, físico-químico e ecológico-biológico (Rodrigues, 2014). Cada categoria foi 

decomposta em subcategorias e, finalmente, em alternativas. O peso de uma subcategoria é 

igual à soma dos pesos das alternativas correspondentes. Os pesos foram obtidos da aplicação 
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de software que atende princípios de dominância ou de hierarquia, após consultar especialistas 

ambientais portuários.  

Portanto, o índice de desempenho ambiental tem uma estrutura de árvore, obedecendo a 

tradição dos métodos de análise hierárquica (Costa, 2006).   

Tabela 2: Portos Brasileiros e Índice de Desempenho Ambiental (2012.1-2016.1) 

Portos 
2012.1 2012.2 2013.1 2013.2 2014.1 2014.2 2015.1 2015.2 2016.1 

Índice de Desempenho Ambiental 

Angra dos Reis/RJ 67,62 67,62 67,62 66,38 70,02 70,02 70,02 99.37 99.37 

Aratu/BA 48,70 35,82 37,31 39,57 42,46 42,46 44,83 93.74 98.35 

Belém/PA 63,03 63,03 68,04 61,77 61,77 59,85 64,45 89.32 83.82 

Cabedelo/PB 44,03 47,41 47,41 47,41 47,41 57,23 49,97 80.54 82.00 

Forno/RJ 32,71 32,71 57,61 59,95 63,13 64,30 55,72 83.11 94.97 

Fortaleza/CE 71,40 71,40 71,81 72,04 71,81 82,26 84,50 83.66 88.17 

Ilhéus/BA 35,84 34,43 32,42 38,78 44,22 46,60 46,60 61.03 61.06 

Imbituba/SC 70,16 70,16 48,66 57,37 58,10 56,77 56,77 73.65 75.38 

Itaguaí/RJ 61,09 61,09 61,09 62,37 60,54 60,54 61,15 77.49 70.46 

Itajaí/SC 91,83 96,83 92,73 92,81 90,38 92,81 95,86 70.78 70.90 

Itaqui/MA 71,40 71,40 71,81 72,04 71,81 82,26 84,50 64.42 68.03 

Macapá/AP 34,94 49,11 37,67 29,09 33,75 37,16 39,92 57.85 67.22 

Maceió/AL 40,30 56,60 59,78 49,22 40,63 38,85 44,79 65.85 68.74 

Natal/RN 41,00 53,50 61,29 65,34 63,20 67,73 78,83 52.2 52.20 

Niterói/RJ 69,70 68,33 68,33 67,68 67,25 66,66 66,66 50.55 49.25 

Paranaguá/PR 47,00 34,10 58,45 61,41 80,20 81,07 80,05 54.04 54.04 

Porto Alegre/RS 32,96 14,01 12,36 18,16 20,04 19,72 16,78 61.74 61.20 

Porto Velho/RO 21,92 25,02 31,92 30,56 30,56 27,18 27,39 62.76 62.76 

Recife/PE 45,66 54,30 55,89 43,19 53,04 53,04 56,72 60.73 60.73 

Rio de Janeiro/RJ 48,50 49,04 56,03 57,94 51,77 52,28 52,28 65.17 65.17 

Rio Grande/RS 76,60 72,63 72,63 72,63 72,28 70,90 70,90 50.48 50.92 

Salvador/BA 59,60 47,75 35,44 38,71 42,95 42,95 45,32 51.58 60.87 

Santarém/PA 65,78 65,78 70,88 72,60 65,27 64,02 64,46 41.33 32.01 

Santos/SP 63,89 71,19 61,86 62,97 59,88 64,12 64,49 55.72 62.08 

São Francisco do Sul/SC 63,09 76,10 75,33 75,33 74,35 61,97 72,43 45.94 44.73 

São Sebastião/SP 67,27 72,83 72,83 87,45 89,94 95,73 97,54 43.98 41.43 

Suape/PE 49,35 71,39 71,39 71,39 71,24 72,76 79,38 37.27 36.80 

Terminal Pecém/CE 66,76 66,43 69,16 69,16 65,11 65,51 65,51 37.06 28.03 

Vila do Conde/PA 63,03 63,03 68,04 61,77 61,77 59,85 64,45 22.22 32.98 

Vitória/BA 46,60 33,95 41,07 42,61 43,69 43,92 46,10 13.27 28.30 

Média 55,39 56,57 57,90 58,26 58,95 60,02 61,61 60,23 61,73 

Fonte: Página da ANTAQ na Internet (Botão: Meio Ambiente/IDA) 
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3. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Testa-se se existem diferenças significativas entre os IDA dos portos segundo: ano, unidade da 

federação, região e macrorregião. Verifica-se também se há diferenças estatísticas entre os IDA 

dos portos delegados a estados, munícios ou consórcios públicos e os portos federais. Os portos 

delegados são: 

 Cabedelo/PB 

 Forno/RJ 

 Imbituba/SC 

 Itajaí/SC 

 Itaqui/MA 

 Macapá/AP 

 Paranaguá/PR 

 Porto Alegre/RS 

 Porto Velho/RO 

 Recife/PE 

 Rio Grande/RS 

 São Francisco do Sul/SC 

 São Sebastião/SP 

 Suape/PE. 

3.1 Teste de Duncan: teoria 

O teste de Duncan é um teste de comparação de médias (Gomes, 2000; Vieira, 2006). Dentre 

os testes mais conhecidos e utilizados para este fim, têm-se, ainda, os testes de Tukey e o teste 

t aplicado. Segundo Gomes (2000), os testes de Tukey e de Duncan têm fundamentos muitos 

semelhantes. Contudo, o teste de Duncan é menos conservador, indicando diferenças 

significativas com mais facilidade, enquanto o teste de Tukey é mais exigente, apresentando 

uma probabilidade de 95% de não apontar como significativa uma diferença realmente nula 

entre todas as médias de tratamentos. 

No caso do teste t, que equivale ao teste de Fisher (1950) para tamanhos amostrais iguais, o 

nível de significância para experimentos se torna muito elevado, pois realiza testes de 

comparação de médias, duas a duas. Com efeito, optou-se pela aplicação do teste de Duncan 

pois ele estabelece um meio termo entre o rigor do teste de Tukey e a limitação do teste t. 

Para proceder com o teste é preciso primeiro ordenar de maneira decrescente as médias do IDA, 

neste caso. Em seguida, deve-se calcular a diferença mínima significante (d.m.s.) entre a maior 

média e a menor. Note-se que entre as médias extremas existem k médias. A diferença mínima 

significante é obtida assim: 

r

QMR
zsmd .. (1) 

Em que: z é o valor da estatística z, ao nível de significância escolhido, para o 

número de médias no intervalo analisado e para o número de graus de 

liberdade do resíduo da análise de variância (Harter, 1960); 

QMR é o quadrado médio do resíduo da análise de variância; 

r é o número de repetições; neste caso, o número de anos usado para o 

cômputo das médias. 

Segundo, verifica-se se as médias comparadas são estatisticamente significantes ao nível 

estabelecido de significância. Sempre que duas médias não forem significantes o intervalo entre 

elas é sublinhado. Por exemplo, sejam as seguintes médias: A, B, C e D. O painel 1 abaixo 

mostra que as médias não diferem estatisticamente entre si. O painel 2 revela que as médias A, 

B e C não diferem estatisticamente entre si, mas diferem significativamente da média D. O 
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painel 3 demonstra que as médias A e B não diferem estatisticamente, mas diferem das médias 

C e D, enquanto as médias B, C e D não são significantes.  

Painel 1 Painel 2 Painel 3 

A B C D A B C D A B C D 

A apresentação usual da análise de variância para um fator de interesse ocorre da seguinte 

maneira, sendo QMErro = QMR, na equação (1): 

Tabela 3: Análise de variância para um experimento fatorial simples 

Fonte de 

Variação 

Graus de 

Liberdade 

Soma de 

Quadrado 

Quadrado 

Médio 
F0

1 

Tratamentos (a - 1) SQTratamento QMTratamento 𝑄𝑀𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑄𝑀𝐸𝑟𝑟𝑜Erro a x (n - 1) SQErro QMErro 

Total a x n - 1 
1F0 é a estatística F calculada. 

3.2 Teste de Duncan aplicado aos IDA dos portos nacionais 

A Tabela 4 apresenta as estatísticas da análise de variância referente ao índice de desempenho 

ambiental para portos de mesma região e portos delegados.  

Tabela 4: Análise de variância para o IDA (2012.1-2016.1) 

Fonte de 

Variação 

Graus de 

 Liberdade 

Soma de 

Quadrados 

Quadrado 

 Médio 
F P-valor 

Modelo 23 65.709,13256 2.856,91881 34,50 <,0001 

UF 14 47.861,11815 3.418,65130 41,29 <,0001 

Região 3 8.743,44587 2.914,48196 35,20 <,0001 

Macrorregião 1 7.398,06219 7.398,06219 89,35 <,0001 

Porto-delegado 1 648,82114 648,82114 7,84 0,0055 

Ano 4 1.057,68521 264,42130 3,19 0,0140 

Erro 246 20.369,40538 82,80246 

Total 269 86.078,53794 

Com base nas estatísticas da Tabela 4, pode-se calcular o coeficiente de determinação (R-

Quadrado) que assume o valor de 0,763363, representando que aproximadamente 76% da 

variação registrada nos IDA dos portos brasileiros no período de estudo são explicadas pelas 

variáveis relacionadas no modelo. O coeficiente de determinação é definido assim, 

simbolicamente (Vieira, 2006): 
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𝑅2 =
𝑆𝑄𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜

𝑆𝑄𝐸𝑟𝑟𝑜
(2) 

 Em que: R2 = coeficiente de determinação ou R-Quadrado; 

SQModelo  = soma de quadrados do modelo; 

SQTotal = soma de quadrados total. 

3.2.1 Unidade da Federação 

Para verificar quais as diferenças registradas entre os IDA dos portos segundo a unidade da 

federação (UF), realizou-se o teste de Duncan para grupos com tamanhos diferentes (Vieira, 

2006), cujos resultados são apresentados na Tabela 5. 

Tabela 5: Teste de Duncan para as médias dos IDA por unidade da 

federação (2012.1-2016.1) 

Agrupamentos – Duncan Média n UF 

A 77,596 9 MA 

B A 75,851 18 SP 

B A 75,425 27 SC 

B A 71,137 18 CE 

B C 68,929 9 PR 

D C 63,446 18 PE 

D C 61,665 27 PA 

D C 61,442 9 RN 

D 60,990 45 RJ 

E 50,369 9 PB 

E 46,229 18 RS 

E 44,916 9 AL 

F E 42,998 36 BA 

F 36,303 9 AP 

G 27,750 9 RO 

Os resultados apresentados na Tabela 5 revelaram que no período 2012.1-2016.1: 

a) Os portos dos estados do Maranhão, São Paulo, Santa Catarina e Ceará apresentaram

índice de desenvolvimento ambiental médio significativamente superior aos demais

estados com IDA inferior ao dos portos do Paraná.

b) O IDA médio dos portos do Paraná, Pernambuco, Pará e Rio Grande do Norte não

diferiram significativamente entre si, mas foram superiores aos apresentados pelos

portos dos estados com IDA médios inferiores ao dos portos do Rio de Janeiro.

c) Os IDA dos portos dos estados do Paraíba, Rio Grande do Sul, Alagoas e Bahia não

diferiram significativamente entre si, mas foram significativamente superiores ao

IDA do porto de Porto Velho. Além disso, os IDA dos portos dos estados da Bahia

e Amapá não diferiram significativamente entre si.

d) O IDA do porto de Porto Velho foi o menor dentre todos.

3.2.2 Região 

Os IDA dos portos das regiões sul e sudeste não diferem entre si. Da mesma forma os IDA dos 

portos das regiões norte e nordeste (Tabela 6). 
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Tabela 6: Teste de Duncan para das médias dos IDA 

por Região (2012.1-2016.1) 

Agrupamentos - Duncan Média n Região 

A 65,236 63 SE 

A 64,610 54 SU 

B 56,290 108 NE 

B 49,810 45 NO 

Por outro lado, de acordo com a Tabela 7 os IDA médios registrados para os portos das regiões 

sul e sudeste (SS) foram estatisticamente superiores às médias observadas para os portos do 

norte e nordeste (NN). 

Tabela 7: Teste de Duncan: comparação dos IDA 

médios dos portos da região sul/sudeste e 

norte/nordeste (2012.1-2016.1) 

Agrupamentos - Duncan Média n Região 

A 64,947 117 SS 

B 54,384 153 NN 

3.2.3 Porto delegado 

Os IDA médios dos portos delegados foram significativamente superior ao registrado pelos 

portos federais, conforme indicado na Tabela 8. 

Tabela 8: Teste de Duncan: comparação dos IDA 

médios dos portos delegados e federais (2012.1-2016.1) 

Agrupamentos - Duncan Média n Portos 

A 60,619 126 Delegados 

B 57,511 144 Federais 

3.2.4 Ano 

Verificou-se que os IDA médios anuais são estatisticamente diferentes. Ou seja, os IDA médios 

dos anos 2015 e 2016 foram significativamente maiores do que a média do primeiro ano de 

coleta do indicador. Os IDA médios do período 2012-2014 não apresentaram diferença 

significativa, embora tenham apresentado uma tendência de crescimento. 

Tabela 9: Teste de Duncan para das médias dos IDA 

por Ano (2012.1-2016.1) 

Agrupamentos - Duncan Média n Ano 

A 61,732 30 2016 

A 60,920 60 2015 

B A 59,485 60 2014 

B A 58,076 60 2013 

B 55,979 60 2012 
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4. CONCLUSÃO

No ano de 2011, a ANTAQ e o CEFTRU/UnB firmaram Termo de Cooperação com o objetivo 

de desenvolver metodologia para calcular o desempenho ambiental de instalações portuárias. 

O resultado desta cooperação resultou na criação do índice de desempenho ambiental, 

denominado IDA. O índice assume valores entre 0 e 1, inclusive os extremos (0 ≤ IDA ≤ 1). A 

plenitude do desempenho ambiental portuário é atingida quando o índice for igual a 1. O IDA 

tem sido computado para trinta portos brasileiros localizados nas regiões norte, nordeste, sul e 

sudeste e administrados por órgãos federais ou delegados a estados, municípios ou consórcios 

públicos. Claramente, o desempenho ambiental portuário médio evoluiu a partir da implantação 

do IDA.  

Este artigo analisa a evolução do desempenho ambiental nos portos brasileiros e investiga se o 

desempenho ambiental difere significativamente entre portos de diferentes regiões 

administrativas nacionais e tipos de administração portuária. A análise considera dados entre o 

primeiro semestre de 2012 e o primeiro semestre de 2016. Para tanto, foram aplicados testes de 

Duncan de comparação de médias. Cabe registrar que o artigo não se dedica a entender as razões 

das diferenças no desempenho ambiental portuário, no período considerado. Isso deve ser 

motivo de pesquisas adicionais. 

Os resultados reportados de comparação de valores médios sugerem que o desempenho 

ambiental dos portos das regiões sul e sudeste são significativamente melhores do que os 

resultados dos portos do norte e nordeste e que os portos delegados também apresentam 

desempenho superior em relação aos portos com administração exercida pela união. Constata-

se que o desempenho ambiental tem estatisticamente melhorado com o passar do tempo, 

porquanto os IDA médios de 2015 e 2016 são significativamente mais altos do que os dos IDA 

médios dos demais anos da amostra.  

Pode-se destacar como benchmark nacional o porto de Itajaí em Santa Catarina, cujo IDA 

médio no período 2012.1-2016.1 foi de 93,93, assim como os portos de São Sebastião em São 

Paulo, Itaqui no Maranhão, Fortaleza no Ceará, Suape em Pernambuco, Rio Grande no Rio 

Grande do Sul e São Francisco do Sul em Santa Catarina, que podem ser considerados 

benchmark regionais. Por outro lado, os portos fluviais de Porto Velho em Rondônia e de Porto 

Alegre no Rio Grande do Sul registraram índices de desempenho ambiental médios inferiores 

aos demais. 
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é propor uma linha de transporte hidroviário de passageiros no campus universitário 

José Ferreira Neto em Belém, pertencente à Universidade Federal do Pará. Tendo-se em vista os problemas 

ocasionados pela superlotação dos ônibus em horários de pico, congestionamento das vias e desconforto dos 

usuários percebeu-se a necessidade da existência de um modelo alternativo que seja sustentável, dinâmico e que 

favoreça a livre circulação de pessoas com o mínimo de obstáculos possíveis. Para tanto foi feito um estudo do 

melhor local para implantação de terminais hidroviários de forma que facilitasse o acesso aos principais destinos 

de viagens da comunidade universitária. A rota hidroviária proposta possui 1,23 km de extensão e 3 terminais 

ligando os setores básico, profissional, saúde e engenharia naval, oferecendo um transporte mais sustentável e 

seguro para os deslocamentos.  

ABSTRACT 

This paper tenders the implementation of a waterway passenger transportation system as a complement to the 

road network used within the university campus José Ferreira Neto in Belém. Taking into account the problems 

caused by buses overcrowding at peak times, road congestions and discomfort of users was perceived the need of 

an alternative sustainable model dynamic enough to promote the free movement of loads and people with as few 

obstacles as possible. Therefore a research about the best point to implement the waterway terminal was done in 

way that facilitates the access to the main destinies of the university community. The waterway proposed route 

has 3 (three) terminals connecting the Basic, Professional, Healthy and Naval Engineering, offering a more 

sustainable transportation system and safer for displacement. 

1. INTRODUÇÃO

O deslocamento de passageiros dentro dos grandes centros urbanos se configura como um 

desafio crescente para a Engenharia de Transportes. Dentro de um campus universitário, esse 

desafio se faz presente em menor escala, porém com o mesmo desconforto aos usuários. A 

Universidade Federal do Pará oferece aos seus estudantes e servidores o transporte coletivo 

por ônibus, conhecido como Circular, para facilitar a transição de um ponto a outro dentro de 

seu espaço físico, com uma área de aproximadamente 450.000,00 m². Contudo, esse modelo 

de transporte não se apresenta como eficaz e gera transtornos como a superlotação de ônibus 

em horários de pico, congestionamentos das vias, atrasos nos horários de saída das linhas e 

desconforto aos usuários.  

O incentivo às outras modalidades se faz necessário para minimizar esses problemas, 

oferecendo mais opções de deslocamentos dentro campus. A localização privilegiada da 

UFPa, campus Belém, às margens do rio Guamá, possibilita a introdução do modo hidroviário 

nos deslocamentos, à medida que pode ligar vários pontos ao longo da orla da universidade. 

Desta forma, este trabalho busca propor uma rota de transporte hidroviário como alternativa 

ao deslocamento dentro do campus universitário da UFPa, em Belém. O modal hidroviário 

apresenta-se como uma solução possível para o contexto local, pois o fato de se ter um rio 

extenso, de baixo curso e boa navegabilidade¸ como o rio Guamá, pode incentivar o uso das 

hidrovias não só dentro do campus universitário como ao redor de toda a região metropolitana 

de Belém.  
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Ao incentivarmos o uso do sistema hidroviário de transporte dentro do campus universitário, 

fomentamos a discussão sobre Mobilidade Sustentável e suas práticas dentro dos centros 

urbanos. Partindo da premissa que é dever dos poderes públicos incentivar a diversidade 

modal de transportes e promover a livre circulação de cargas e pessoas sem sacrificar a 

dignidade e os valores humanos de nossa sociedade, a implantação de um sistema aquaviário 

dentro do campus Belém serviria como um grande laboratório para promovermos a mesma 

solução para o restante da cidade. 

 

O artigo foi estruturado em seis itens, onde a partir da introdução faz-se uma breve revisão 

sobre o transporte hidroviário e sustentabilidade, seguindo de uma caracterização da área de 

estudo, que é a Universidade Federal do Pará (UFPa). No quarto item trata-se da metodologia 

da pesquisa, a seguir é apresentada a proposta da linha hidroviária para o campus 

universitário. O último item é discutido as considerações finais, retratando a importância 

desse estudo para a comunidade acadêmica.  

 

2. TRANSPORTE HIDROVIÁRIO NO BRASIL E SUSTENTABILIDADE  

As cidades e conurbações localizadas junto a meios hídricos tem potencial de transformação 

dos rios em hidrovias. O transporte hidroviário passa por um momento de grande estímulo, 

devido ao maior desenvolvimento tecnológico do setor, o que proporciona a redução do 

tempo de viagem (maior velocidade das embarcações), menores custos de investimento e 

menores custos de manutenção. 

 

Sob o ponto de vista ambiental o transporte hidroviário diminui a exaustão de recursos 

minerais proporcionando menor consumo de combustíveis, maior tempo de vida útil dos 

veículos e menor custo de implantação. Esse sistema, se comparado com outros modais pela 

ótica ambiental, proporciona: menor poluição do ar, menor nível de ruído, menor 

contaminação do sítio ocupado e os menores índices de acidentes fatais. De acordo com a Lei 

Nº 12.587 de 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana, consideramos os seguintes princípios para implantação de um sistema de 

transporte: acessibilidade universal, o desenvolvimento sustentável das cidades nas dimensões 

socioeconômicas e ambientais, eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de 

transporte urbano e a integração entre os modos e serviços de transporte urbano. 

 

Com o intuito de satisfazer a lei vigente um modelo alternativo de mobilidade sustentável é 

capaz de atender as necessidades dos usuários e o comprometimento ambiental com o 

presente e o futuro. Se o conceito de transporte sustentável é visto como uma extensão do 

conceito de desenvolvimento sustentável, este pode ser interpretado como o desenvolvimento 

que proporciona níveis adequados de mobilidade no presente sem comprometer as condições 

de mobilidade das futuras gerações (GUDMUNDSSON, 2004; RICHARDSON, 2005). Logo, 

“a mobilidade urbana não pode ser entendida somente como o número de viagens que uma 

pessoa consegue realizar durante determinado período, mas a capacidade de fazer as viagens 

necessárias para a realização dos seus direitos básicos de cidadão, com o menor gasto de 

energia possível e menor impacto no meio ambiente, tornando-a ecologicamente sustentável” 

(Boareto,2003).  

 

O transporte hidroviário de passageiros já é utilizado em alguns estados brasileiros como Rio 

de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Pará. O sistema hidroviário do Rio de Janeiro é o mais 
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importante do país. Os principais municípios geradores de viagens na rota são Niterói e São 

Gonçalo que transportam cerca de 22.9 milhões de passageiros por ano. Há três linhas: Praça 

XV- Niterói, Praça XV- Ilha Paquetá e Praça XV- Ilha do Governador. Na linha hidroviária 

Praça XV- Niterói são transportados aproximadamente 32% do total de passageiros que fazem 

a travessia na Baia da Guanabara, pelas barcas, aerobarcos, catamarãs e linhas rodoviárias. É 

a maior do Brasil em número de passageiros, frota e capacidade das embarcações.  

 

O sistema hidroviário de Belém opera através da grande movimentação de passageiros 

intermunicipais, distribuídos por diversas rotas fluviais, geralmente de pequenas e médias 

distâncias. O tráfego hidroviário municipal regular é reduzido, porém essencial para os 

habitantes das ilhas que compõem o município de Belém (Figuras 1 e 2). 

 

  
Figura 1: Porto Foca – Via Belém/Barcarena – fevereiro de 

2017. 

 

Figura 2: Porto Arapari Navegação – março de 

2016. 

 

Em 1998 foram movimentados cerca de 278 mil passageiros nas 3 linhas urbanas gerenciadas 

pela Cia. de Transportes do Município de Belém – CTBEL (ANTAQ,1997). Além das 

empresas regulares há inúmeros barqueiros que prestam esse serviço de transporte, muitas 

vezes em embarcações muito precárias, carentes de segurança e conforto, atendendo várias 

rotas que ligam Belém as 44 ilhas do município. Dessas, apenas duas possuem acesso 

rodoviário.  

 

As linhas mais importantes do sistema são a Belém –Arapari e Belém São Francisco que 

juntas movimentam aproximadamente 14.000 passageiros diariamente em embarcações 

convencionais e de alta velocidade. 

 

3. UFPA – CAMPUS BELÉM 

Criada em 1957, a Universidade Federal do Pará (UFPA) é uma das principais instituições 

acadêmicas da região amazônica (Figura 3). Abrigando uma comunidade com mais de 20 mil 

pessoas, o campus de Belém está situado às margens do Rio Guamá e possui uma área de 

3.328.655,80 m² (UFPA, 2017), nos quais há a integração dos blocos e prédios com a 

exuberante flora amazônica. Devido a sua grande extensão territorial nem sempre andar a pé é 

o meio mais prático de locomoção. Existem passarelas em muitas partes do campus, porém 

não na sua totalidade.  
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Figura 3: Localização da UFPa, na cidade de Belém. 

Fonte: Adaptado de Google Maps, 2017. 

 

A universidade é dividida em setores: Básico, Profissional, Saúde e Parque Tecnológico 

(Figura 4). Sua estrutura teve início com o campus básico e profissional, o setor saúde 

funcionava poucos cursos, sendo a área destinada à expansão da UFPa, que vem se 

consolidando nos últimos 20 anos (UFPA, 2008). Contudo, a implantação de blocos para as 

novas faculdades nessa área não foi acompanhada pela infraestrutura viária. A falta de calçada 

e, em alguns trechos, até via pavimentada é notório, como é o caso da área em que a faculdade 

de engenharia naval foi construída, dificultando o seu acesso. 

 

 
Figura 4: Subdivisão da UFPa em campus Básico, Profissional, Saúde, Parque Tecnológico. 

Fonte: Adaptado de Google Maps, 2017. 

 

No Campus Básico se localizam os portões de entrada 1 e 2, no campus profissional está o 

portão 3, acesso principal à UFPa devido estar localizado um terminal de linha de ônibus 

urbano da cidade, no campus saúde se localiza o portão 4, que também dá acesso ao bloco de 

engenharia naval, e no parque tecnológico ficam os portões 5 e 6.  
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De acordo com os dados de Pedalar-UFPa (2016) e constatado por meio da própria vivência e 

observação, os discentes que vão para o setor saúde, tem a opção de ir à pé, mas a maioria 

esperam o ônibus circular. Porém este serviço possui uma frota de quatro veículos, 

provocando frequentes atrasos, pois a espera no ponto de parada pode chegar até a 45 min. Os 

que são de engenharia naval possuem mais dificuldade, pois o ônibus circular só faz duas 

viagens para este bloco, uma no início da manhã e outra à noite, ficando a opção de quem 

perde essas viagens ou ir de carona ou a pé. Isto se dá por causa da via de acesso que ainda 

não é pavimentada, dificultando a circulação do ônibus para o local, conforme relatado pelo 

responsável do setor de logística na UFPa. 

 

Como pode ser observado na Figura 4, os setores têm acesso a orla da universidade, com 

exceção do parque tecnológico que se encontra mais afastado do rio. Daí a importância de se 

estudar a viabilidade de uma linha de transporte hidroviário que permita introduzir mais uma 

opção de transporte na UFPa, que valorize a cultura, a natureza e a sustentabilidade local. As 

Figuras de 5 a 8 mostram detalhes da orla da universidade. 

 

  
Figura 5: Orla do ‘vadião’ no campus básico. Julho 

de 2017. 

Figura 6: Orla no campus profissional. Julho de 2017. 

 

 

Faz parte da paisagem universitária o rio e o barco, que é visto sempre a circular as margens 

do rio Guamá (Figuras 7 e 8). 

 

  
Figura 7: Trapiche localizado no campus básico. 

 
Figura 8: Orla do campus básico. 

 

 

No campus básico, próximo ao restaurante universitário, se localiza um trapiche onde ancora 

uma embarcação da UFPa. Com a revitalização da orla, que iniciou em 2011, o trapiche foi 

desativado. 
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4. METODOLOGIA 

Com a finalidade de se estudar uma rota para o modo hidroviário na UFPa, foi feita uma 

pesquisa de localização de terminais que atendesse a necessidade de deslocamento da 

comunidade universitária. Para tanto foram utilizadas tanto os dados de Pedalar-UFPa (2016) 

para saber os principais destinos dentro da universidade, quanto as medições das distâncias 

percorridas para estes destinos através de mapa digitalizado da UFPa. Utilizou-se nesta etapa 

os programas AutoCad versão 2016 e o Google Earth Pro versão 2016. 

 

A partir deste critério foram estudas as rotas de acesso terrestre, para atender a demanda 

associando as vias de acesso. Nesta etapa foi feita uma pesquisa nas vias verificando as 

condições de infraestrutura, larguras e estacionamento, tanto de veículos quanto de bicicletas. 

A intenção além de oferecer mais uma opção de deslocamento, é de reduzir a circulação de 

automóveis no campus. Todos esses dados foram retirados da planta de urbanização da UFPa 

em AutoCad, disponibilizada pela Prefeitura do Campus, e conferidas in locu. 

 

Com relação à demanda, foram simuladas as rotas de desejos de viagens no campus, esta 

verificação se fez de acordo com os dados divulgados do Projeto Pedalar-UFPA em 2016, 

onde se realizou uma pesquisa de origem e destino, a partir dos portões de acesso da UFPa, 

conforme Figura 9. De acordo com essa pesquisa, 67% da comunidade acadêmica acessa a 

UFPa pelo portão 3, localizado no campus profissional, 19% pelo portão 2 e 9% no portão 1, 

ambos no campus básico, e 5% pelo portão 4, no campus saúde. 

 

 
Figura 9: Principais destinos dentro do campus universitário do Guamá/Belém. 

Fonte: Pedalar-UFPa (2016). 

 

Internamente o maior desejo de viagens é para a biblioteca central, localizada no campus 

básico, representando 11,9% do total de viagens. As outras mais representativas são para as 

salas de aulas e faculdades específicas. Os restaurantes universitários (RU), um no campus 

básico e outro no campus profissional nem sempre funcionam ao mesmo tempo, demandando 

viagens dos estudantes do profissional e saúde para o RU do básico. 
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Outro desejo de viagem representativo é na área de recreação da universidade, denominada 

“vadião”. Nesta área se encontram também as unidades bancárias que servem a comunidade 

acadêmica, representando juntos 9,5%. 

 

Essas informações foram primordiais para o estudo da melhor localização dos terminais. Pois 

conhecer o desejo de viagem da população foi o ponto de partida para decidir o local mais 

adequado e de fácil acesso aos destinos finais. 

 

5. LINHA DE TRANSPORTE HIDROVIÁRIO PARA UFPA 

O potencial hídrico encontrado no campus Belém da UFPa é devido a sua localização 

estratégica as margens do Rio Guamá. Esse último é um rio navegável de baixo curso que 

viabiliza a implantação do projeto de corredor hidroviário dentro da universidade. Portanto, a 

proposta do Projeto Hidroviário- UFPA tem o objetivo de promover maior acessibilidade aos 

discentes e docentes da universidade, entre os diversos pontos do Campus- Belém de maneira 

sustentável. Através da implantação de terminais hidroviários em localizações especificas que 

favoreçam o fluxo, onde há necessidade elevada de locomoção.  

 

O projeto se constitui na implantação de três terminais hidroviários na Orla do Campus-

Belém, interligando os diferentes blocos da UFPA, inclusive os mais afastados. A Via 

utilizada é o Rio Guamá que possui uma navegabilidade viável até os últimos 160 km, do 

município de São Miguel do Guamá à Baia do Guajará (Figura 10).  

 

 
Figura 10: Rota proposta para o transporte hidroviário na UFPa. 

Fonte: adaptado do Google Earth, 2017. 

 

A rota proposta tem 1,23 km de extensão e três terminais hidroviários, iniciando no campus 

básico, próximo ao restaurante universitário até em frente ao bloco da faculdade de 

engenharia naval, com uma parada intermediária no campus profissional. Consideramos 

também que a obra de revitalização da orla, já está finalizada e pronta para o uso. 
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Os locais indicados visam atender a demanda e facilitar o acesso, conforme apresentado a 

seguir:  

 

 Terminal 1: Localizado no Campus Básico-UFPA (Figura 11) este terminal irá atender 

o desejo de viagem para o restaurante universitário, biblioteca central e setor de 

recreação e bancário, as principais demandas de viagens na UFPa. 

 

 
Figura 11: Localização do terminal 1 no campus básico. 

Fonte: adaptado do Google Earth, 2017. 

 

A escolha desse local deve-se a sua posição mais centralizada para chegar aos desejos de 

viagens. Todos podem ser acessados por caminhadas, a partir do trapiche, até o destino final. 

As distâncias de caminhadas são de 133 m para o RU, 95,5 m para as salas de aula, 257 m 

para biblioteca,276 m para reitoria e 197 m para setor recreativo e bancário. 

 

 Terminal 2: Implantado em frente ao Chalé de Ferro (Figura 12), atende à demanda 

dos discentes do 3º portão.  Atendendo a demanda de 26,2 % dos principais destinos 

da UFPa, divididos entre ITEC (2,9%), LEC (2,2%), Veropesinho (5%), Salas de Aula 

Profissional (8,1%) e Ru Profissional (8%).  
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Figura 12: Localização do Terminal 2 no Campus Profissional.  

Fonte: Adaptada do Google Earth, 2017. 

 

A escolha desse local deve-se ao fato de estar próximo as áreas onde as demandas de 

principais destinos no campus profissional se encontram. Todos podem ser acessados por 

caminhadas, usando como ponto de referência, o 2º trapiche, até o destino final. As distâncias 

de caminhadas são de 410 m para o ITEC (Instituto de Tecnologia), 220 m para as Salas de 

aula, 230 m para o Veropesinho, 290 m para o LEC (Laboratório de Engenharia Civil) e 280 

m para o Ru Profissional (Restaurante Universitário). 

 

 Terminal 3: Implantado próximo ao Poema (Figura 13), a fim de atender a demanda 

dos discentes do Campus da Saúde e os discentes da Faculdade de Engenharia Naval. 

Atendendo a demanda de discentes desses setores que possuem difícil acesso à essas 

áreas.  

 
Figura 13: Localização do Terminal 3 no Campus da Saúde. 

Fonte: Adaptada do Google Earth, 2017. 
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A escolha desse local deve- se ao fato de estar centralizado, entre as áreas de demanda de 

destino, como o Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza e aos discentes da Faculdade 

de Engenharia Naval. 

 

Com relação a infraestrutura dos terminais, sugere-se um trapiche básico para embarque e 

desembarque de passageiros, com estrutura de concreto, rampa e flutuante de ferro, 

facilitando o acesso a embarcação, visto a grande variação de maré diária no rio Guamá. Este 

trapiche deve ser projetado conforme a ABNT NBR 15450:2006 referente à acessibilidade de 

passageiros no sistema de transporte aquaviário, garantindo sua segurança. 

 

No que se trata de embarcações, sugere-se uma lancha com capacidade de cinquenta 

passageiros. Para atender essa rota serão necessárias duas embarcações operando nos dois 

sentidos, com frequência de viagem de trinta minutos nos horários de pico e a cada uma hora 

no entre picos. 

 

A proposição desta linha se deteve na escolha dos locais dos terminais de forma a facilitar a 

acessibilidade e desejo de viagem. No mais, vale ressaltar que quanto a melhor condição do 

ponto de vista hidroviário não foi estudada na sua especificidade, sendo detalhado em um 

estudo futuro, juntamente com os profissionais da engenharia naval, propondo o modelo de 

terminal e embarcação. Neste trabalho o objetivo foi de propor a rota hidroviária para atender 

a necessidade de viagem da população estudada. 

 

6. CONCLUSÃO  

O Projeto do Corredor Hidroviário na UFPA será um projeto pioneiro de grande incentivo a 

essa modal, a fim de consolidar e divulgar a sua utilização e as vantagens. O objetivo final 

deste trabalho é expor para a comunidade acadêmica e administrativa que é possível utilizar 

de forma eficiente e dinâmica os diversos recursos de mobilidade e transporte que existem 

dentro do campus Belém da UFPA. 

 

A pesquisa de demanda do Projeto Pedalar em 2016 foi fundamental para conhecer o desejo 

de viagem da população dentro do campus universitário, que pela sua extensão e 

posicionamento das edificações, sofre com as condições de deslocamentos hoje oferecidas. 

Ter um transporte hidroviário como opção, além de facilitar o deslocamento, incentiva nossa 

cultura local, aproxima a população da natureza e contribui para aumentar a sustentabilidade 

no setor de transportes. 

 

A rota proposta liga todos os setores da UFPa e favorece a intermodalidade com os 

transportes não motorizados, visto as curtas distâncias dos terminais aos destinos finais e ser 

em terreno plano, facilitando o pedalar e a caminhada dos usuários. 

 

Acredita-se que assim é possível que o campus universitário de Belém seja um modelo de 

mobilidade sustentável, onde os deslocamentos saiam do eixo rodoviário e migrem para 

outras modalidades menos poluentes e mais racionais na ocupação do espaço. 

 

Em um trabalho futuro deve ser apresentado o modelo de terminal hidroviário, bem como o 

tipo de embarcação que irá operar na linha hidroviária proposta, seguindo a vertente da 

sustentabilidade e segurança. 
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RESUMO 

Tem sido muito estudado a substituição do diesel convencional pelo biodiesel como forma de reduzir impactos ao 

meio ambiente. Contudo, ainda é incerto a influência desta substituição sobre as emissões de NOx e CO2 e o seu 

consumo específico, pois acredita-se que estes fatores podem variar em função da matéria prima utilizada, 

percentual de biodiesel na mistura e rota de transesterificação do combustível. Desta forma, este artigo objetiva 

comparar as emissões de NOx, CO2 e o consumo especifico de misturas com percentuais, matérias primas e rotas 

de transesterificação diferentes, a diferentes cargas de testes, a fim de escolher a melhor alternativa ao diesel 

convencional. Os resultados foram analisados utilizando o método de análise de multicritério PROMETHEE II 

em que pode-se ver que os combustíveis B20SM, B20FE e o B20PE são os que tem maior potencial para substituir 

o diesel convencional. 

 

ABSTRACT 

The substitution of conventional diesel by biodiesel as a way to reduce impacts to the environment has been largely 

studied. However, the influence of this substitution on NOx and CO2 emissions and their specific consumption is 

still uncertain, since it is believed that these factors can vary depending on the feedstock used, percentage of 

biodiesel in the blend and the transesterification route of the fuel. In this way, this article aims to compare the 

NOx, CO2 emissions and the specific consumption of blends with different percentages, feedstock and 

transesterification routes, at different test loads, in order to choose the best alternative to conventional diesel. The 

results were analyzed using the PROMETHEE II multicriteria analysis method in which it was found that the 

B20SM, B20FE and B20PE fuels have the greatest potential to replace conventional diesel. 

1. INTRODUÇÃO 

A matriz energética mundial é dependente de combustíveis fósseis, sobretudo de derivados de 

petróleo, que respondem por aproximadamente 40% da energia total consumida. Dentre os 

combustíveis derivados de petróleo, o diesel é o mais utilizado, e a sua queima é responsável 

por liberar gases poluentes a atmosfera e gases de efeito estufa (IEA, 2015; EIA, 2012). 

As preocupações com o esgotamento do petróleo e os problemas ambientais associados à 

combustão de seus derivados, tem motivado a procura por combustíveis alternativos, mais 

limpos e provenientes de fontes renováveis (ATABANI et al., 2012). Considerando a larga 

utilização do diesel, buscar um substituto a este combustível é interessante, e o biodiesel é uma 

opção promissora.  

O biodiesel é obtido a partir da transesterificação de óleos e gorduras, que podem ser 

provenientes de matérias primas vegetais como soja, palma, girassol etc., e animais, como sebo 

bovino e óleo de peixe. Seu uso é interessante por este ser altamente biodegradável, com baixa 

toxicidade, e poder substituir o diesel em diversas aplicações, tais como em caldeiras e motores 

de combustão interna sem grandes modificações e com mínimas reduções no desempenho. 
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Além disso, comparado ao diesel comum, é capaz de reduzir emissões de CO, HC e MP e, ao 

considerar todo o ciclo de vida do combustível, neutraliza as emissões de sulfatos e de CO2 

(ATABANI et al., 2012). 

Entretanto, o biodiesel pode, por vezes, apresentar um consumo específico maior que o diesel, 

e consequentemente, um rendimento reduzido. Além disso, estudos (KOC AND ABDULLAH, 

2013; AGARWAL, SINHA E AGARWAL, 2006; ATABANI et al., 2012; ABU-HAMDEH 

AND ALNEFAIE, 2015; LEEVIJIT AND PRATEEPCHAIKUL, 2011; MOFIJUR et al., 2013; 

XUE et al., 2011), indicam que a combustão do biodiesel acarreta em maiores emissões de NOx 

e CO2 (no escapamento), quando comparado ao diesel convencional.  

Contudo, esses efeitos podem variar conforme a matéria prima empregada, o percentual de 

biodiesel na mistura e a rota de transesterificação (dependendo do álcool empregado na reação) 

e a carga do motor (KOC AND ABDULLAH, 2013; AGARWAL, SINHA E AGARWAL, 

2006; ATABANI et al., 2012; ABU-HAMDEH AND ALNEFAIE, 2015; LEEVIJIT AND 

PRATEEPCHAIKUL, 2011; MOFIJUR et al., 2013; XUE et al., 2011). Neste contexto, torna-

se difícil a tarefa de selecionar a mistura com maior potencial para substituir o biodiesel, desta 

forma, o objetivo deste artigo é comparar as emissões de NOx, CO2 e o consumo especifico de 

misturas com percentuais, matérias primas e rotas de transesterificação diferentes, a diferentes 

cargas de testes, a fim de escolher a melhor alternativa ao diesel convencional. 

Para isso, foram conduzidos testes com biodiesel produzido a partir dos óleos de soja, palma e 

óleo residual de fritura, por meio de rotas etílica e metílica, para geração de energia elétrica por 

meio de motores de combustão interna de funcionamento estacionário. Os resultados serão 

analisados utilizando o método de análise de multicritério PROMETHEE II (Preference 

Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations), que se baseia em uma comparação 

par a par das alternativas para cada critério considerado (BEHZADIAN et al., 2010). 

A partir dessa introdução, o trabalho se divide em 4 seções. A segunda seção contempla uma 

revisão bibliográfica sobre biodiesel, suas matérias primas e principais emissões. A terceira 

seção apresenta os materiais e os métodos utilizados neste estudo. Os resultados encontrados 

são descritos e analisados na quarta seção. Por fim, a quinta seção apresenta as conclusões e 

sugestões para novos estudos. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

O biodiesel é um combustível composto de alquil ésteres de ácidos graxos de cadeia longa, 

derivados de óleos vegetais ou de gorduras animais. Dentre os métodos de obtenção do 

biodiesel, utiliza-se comumente o método de transesterificação devido à sua simplicidade e 

baixo custo (D’AGOSTO et al., 2015; ATABANI et al., 2012).   

Este método reage um óleo ou gordura com um álcool, formando ésteres (biodiesel) e glicerol, 

sendo o último um subproduto que pode ser queimado para aquecimento ou ser usado como 

matéria-prima na indústria de cosméticos. Os álcoois mais utilizados neste processo são o 

metanol e o etanol, caracterizando a rota de transesterificação como metílica ou etílica, 

respectivamente. Entretanto, o metanol é usado mais frequentemente por apresentar menores 

custos e vantagens físicas e químicas, visto que o menor comprimento da sua cadeia facilita o 

processo de separação entre os ésteres e a glicerina (D’AGOSTO et al., 2015; ATABANI et 

al., 2012). 
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Os óleos e gorduras utilizados para a obtenção de biodiesel podem vir de diferentes matérias-

primas, que se segundo Kumar et al. (2013), Mofijur et al. (2013) e Atabani et al. (2012), podem 

ser classificadas da seguinte forma: 

• Óleos vegetais comestíveis: girassol, arroz, soja, coco, palma, milho, canola, amêndoa 

etc. 

• Óleos vegetais não comestíveis: semente de tabaco, algodão, linhaça 

• Óleos residuais: óleo residual de fritura e escuma de esgoto  

• Gorduras animais: sebo bovino, óleo de peixe e banha de porco. 

A Figura 1 ilustra as matérias-primas utilizadas no Brasil para produção de biodiesel.  

 
Figura 1: Matérias-primas utilizadas para fazer biodiesel no Brasil. 

Fonte: ANP (2017) 

O biodiesel possui propriedades similares ao diesel e pode ser empregado em motores de 

combustão interna sem necessidade de alteração nas características do motor. O biodiesel pode 

substituir inteiramente o diesel ou então pode ser misturado a este em qualquer proporção, com 

baixas perdas na performance. (MOFIJUR et al., 2013; D’AGOSTO et al., 2015; ATABANI 

et al., 2012). 

Comparado ao diesel comum, o uso de biodiesel (e misturas de biodiesel) tem um efeito 

benéfico sobre as emissões de hidrocarbonetos (HC), monóxido de carbono (CO) e material 

particulado (PM). Além disso, é um combustível altamente biodegradável, não-tóxico, sem 

compostos aromáticos e com menor teor de enxofre. Entretanto, o uso de biodiesel pode 

produzir maiores emissões de óxidos de nitrogênio (NOx), poluente local causador de 

problemas respiratórios na população, e de dióxido de carbono (CO2), gás de efeito estufa 

(GEE) (HOEKMAN e ROBBINS, 2012; ATABANI et al., 2012; MOFIJUR et al., 2013; 

D’AGOSTO et al., 2015). 

Segundo Hoekman e Robbins (2012), há um grande interesse no biodiesel devido à 

possibilidade de produção doméstica e de utilização de fontes renováveis, conferindo ao 

combustível o potencial de redução de GEE ao considerar o seu ciclo de vida (incluindo cultivo, 

produção do óleo e conversão em biodiesel). Por representar uma fonte sustentável de energia 
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acredita-se que esse irá desempenhar um papel cada vez mais significativo em fornecer os 

requisitos de energia para a área de transporte (XUE et al., 2011; ATABANI et al., 2012). 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Detalhes do experimento 

Os testes foram conduzidos utilizando um conjunto motor-gerador composto por um motor de 

combustão interna a óleo diesel (marca Perkins, modelo 1104, com injeção direta, 4 cilindros e 

4,4 litros,) acoplado a um gerador instrumentado, com potência máxima de 100kVA, 200V, 

trifásico, 60Hz, 1800rpm. Foi utilizado um banco de cargas (elétricas, potência máxima de 500 

kW; tensão de 220V; trifásico; seleção de cargas resistivas através de 09 disjuntores que 

adicionam ou retiram 15kW cada. 

Considerando que a potência ativa máxima do grupo motor-gerador foi de 80 kW (empregou-

se um fator de potência de 0,80) e as cargas do banco são múltiplas de 15kW, optou-se, 

inicialmente, pelas seguintes cargas nominais: 15kW, 30kW, 45kW, 60kW e 75kW. Contudo, 

verificou-se que o banco de cargas possui um sistema de ventilação forçada para dissipação do 

calor gerado, que aumenta conforme o aumento de cargas. Sendo assim, foram utilizadas as 

cargas totais (resistência + acionamento do ventilador) de 18 kW, 33 kW, 48 kW e 65 kW. 

As emissões atmosféricas foram medidas com um analisador de gases universal, baseado no 

método de medição de infravermelho não dispersivo (PC-MULTIGÁS) cujas especificações 

são as seguintes: 

• Escalas de medição: 0 - 5000 

ppm 

• Lambda: 0 - 9.99 

• AFR: 0 - 99.99 

• Interface Serial: RS 232C 

• Eliminador de água Condensada 

• Alimentação: 110/220VAC - 

60HZ 

• Dimensões: 290 x 150 x 310 mm 

• Peso: 4 Kg 

Já para determinar o consumo específico (em g/kWh), foi utilizada uma balança de massa, 

da marca Lider, modelo B-520, com capacidade de 100 kg e resolução de 10 g. 

Cada combustível foi consumido no conjunto motor-gerador por cerca de 2 horas, tempo 

suficiente para se ter dados consistentes de emissões de gases, medidos no analisador de 

gases pelo menos quatro vezes por ciclo.  Para dados comparativos entre a utilização de 

diesel comercial e as misturas de diesel com biodiesel, foram utilizados 13 combustíveis, 

sendo que cada um deles em quatro níveis de carga nominal por 2 horas cada. 

3.2. Combustíveis testados 

Utilizou-se, como referência, o combustível B4, com 4% de biodiesel, em função da 

legislação brasileira em vigor à época de realização testes, que obrigava a 

comercialização destes em todo território nacional. Já os biocombustíveis testados foram 

diferenciados em função do tipo de matéria-prima, rota de transesterificação e proporção 

de biodiesel na mistura, conforme mostra a Tabela 4. As características físico-químicas 

de cada biodiesel (B100) estão apresentadas na Tabela 5. 

Utilizou-se a mistura com 50% de biodiesel (B50), por ser uma situação intermediária 

entre o combustível de referência e o B100, e com 20% (B20) com intuito de verificar o 

comportamento entre os limites de 4% e 50%. 
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Tabela 1: Notação dos combustíveis testados. 

 Ester Metílico Ester Etílico 

 Mistura 

com 20% 

Mistura 

com 50% 

Mistura 

com 20% 

Mistura 

com 50% 

Óleo de Soja B20SM B50SM B20SE B50SE 

Óleo de Palma B20PM B50PM B20PE B50PE 

Óleo Residual de fritura B20FM B50FM B20FE B50FE 

 

Tabela 2: Propriedade dos combustíveis (B100). 

 
Unidades 

Ester Metílico Ester Etílico 
Limites 

Método 

ASTM  Soja Palma Fritura Soja Palma Fritura 

Massa específica g/ml 0,8819 0,8716 0,8871 0,8764 0,8767 0,8838 0,85 e 0,90 D4052 

Viscosidade cinemática mm2/s 4,208 4,454 4,912 4,434 4,624 - 3,00 e 6,00 D445 

Índice de acidez mgKOH/g 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,4 máx. 0,50 D664 

Ponto de fulgor °C 169,0 179,0 178,0 179,0 166,0 177,0 min. 100,0 D93 

Cinzas sulfatadas % massa 0,016 0,0027 0,0057 0,0021 0,0004 0,0044 máx.  0,20 D874 

Enxofre total mg/Kg 9,15 4,16 34,1 9,54 - 30,0 máx. 50,0 D5453 

Ponto de fluidez °C -3 11,2 0 -24 6 -6 máx. 19,0 D664 

Resíduo de carbono % massa 0,02 0,02 0,05 0,04 0,04 0,05 máx. 0,05 D4530 

Corrosividade ao cobre 

 (3h/50°C) 

Grau de 

corrosividade 
1º 1º 1º 1º 1º 1º máx. 1º D130 

 

3.3. Método PROMETHEE 

Para a análise dos resultados aplicou-se o método de análise de multicritério 

PROMETHEE II (Preference Ranking Organization Method for Enrichment 

Evaluations), que se baseia em uma comparação par a par das alternativas para cada 

critério considerado (BEHZADIAN et al., 2010). 

O método PROMETHEE é útil na análise de problemas em que existem vários critérios 

e múltiplas alternativas de soluções. A metodologia generalizada pode ser expressa como 

uma classificação de um conjunto de n alternativas com base em k critérios (fi, onde i = 

1, ..., k). Para cada critério, deve ser definida uma função de preferência, que traduz a 

diferença entre os valores de duas alternativas em termos de grau de preferência. Quanto 

maior for a diferença entre os valores das alternativas em um critério, maior é o grau de 

preferência. Os graus de preferência são utilizados para estimar um índice de preferência 

multicritério de uma alternativa sobre outra, considerando todos os critérios em conjunto 

(KUMAR, SOKHANSANJ E FLYNN, 2006). 

O índice de preferência da alternativa a sobre a alternativa b, usando múltiplos (1, ..., k) 

critérios, é calculado conforme mostra (1): 

𝛾 (𝑎, 𝑏) =
∑ 𝑤𝑖𝑃𝑖(𝑎, 𝑏)𝑘

𝑖=1

∑ 𝑤𝑖
𝑘
𝑖=1

 (1) 

Em que γ(a,b) é o índice de preferência multicritério de a sobre b, wi é o peso de cada 

critério e Pi(a, b) é o grau de preferência de a sobre b considerando o critério i 

(MOHAMADABADI, TICHKOWSKY E KUMAR, 2009). 

A soma entre os índices de preferência γ(a,b) é usada para calcular o fluxo positivo φ+(a), 

fluxo negativo φ-(a) e fluxo líquido φ(a) do sistema. O fluxo positivo denota o domínio 

de uma alternativa em relação a outras alternativas, enquanto que o fluxo negativo denota 

o detrimento desta. O fluxo líquido é a diferença entre os anteriores (KUMAR, 
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SOKHANSANJ E FLYNN, 2006).  

No método PROMETHEE II, aplicado neste trabalho, a análise é feita sobre o fluxo 

líquido (φ(a)), em que se tire as seguintes conclusões (2): 

a tem preferência sobre b se φ(a) > φ(b) 

a é indiferente sobre b se φ(a) = φ(b) 
(2) 

O método foi aplicado com auxílio do software Visual Promethee®.  Os critérios 

analisados foram: emissão de CO2, emissão de NOx e consumo específico do 

combustível, com objetivo de minimizá-los. Foram considerados de igual importância, 

sendo assim, concedeu-se o mesmo peso para todos. Escolheu-se a função de preferência 

Gaussiana (3) para os critérios analisados. 

𝑃(𝑑) = 0 ,                        𝑑 ≤ 0 

𝑃(𝑑) = 1 − 𝑒
−

𝑑2

2𝑠2  , 𝑑 > 0 

(3) 

A Seção 4 apresenta os resultados encontrados na aplicação, e a Seção 5 fornece a análise 

destes resultados.  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da aplicação do método PROMETHEE II são apresentados separadamente, 

nas próximas subseções, em função da carga de teste. As Tabelas 4, 5, 6 e 7 apresentam 

as médias das medições de cada critério, e os fluxos positivos (φ+), negativos (φ-) e 

líquidos (φ), resultantes da aplicação do método.  

As Figuras 2 a 5 apresentam o resultado ranqueado por fluxo, indicando como os critérios 

influenciaram os resultados, em que no topo vê-se o resultado que ajudou e embaixo o 

que atrapalhou. 

4.1. Carga de 18kW 
Tabela 3:Resultados para a carga de 18kW. 

 Misturas CO2 NOX Consumo φ+ φ- φ 

1 B20SM 4,50 165,50 103,42 0,382 0,028 0,354 

2 B4 4,51 170,69 100,86 0,439 0,091 0,348 

3 B20FE 4,45 165,83 103,57 0,373 0,031 0,342 

4 B20PE 4,50 165,50 105,73 0,287 0,054 0,233 

5 B50PE 4,58 160,83 109,38 0,310 0,151 0,158 

6 B20SE 4,40 175,13 106,00 0,208 0,186 0,021 

7 B50FE 4,46 170,90 107,75 0,189 0,181 0,008 

8 B50PM 4,60 184,67 108,40 0,139 0,304 -0,166 

9 B50FM 4,58 193,00 107,80 0,087 0,312 -0,225 

10 B20FM 4,58 229,67 105,08 0,100 0,330 -0,231 

11 B50SE 4,57 192,17 108,08 0,087 0,320 -0,233 

12 B20PM 4,44 297,00 105,33 0,063 0,362 -0,299 

13 B50SM 4,52 202,11 107,93 0,059 0,371 -0,312 

 

B20SM e B20FE tiveram um resultado de cada critério e de fluxo semelhantes, porém o 

B20SM tem preferência sobre o B20FE, por apresentar valor de φ maior.  Apesar do B4 

apresentar resultado de φ semelhante aos dois anteriores e emissão de NOx mais elevada, 

obteve o melhor resultado para o consumo e, consequentemente, segundo melhor 

desempenho entre todos os combustíveis. Entre esses, somente pode-se afirmar que o 

B20SM tem preferência sobre o B4. Por apresentarem valores do fluxo líquido 
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praticamente iguais, pode-se concluir que B20FE é indiferente ao B4. 

As misturas em 3º e 4º lugar diferem somente na matéria prima, ambos representam uma 

mistura com 20% de biodiesel etílico. Em terceiro lugar ficou o biodiesel de fritura, 

enquanto em 4º foi o de palma, que apresentou consumo e emissão de CO2 maiores. Em 

contrapartida, em 5º lugar ficou o B50PE. Ao aumentar 30% na mistura de diesel com 

palma etílica, percebeu-se um aumento em CO2 e consumo, porém uma redução em NOx. 

O trade-off entre esses não foi suficiente para fazer a mistura de 50% superar a de 20%, 

sendo assim, conclui-se que o B20PE tem preferência sobre o B50PE.  

B50PE tem resultado de fluxo positivo maior que o B20PE, apesar de ter ficado atrás dele 

no ranking de preferência. Isso se deve pelo fato do primeiro ter o melhor resultado para 

emissão de NOx e o pior para consumo entre todos os combustíveis, além de um dos 

piores pra emissão de CO2, enquanto o segundo apresenta valores mais equilibrados. 

Isto indica que estes combustíveis podem apresentar resultados benéficos quando 

utilizados em substituição ao diesel convencional. Em geral, vê-se que, quando 

comparados ao B4, estes reduzem ou mantém a emissão de CO2 e reduzem a emissão de 

NOx, porém, possuem um consumo específico levemente mais elevado. 

Todas as misturas etílicas, com exceção da 50% de soja, apresentaram resultados 

considerados satisfatórios, dado que estas ocupam cinco das sétimas primeiras posições 

do ranking. 

4.2. Carga de 33kW 
Tabela 4:Resultados para a carga de 33kW. 

 Misturas CO2 NOX Consumo φ+ φ- φ 

1 B20FE 6,21 315,29 152,92 0,413 0,040 0,373 

2 B20SM 6,38 229,83 154,98 0,352 0,078 0,274 

3 B20PE 6,35 267,00 156,00 0,265 0,072 0,193 

4 B4 6,46 261,43 153,25 0,303 0,143 0,160 

5 B50SM 6,24 339,63 159,54 0,215 0,169 0,046 

6 B50FM 6,28 311,67 160,00 0,179 0,147 0,032 

7 B20PM 6,22 503,50 153,42 0,358 0,327 0,031 

8 B50FE 6,28 321,90 159,63 0,179 0,151 0,028 

9 B20FM 6,40 348,29 156,92 0,150 0,212 -0,063 

10 B50PM 6,40 279,14 161,83 0,113 0,238 -0,124 

11 B50SE 6,40 312,38 161,63 0,078 0,261 -0,183 

12 B50PE 6,50 266,38 161,79 0,109 0,329 -0,220 

13 B20SE 6,60 329,55 165,14 0,028 0,574 -0,546 

 

Assim como no teste com carga de 18kW, vemos o B20FE e o B20SM entre as melhores 

posições no ranking. O primeiro teve o melhor desempenho geral por ter apresentado os 

melhores resultados para emissão de CO2 e consumo, apesar da emissão de NOx 

significativamente elevada. Já o segundo obteve tal desempenho devido a emissão de CO2 

mais alta, apesar dos bons resultados para emissão de NOx e consumo. Este último 

conseguiu melhores resultados que o B4 nas duas emissões e teve um aumento de 1,3%, 

podendo ser considerado insignificante.  

O B20PE também conseguiu melhor desempenho que B4 para essa carga, devido ao alto 

índice de emissão de CO2 promovido pelo B4, que resultou em um elevado fluxo 
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negativo. É interessante perceber que, de modo geral, as misturas de 20% apresentam 

melhor desempenho nessa carga. Além disso, os três combustíveis com fluxo geral maior 

que B4 são produzidos, cada um com uma das três matérias primas analisadas. 

 

4.3. Carga de 48kW 
Tabela 5:Resultados para a carga de 48kW. 

 Misturas CO2 NOX Consumo φ+ φ- φ 

1 B20SM 8,00 334,17 210,30 0,3391 0,0066 0,3325 

2 B4 8,20 333,77 208,40 0,3630 0,0616 0,3014 

3 B20FE 7,93 342,50 215,17 0,2522 0,0243 0,2278 

4 B20PE 8,06 345,14 214,30 0,2522 0,0333 0,2189 

5 B20FM 7,90 444,50 216,58 0,1920 0,1290 0,0630 

6 B50SE 7,89 361,43 222,66 0,1302 0,1203 0,0099 

7 B50FM 8,00 366,13 222,37 0,1105 0,1232 -0,0127 

8 B50PM 8,05 354,83 223,34 0,1078 0,1404 -0,0327 

9 B50FE 7,98 348,36 225,75 0,1147 0,1719 -0,0573 

10 B50PE 8,15 360,00 223,00 0,1028 0,1656 -0,0628 

11 B20PM 7,90 585,00 215,14 0,1817 0,2936 -0,1119 

12 B50SM 7,93 451,83 223,75 0,0865 0,2373 -0,1508 

13 B20SE 9,20 630,00 221,97 0,0087 0,7341 -0,7254 

 

Dos seis combustíveis com φ positivo, só os quatro primeiros apresentam valores na 

mesma ordem de grandeza e, por isso, são analisados como possíveis substitutos para o 

B4. 

Apesar do fluxo positivo maior de B4 em relação ao B20SM (7%), o primeiro apresenta 

fluxo negativo consideravelmente superior (800%). Além disso, B4 apresenta os 

melhores valores para consumo e NOx dentre todos os combustíveis analisados, mas o 

segundo pior para CO2. Já o B20SM apresenta os segundos melhores valores também 

para Consumo e NOx e o valor acima da média para CO2. Por esses motivos, o B20SM 

tem preferência sobre o B4. 

Entre B20FE e B20PE, não há diferença de φ+ e, apesar da diferença entre os φ-, os valores 

de cada parâmetro estão acima da média. Por isso, é possível dizer que não há 

significativa preferência entre esses dois combustíveis. Além disso, apesar de 

apresentarem valores para consumo e emissão de NOx superiores aos valores de B4, 

possuem valores para CO2 inferiores e acima da média, o que não ocorre com B4. Sendo 

assim, é possível dizer que B20FE e B20PE são potenciais substitutos de B4. 

A emissão de NOx do B20PM é consideravelmente superior ao valor médio dos demais 

combustíveis, o que fez com que o mesmo ocupasse a 11º posição do ranking. Já os 

desempenhos para o consumo e a emissão de CO2 estão melhores que a média, mas não 

são capazes de compensar o desempenho com NOx. 

É interessante destacar que o primeiro e o último lugar são ocupados por combustíveis 

com a mesma concentração de biodiesel a base óleo de soja (20%), porém de diferentes 

matérias primas (metílica e etílica respectivamente). O parâmetro com maior diferença 

entre eles é a emissão de NOx: a do B20SE é quase o dobo da emissão do B20SM. 
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Figura 2: Resultado da aplicação do método para a carga de 18kW. 

Figura 4: Resultado da aplicação do método para a carga de 48kW. Figura 5: Resultado da aplicação do método para a carga de 65kW. 

Figura 3: Resultado da aplicação do método para a carga de 33kW. 
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Com exceção do soja etílico e palma metílico, todos os combustíveis com concentração 

de 20% se saíram melhores no testes em relação aos de 50%. 

Por fim, para a carga de 48kW, os possíveis substitutos para B4 são, primeiramente, o 

B20SM, seguido dos B20FE e B20PE. 

4.4. Carga de 65kW 
Tabela 6:Resultados para a carga de 65kW. 

 Misturas CO2 NOX Consumo φ+ φ- φ 

1 B20SM 9,17 471,83 266,58 0,357 0,043 0,314 

2 B20FM 8,90 598,17 274,32 0,369 0,102 0,267 

3 B20FE 9,17 483,00 274,05 0,242 0,071 0,171 

4 B4 9,54 473,00 260,67 0,356 0,223 0,133 

5 B20PM 8,90 756,33 271,96 0,374 0,265 0,110 

6 B20PE 9,37 491,00 273,33 0,181 0,150 0,031 

7 B50FE 9,13 485,67 284,17 0,173 0,177 -0,004 

8 B50PM 9,22 491,22 283,00 0,131 0,182 -0,050 

9 B50SE 9,18 572,83 280,96 0,130 0,187 -0,057 

10 B50FM 9,23 508,67 282,63 0,121 0,183 -0,062 

11 B50SM 9,30 584,29 284,57 0,074 0,284 -0,210 

12 B50PE 9,45 502,17 284,21 0,069 0,319 -0,250 

13 B20SE 9,45 920,17 272,13 0,116 0,509 -0,394 

 

Nos testes com carga de 65kW, os combustíveis B20SM, B20FM e B20FE superam o 

desempenho do diesel pelo φ, ou seja, são potenciais substitutos para o B4 nessa carga. 

Nesses testes, o diesel apresenta o melhor resultado para consumo e o segundo melhor 

para emissão de NOx, enquanto o B20PM apresenta o segundo melhor resultado para 

CO2 e o terceiro para consumo. Apesar disso, os desempenhos do diesel e do B20PM para 

emissão de CO2 e NOx, respectivamente, foram os piores comparativamente. Por tal 

motivo, esses dois combustíveis, apesar de bons resultados para dois parâmetros, ocupam 

a terceira e quarta posição do ranking. Diante disso, é possível considerar o B20PM um 

possível substituto para o B4. 

É interessante destacar que o que diferencia os combustíveis com maior e menor 

preferência – B20SM e B20SE, respectivamente - é a matéria prima utilizada no teste.  

5. CONCLUSÃO 

As buscas por combustíveis capazes de substituir o diesel convencional, reduzindo o 

impacto que a atividade de transporte tem no meio ambiente, têm aumentado 

significativamente ao longo do tempo. Como forma de contribuir nesta área de pesquisa, 

este artigo se propôs comparar diferentes misturas de diesel-biodiesel quanto às suas 

emissões de NOx, CO2 e o consumo específico. Ao todo, foram testadas e analisadas 12 

misturas (com porcentagens de 20 e 50%) com biodiesel proveniente de 3 matérias primas 

diferentes (óleo de soja, palma e residual de fritura), produzidos por meio de duas rotas 

de transesterificação diferentes (metílica e etílica). Utilizou-se o B4 como combustível de 

referência, legalmente comercializado à época de realização dos testes. 

Os 13 combustíveis foram testados usando um motor estacionário, localizado na 

universidade, para geração de energia elétrica. Os resultados foram analisados utilizando 

o método de análise de multicritério PROMETHEE II, em que verificou-se que, para os 
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fatores testados nas 4 cargas, os combustíveis que tiveram bons resultados foram: B4, 

B20SM, B20FE e o B20PE. Este resultado indica que os combustíveis B20SM, B20FE e 

o B20PE são os que tem maior potencial para substituir o diesel convencional (B4). 

Em contrapartida, o B20SE foi o combustível com pior desempenho em todos os testes, 

exceto para a carga de 18kw, em que ficou em 6º lugar dentre os 13 considerados. 

B50PM teve resultado de fluxo global negativo em todos os testes, indicando que esta 

mistura não deve ser considerada para substituir o diesel convencional.  

Para o diesel convencional, foi visto que seu desempenho é prejudicado em função da 

emissão de CO2, pois possui valores muito altos, em relação às demais misturas, enquanto 

que a emissão de NOx e o consumo específico possuem valores equivalentes ou melhores.  

Contudo, isso não foi observado no teste com carga de 18kw, no qual o valor de emissão 

de CO2 não ficou elevado, em relação aos demais, o que contribuiu para classificar o B4 

como 2º melhor combustível nesta carga.  

O método multicritério PROMETHEE se mostrou adequado e útil para a análise 

conduzida. Recomenda-se que futuros trabalhos conduzam análises com mais critérios, 

como emissões de monóxido de carbono, hidrocarbonetos e material particulado. 
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RESUMO 

O artigo objetiva identificar as alternativas tecnológicas adotadas no transporte aquático de carga, a fim de reduzir 

principalmente as emissões de gases de efeito estufa, por meio de uma revisão bibliográfica sistemática. A 

aplicação da revisão bibliográfica sistemática apresenta como resultados os principais sistemas de propulsão, uso 

de energia, dispositivos complementares para geração de energia, assim como relações com os tipos de 

embarcações em um período de estudo de cinco anos, julgado como atual. O que gerou informações e dados 

importantes para realização de estudos futuros.   

 

ABSTRACT 

The article aims to identify as technological alternatives adopted in the aquatic transportation of cargo, an end 

measure as greenhouse gas emissions, through a systematic literature review. An application of the systematic 

bibliographic review presents as results of the main systems of propulsion, energy use, complementary devices for 

power generation, as well as relations with the types of vessels in a study period of five years, judged as current. 

This generated important information and data for conducting future studies. 

 

1.INTRODUÇÃO 

As mudanças climáticas sofridas pelo planeta, nos últimos anos, têm sido uma grande 

preocupação para a sociedade. Tais mudanças são causadas pela emissão excessiva de Gases 

de Efeito Estufa (GEE), sobretudo pelo Dióxido de Carbono (CO2) e o Gás Metano (CH4), 

gerados principalmente por atividades como desmatamento, queima de combustíveis fósseis 

para geração de energia (petróleo, carvão mineral e gás natural) ou práticas insustentáveis nos 

setores da agricultura e pecuária (WWF Brasil, 2016). 

 

Quando o agente principal é a queima de combustíveis fósseis, há uma certa dependência por 

essa atividade para que haja geração de energia no sistema de transporte, tornando o setor 

ambientalmente não sustentável, impulsionando as políticas nacionais a encontrarem formas de 

reduzir o seu consumo (USÓN et al., 2011) para o deslocamento de pessoas e cargas, seja por 

via rodoviária, ferroviária, aérea, aquaviária ou dutos (EIA, 2013).  

Considerando o modo aquático, especificamente o transporte marítimo, existe instituições 

como o International Maritime Organization (IMO) que impõe normas de restrições sobre as 

emissões de PA e GEE em motores de navios a serem implantados (Valle Filho, 2011). Como 

relatado no IMO (2017), os principais PA oriundos das embarcações e que devem ser limitados 

são, os Óxidos de Enxofre (SOx), Óxidos de Nitrogênio (NOx), além dos compostos orgânicos 

voláteis e materiais particulados. Já entre os GEE destaca-se o Dióxido de Carbono (CO2).  

 

Segundo a EIA (2015), o consumo de combustível nas embarcações pode ser reduzido a partir 

do controle da eficiência (controles do motor, recuperação do calor e redução da velocidade), 

do sistema de propulsão, hidrodinâmica, aerodinâmica, forças auxiliares e operação (tempo de 

percurso, redução da velocidade de operação e atualização do piloto automático). 

 

Nesse contexto, objetiva-se com este estudo, identificar as alternativas tecnológicas adotadas 

no transporte aquático de carga a fim de reduzir principalmente as emissões de GEE, por meio 
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de uma revisão bibliográfica sistemática, considerando pesquisas publicadas nos últimos cinco 

anos (2012 a 2016). 

 

A partir desta introdução, tem-se a descrição do procedimento de revisão bibliográfica 

sistemática adotado neste estudo na seção dois. A aplicação do procedimento e os resultados 

obtidos estão descritos na seção três. As análises dos resultados obtidos encontram-se na seção 

quatro e por fim, pela seção cinco são apresentadas as considerações finais, assim como, as 

limitações referentes ao estudo e as recomendações para trabalhos futuros.  

 

2.PROCEDIMENTO E ESTRUTURA DA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

SISTEMÁTICA (RBS) 

A Revisão Bibliográfica Sistemática (RBS) busca pelo aprimoramento do estado da arte de uma 

determinada área de conhecimento (Rowley e Slack, 2004).  

 

De acordo com Tranfield, Denyer e Smart (2003), a RBS é dividida em três etapas, sendo elas: 

(1) Planejamento da revisão; (2) Realização da revisão e (3) Comunicação e divulgação da 

revisão. 

 

A Atividade de Planejamento consiste em três etapas, sendo elas (1) a identificação da 

necessidade da revisão; (2) elaboração de uma proposta de revisão e (3) desenvolvimento do 

protocolo de revisão. A Atividade de Realização consiste em quatro etapas, sendo elas (1) 

identificação e seleção dos trabalhos; (2) avaliação dos trabalhos selecionados; (3) extração dos 

dados e informações; e (4) sintetização dos dados. A Atividade de Comunicação e Divulgação 

consiste em duas etapas, (1) elaboração dos relatórios e (2) apresentação dos resultados. 

 

3.APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO E RESULTADOS ENCONTRADOS 

Nessa seção é apresentada a aplicação do procedimento conforme as etapas de planejamento, 

realização e comunicação da revisão. 

 

3.1 Atividade 1: Planejamento da revisão  

Na etapa de planejamento da revisão são descritas as razões para a realização da pesquisa, 

justificando a necessidade da mesma, assim como os objetivos que envolvem a sua descrição.  

 

3.1.1 Identificação da necessidade da revisão 

Busca-se identificar a parcela de responsabilidade que o transporte aquático tem em amenizar 

os impactos ambientais. No sentido de amenizar tais impactos, uma das maneiras de ajudar a 

minimizar o problema é a adoção de novas tecnologias em embarcações, impostas por normas 

nacionais e internacionais afim de reduzir a emissão de CO2 (GEE) e Poluentes Atmosféricos 

(PA) como NOx e níveis de enxofre (IEA, 2013). 

 

3.1.2 Elaboração da proposta de revisão 

A proposta de revisão tem o objetivo de identificar o andamento de estudos sobre novas 

tecnologias adotadas em embarcação marítima para o transporte de carga, o que inclui a busca 

por tipos de embarcações utilizadas, sistemas de propulsão, uso de energia e dispositivos 

complementares para geração de energia das embarcações.  

 

3.1.3 Desenvolvimento do protocolo de revisão 
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A identificação dos estudos encontrados na literatura foi realizada pela base de dados online 

Science Direct, no qual, passam por um processo de avaliação em pares, o que sugere a 

qualidade do material consultado. A identificação dos estudos ocorreu mediante a combinação 

das palavras chaves: energy efficiency e shipping, tendo em vista que a eficiência energética 

interfere na emissão de GEE e se relaciona ao uso de novas tecnologias de embarcações. 

 

O uso das palavras-chave foi aplicado no título, no resumo e nas palavras-chave dos artigos.  

 

Foram considerados os estudos publicados nos últimos cinco anos (2012 a 2016), julgados 

necessários para atingir o objetivo do artigo em determinar os estudos sobre tecnologias atuais 

 

Adicionalmente, por se entender que o tema é importante para projetos de qualquer país, não 

foi adotada uma delimitação específica em termos geográficos.  

 

Inicialmente, a busca foi restrita a artigos de revistas, excluindo-se as revistas do grupo 

Procedia, por não passarem por um critério de avaliação rigoroso.  

 

Quanto ao processo de seleção, foram considerados apenas artigos de revistas com JCR ≥ 1,631, 

ou seja, apresentam alto fator de impacto, o que significa maior critério na avaliação dos artigos. 

 

Quanto aos critérios de inclusão e exclusão (avaliação dos estudos) dos trabalhos selecionados 

realizou-se a leitura do resumo e a verificação de adoção de práticas de aplicações e/ou revisão 

bibliográfica contendo informações julgadas relevantes para o estudo. 

 

3.2 Atividade 2: Realização da revisão 

Nessa etapa é feito o detalhamento da atividade de realização da revisão. 

 

3.2.1 Identificação e seleção dos trabalhos 

O processo de identificação e seleção dos trabalhos são realizados de acordo com os critérios 

estabelecidos no subitem 3.1.3. 

 

Na identificação dos trabalhos, foram consideradas todas as classificações das revistas e todos 

os artigos contendo as palavras chaves pré-definidas. Nessa etapa foram encontrados 124 

artigos. Em seguida foram selecionadas uma quantidade total de 59 artigos. 

 

3.2.2 Avaliação dos trabalhos selecionados 

A avaliação dos trabalhos selecionados foi realizada conforme o subitem 3.1.3 deste estudo. 

Neste momento após leitura e verificação de adoção de práticas de aplicações e ocorrência de 

revisão bibliográfica condizentes com o objetivo do estudo de revisão foram incluídos 10 

artigos para a avaliação, o que representa 8% dos artigos identificados. Mediante a quantidade 

de artigos inclusos, adotou-se uma pesquisa narrativa complementar para buscar relatórios 

internacionais provenientes de órgãos e instituições conceituadas e artigos publicados por 

Agências Intergovernamentais.  

 

De acordo com Becheikh et al. (2006), a pesquisa narrativa não segue um procedimento para 

obtenção de dados e informações, o que o torna de simples aplicação. O período de busca 
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compreende os anos de 2012 a 2016, resultando na inclusão de 3 relatórios internacionais e 2 

artigos publicados por agências intergovernamentais. 

 

3.2.3 Extração dos dados e informações 

Os resultados obtidos na etapa de inclusão descrevem que cerca de 65% dos estudos se originam 

de artigos científicos, 20% de relatórios internacionais e 15% de agências intergovernamentais, 

o que sugere, de acordo com a aglomeração maior de estudos entre os anos de 2015 e 2016 do 

interesse da acadêmica sobre práticas de tecnologias de embarcação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Distribuição dos periódicos e da região geográfica dos estudos 

Dentre os periódicos e agencias internacionais desenvolvedoras de estudos sobre o assunto, é 

possível verificar uma maior tendência de publicações sobre o tema em revistas como Ocean 

Engineering e Energy Conversion and Management. Com uma alta concentração de estudo em 

países da União Européia com destaque para o Reino Unido, representando quase 30%, seguido 

pela atuação de países da América do Norte como Estados Unidos e pelo país Asiático como a 

China, não sendo verificado estudos realizados por outros continentes como da América do Sul 

por exemplo. 

 

3.2.4 Sintetização dos dados 

A sintetização dos dados encontrados na aplicação do procedimento é apresentada na Tabela 1, 

a qual engloba informações como região de estudo, tipo de embarcação, sistema de propulsão, 

energia e dispositivos complementares de geração de energia.  
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Tabela 1: Revisão bibliográfica sistemática e revisão bibliográfica narrativa 

Autor Ano 
Região de 

estudo 

Tipo de embarcação 

(porte/finalidade) 

Sistema de Propulsão 

(convencional/alternativo) 
Energia 

Dispositivos complementares 

de geração de energia 

Dedes, Hudson e 

Turnock (2012) 
Reino Unido 

Diversos tipos de 

embarcações 

Híbrido (Bateria - Diesel 

Elétrica) 
- Bateria 

MARAD  

(2012) 
Estados 

Unidos 
- Convencional 

Combustível HRD 

(Hydrotreated Renewable 

Diesel) e combustível 

ULSD (Ultra Low Sulfur 

Diesel) 

- 

Transport 

Environment (2012) 

União 

Européia 
- - - - 

Liang et al. (2013) China - Convencional - 
Sistema de cogeração de 

eletricidade e refrigeração 

Brynolf, Fridell e 

Andersson (2014) 

Norte da 

Europa 
Embarcação Ro-Ro Convencional 

Óleo Combustível/Gás 

Natural/Biogás/Metanol/

Bio Metanol 

- 

Christos et al. (2014) - - Nuclear 

Gás natural/ Gás liquefeito 

de petróleo/ Metanol e 

etanol/ ¾ Éter Dimetil/ 

Combustíveis 

sintéticos/Biodiesel/ 

Biogás/Elétrica/Hidrogênio

/ Combustível nuclear 

 - 

ICS (2014) Global - - - - 
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Autor Ano 
Região de 

estudo 

Tipo de embarcação 

(porte/finalidade) 

Sistema de Propulsão 

(convencional/alternativo) 
Energia 

Dispositivos complementares 

de geração de energia 

Lindstad et al. 

(2015) 

América do 

Norte e 

Europa 

Navio cargueiro Híbrido (sem especificação) 
Óleo combustível/ 

Diesel/Gás natural 
Bateria 

Baldi e Gabrielli 

(2015) 
Suécia 

Navio-tanque de 

grande porte. 
Convencional Diesel WHR (Waste Heat Recovery) 

Attah e Bucknall 

(2015) 
Reino Unido Navio Gaseiro 

Propulsão a diesel elétrica / 

Propulsão por turbina a gás 

Gás, óleo combustível 

pesado e óleo diesel 

marítimo  

- 

Lu et al. (2015) Reino Unido - Convencional - - 

Irena (2015) - 

< 400 t/≥400 t<10000 

t/ ≥10000 t < 50000 t/ 

> 50000 t 

- 

Energia Eólica/ Energia 

solar/ 

Biocombustíveis/Pilhas 

de combustível a 

hidrogênio/ 

Bateria - Elétrica 

Leloup et al. (2016) França Navio mercante Convencional - 
 Uso de energia do vento, por 

meio de pipas 

BalBeşikçi (2016) Turquia - Convencional - Piloto automático 

Singh e Pedersen 

(2016) 
Noruega - Convencional Diesel WHR (Waste Heat Recovery) 

Fonte: Elaboração própria 
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3.3 Atividade 3: Comunicação e divulgação 

Como meio de comunicação e divulgação dos resultados obtidos na RBS, optou-se por 

fazê-la por meio da elaboração do presente artigo, resumindo assim o relatório e 

apresentando os resultados estabelecidos no procedimento.  

 

4.ANÁLISES DOS RESULTADOS ENCONTRADOS 

A partir da Revisão Bibliográfica Sistemática e da Pesquisa Bibliográfica Narrativa 

complementar, identificaram-se as principais tecnologias estudadas nos últimos cinco 

anos, referentes aos sistemas de propulsão, uso de energia e dispositivos complementares. 

Assim como, as influencias dos tipos de embarcação. 

 

Nas avaliações dos sistemas de propulsão percebe-se que os sistemas convencionais se 

sobressaem sobre o uso de sistemas de propulsão alternativo. Segundo Singh e Pedersen 

(2016) o uso do diesel ainda é considerado como opção principal de fonte de energia para 

as embarcações e em função disso os sistemas de propulsão convencional são os mais 

utilizados.   

 

Embora observa-se que o uso do sistema de propulsão convencional seja o mais utilizado, 

outros estudos como o de Attah e Bucknall (2015) apontam a importância dada a sistemas 

de propulsão alternativos.  

 

O estudo referente aos autores Attah e Bucknall (2015) resulta da comparação entre o 

sistema de propulsão de turbina a vapor, sistema de propulsão a diesel de baixa velocidade 

com re-liquefação e sistema de propulsão híbrido diesel-elétrico, testados a partir do 

índice de emissão de CO2 gerado, que resulta num menor índice de emissão pelo sistema 

de propulsão híbrido. 

 

Na adoção de sistema de propulsão híbrido (bateria-diesel-elétrica), os autores Dedes, 

Hudson e Turnock (2012), em estudo comparativo com o sistema de propulsão 

convencional, concluem que a adoção da prática alternativa resulta em 14% da redução 

das emissões de GEE como CO2 e de PA como NOx e SOx em navios graneleiros, o que 

corresponde a 1,8% das emissões da frota mundial. 

 

Já no estudo de Leloup et al. (2016), conclui-se que a utilização de pipa como sistema de 

propulsão auxiliar para um navio que opere a 7,97 m/s com velocidade do vento igual a 

15,68 m/s, a economia de combustível chega a ser superior a 50%. 

 

Além das influencias causadas pelos tipos de sistemas de propulsão, a fonte de energia a 

ser adotada também apresenta suas contribuições para a variação de emissões de GEE, 

assim como, de PA.  

 

Como resultado da aplicação da revisão (Tabela 2), foi possível verificar fontes 

alternativas de energia a serem utilizadas tanto atualmente como no futuro. 

 

As fontes de energia consideradas futuras são, gás natural liquefeito, eletricidade e fontes 

renováveis para eletrificação, biocombustíveis, hidrogênio, energia nuclear, além de 

outras fontes de combustível liquido e gasóleo, definidas por DNV – GL (2014).  

  

 

.  
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Tabela 2: Características principais de fontes de energia alternativas  

G
ás

 n
at

u
ra

l 

 

•Gera benefícios como, eliminação de SOx, redução significativa de NOx e materiais 

particulados, além de uma redução das emissões de GEE, no entanto, essa redução 

não faz com que a emissão de CO2 seja reduzida a nível requerido para tratamento de 

questões climáticas.  

 

•Negativamente apresenta tecnologia de extração de gás natural liquefeito conhecida 

como hydraulic fracturing, controversa para a sociedade, podendo causar prejuízos a 

saúde pública e ao meio ambiente pelos danos causados a qualidade da água e do ar.  

 

•No processo de transição para a utilização de gás natural liquefeito ou metanol 

produzidos a partir de gás natural, quando comparados ao óleo combustível pesado, 

não há a observação quanto as alterações climáticas. 

E
le

tr
ic

id
ad

e 
e 

fo
n

te
s 

re
n

o
v

áv
ei

s 
p

ar
a 

el
et

ri
fi

ca
çã

o
 

 

•O uso da eletricidade nos navios deve contribuir para melhorar a gestão da energia 

e a eficiência energética dos navios de maiores dimensões. Já a produção de energia 

renovável como solar e eólica podem ser utilizadas para produzir eletricidade e para 

carregar sistemas de baterias em navios totalmente elétricos e híbridos.  

 

•Os sistemas de propulsão a pilhas já estão sendo projetados para navios menores, 

já para embarcações maiores, os fabricantes de motores estão focados em soluções de 

baterias híbridas.  

 

•Para garantir que os navios movidos a bateria sejam competitivos em relação aos 

convencionais, devem ser avaliadas as questões de segurança, disponibilidade dos 

materiais utilizados e a vida útil da bateria. 

 

•Espera-se um crescimento significativo de navios, assim como rebocadores e 

veículos de serviço offshore híbridos e balsas híbridas com expectativa para depois de 

2020. Melhorias na tecnologia de armazenamento de energia permitirão algum grau 

de hibridização para a maioria dos navios para depois de 2030. 

B
io

co
m

b
u

st
ív

ei
s 

 

•Tem o potencial de contribuir para uma redução das emissões globais de GEE. Além 

disso, a utilização de biocombustíveis derivados de plantas ou organismos representa 

um risco muito menor para o ambiente marinho em caso de derramamento, pois se 

biodegradam rapidamente. 

 

•São flexíveis, pois podem ser misturados a combustíveis fósseis convencionais 

utilizados para motores convencionais de combustão interna, enquanto o biogás 

produzido a partir de seus resíduos pode ser usado para substituir o gás natural 

liquefeito.  

H
id

ro
g

ên
io

 

 

•É usado por células combustíveis, de difícil produção, sua aplicação necessita de alto 

valor de investimento e grandes espaços para serem armazenados. 

 

•As células de combustível são os dispositivos mais usados para converter a energia 

química do hidrogênio em eletricidade. Além disso, quando um reformador de 

combustível está disponível, outros combustíveis, como gás natural ou metanol podem 

ser usados para alimentar uma célula de combustível. 

E
n

er
g

ia
 n

u
cl

ea
r •Possuem alguns benefícios, como não emitirem GEE, e poderem ser usadas em 

grandes embarcações ou navios que precisam de autossuficiência por um longo 

período, embora não sejam consideradas sustentáveis devido a utilização de recursos 

limitados. 

 

•O material nuclear utilizado nos navios deve ser de baixo valor enriquecido, por 

serem capazes de gerar armas químicas.  
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•As outras fontes de energia a serem consideradas podem ser o gás de petróleo 

liquefeito (mistura de propano e butano), metanol, etanol e éter di-metilico. A maior 

parte destes combustíveis oferece reduções significativas das emissões de NOx e 

materiais particulados, sendo livres de enxofre.  

 

•A utilização de biogás liquefeito e de bioetanol tem o potencial de reduzir o impacto 

ambiental que provocam mudanças climáticas. 

 

•Não foi possível observar diferenças significativas sobre os impactos provocados no 

ambiente com a utilização de gás metano e metanol produzidos da mesma matéria-

prima.  

 

•Outra fonte de energia denominada por diesel renovável hidroprocessado, conhecido 

como HRD juntamente com combustível de baixo teor de enxofre, conhecido como 

ULSD, em uma proporção de 50/50, apresentam emissões mais baixas, principalmente 

no uso de HRD de segunda geração no motor a diesel. 

Fonte: Elaborado pelo autor, de acordo com MARAD (2012), DNV – GL (2014) e 

Brynolf, Fridell e Andersson (2014). 

 

Os dispositivos complementares também são ferramentas importantes, auxiliando no 

processo de redução dos índices de emissões de GEE, assim como de PA, pois atuam na 

variação do consumo de combustíveis. 

 

Dentre os dispositivos complementares de geração de energia, verifica-se o uso de 

sistemas de cogeração de eletricidade e refrigeração, baseados no ciclo Rankine, que é 

um ciclo termodinâmico.  

 

No estudo de Liang et al. (2013), houve um processo de comparação entre o ciclo Rankine 

convencional e o ciclo Rankine de refrigeração de absorção combinado. Como resultado 

pode-se verificar um crescimento de 43,7% da eficiência de exergia, com a utilização do 

ciclo Rankine de refrigeração de absorção combinado. A eficiência exergética pode ser 

avaliada como a razão do trabalho real desenvolvido pelo trabalho máximo teórico. 

 

Para Baldi e Gabrielli (2015), o uso do sistema complementar WHR, que é um sistema 

de recuperação de calor, pode gerar uma economia de 4% a 16% no consumo de 

combustível. No entanto seus resultados dependem de fatores como, fontes de calor 

residual como gás de escape e sistemas de arrefecimento de ar, tipo de sistema 

complementar de geração auxiliar e eficiência de exergia do sistema de recuperação.  

 

Além disso, Singh e Pedersen (2016), ressaltam que o uso adequado do sistema WHR  

pode melhorar a eficiência geral da planta, além de, reduzir os custos operacionais, 

reduzir as emissões marítimas e melhorar o desempenho ecológico. 

 

Já no estudo de Bal Beşikçi (2016), a utilização de piloto automático provido de 

melhorias, operando como equipamento auxiliar, diminuem a distância de viagem por 

meio de menores movimentos do leme, o que resulta na economia de 27 % de 

combustível, o qual irá reduzir em cerca de 10 a 15% as emissões de CO2. 

 

Os tipos de embarcações, assim como seu porte e sua finalidade, também são avaliados 

mediante os resultados encontrados na revisão. 
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Dentre alguns tipos de embarcação pode-se verificar um menor consumo de combustível 

por veículo por ano respectivamente para os navios tanque (óleo), graneleiros e porta 

contêiner no estudo realizado por Singh e Pedersen (2016). 

 

Além das diferentes características que englobam os tipos de navio, segundo BalBeşikçi 

(2016), é importante entender que os navios cargueiros também levam em consideração 

a distribuição da carga e dos lastros, além disso, foi verificado também que o design do 

casco do navio pode diminuir a resistência da embarcação e, consequentemente, o 

consumo de combustíveis. 

 

As embarcações marítimas também podem ser classificadas pela capacidade dos navios. 

Nessas condições, de acordo com IRENA (2015), o uso de diferentes fontes de energia 

renováveis e tecnologias atuam de maneiras distintas para cada variedade de embarcação. 

 

Como resultado dessa avaliação é apresentado na Tabela 3 o estado atual e potencial do 

uso das fontes de energia renováveis para as diferentes tecnologias e capacidade dos 

navios.  

 

Os estados atuais e potenciais são definidos pelos graus de potencial de aplicação, 

podendo ser de potencial alto, potencial médio, potencial baixo ou não apresentar 

aplicação. 

 

O grau de potencial alto tem elevada pontuação entre os aspectos econômicos, ambiental 

e social.  O grau de potencial médio tem elevada pontuação em apenas dois desses 

aspectos. Já o grau de potencial baixo tem elevada pontuação em apenas um desses 

aspectos. Na não aplicação, não há disponibilidade de informação (N/A). 

 

Quanto a aplicação atual, esta pode ser classificada em uso comercial, projetado, projeto 

piloto e testado para novas embarcações. 

 

Tabela 3: Estado atual e potencial do emprego de energias renováveis e tecnologias  

 Capacidade dos navios 

Tipos de energia 

renovável 

  < 400 t   

 

≥400 

t<10000 t 

 

≥10000 t < 

50000 t 

 

> 50000 t 

 

Exemplos de 

embarcação 

   Pesca 

artesanal/ 

Barcaças/ 

Pesquisa 

Ro-Ro 

doméstico/ 

Graneleiro/ 

Petroleiro 

Ro- Ro/ Pesca 

em alto mar/ 

Graneleiro/Porta 

contêiner/ 

Petroleiro 

VLCC/ 

Panamax/ 

Grandes 

navios Porta 

Contêiner 

  

V
en

to
 

Velas 

1.Potencial 

2.Aplicação  

1.Alto  

2.Uso 

comercial 

1.Alto  

2.Uso 

comercial 

1.Alto  

2.Projetado 

1.Médio 

2.Conceitual 

Asas fixas 1.Potencial 

2.Aplicação 

1.Médio 

2.Uso 

comercial 

1.Alto 

2.Projetado 

1.Alto 

2.Projetado 

1.Médio 

2.Projetado 

Rotores 1.Potencial  

2.Aplicação 

1.Alto 

2.Projeto 

piloto 

1.Alto 

2.Em teste 

1.Alto 

2.Uso comercial 

1.Médio 

2.Projetado 

Pipas 1.Potencial  

2.Aplicação 

1.Médio 

2.Projetado 

1.Médio 

2.Uso 

comercial 

1.Médio 

2.Projetado 

1.Baixo 

2.Conceitual 

Turbinas 1.Potencial  1.Baixo 1.Baixo 1.N/A 1.N/A 
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2.Aplicação 2.Conceitu

al 

2.Conceitual 2. Incerta 2. Incerta 

S
o

la
r 

(F
o

to
v

o
lt

ai
ca

) 
Propulsão 

principal 

1. Potencial 

2.Aplicação 

1.Baixo 

2.Uso 

comercial 

1.N/A 

2.Conceitual 

1.N/A 

2.Incerta 

1.N/A 

2.Incerta 

Propulsão 

auxiliar 

1.Potencial  

2.Aplicação 

1.Médio 

2.Uso 

comercial 

1.N/A 

2.Conceitual 

1.Baixo 

2.Projeto piloto 

1.N/A 

2.Incerta 

Potência 

auxiliar 

1.Potencial 

2.Aplicação 

1.Médio  

2.Projetado 

1.N/A 

2.Conceitual 

1. Baixo 

2.Projeto piloto 

1.N/A 

2.Incerta 

B
io

co
m

b
u

st
ív

ei
s 

1ª 

Geração 

1.Potencial 

2.Aplicação 

1.Médio 

2.Projeto 

piloto 

1.Médio 

2.Uso 

comercial 

1.Médio 

2.Projeto piloto 

 

1.Baixo 

2.Conceitual 

2ª 

Geração 

1.Potencial 

2.Aplicação 

1.Alto 

2.Conceitu

al 

1.Alto 

2.Projetado 

1.Alto 

2.Projetado 

1.Médio 

2.Conceitual 

3ª 

Geração 

1.Potencial 

2.Aplicação 

1.Alto 

2.Conceitu

al 

1.Alto 

2.Conceitual 

1.Alto 

2.Conceitual 

1.Médio 

2.Conceitual 

O
n

d
a 

Propulsão 

principal 

1.Potencial 

2.Aplicação 

1.Baixo 

2.Teste 

1.N/A 

2.Incerta 

1.Baixo 

2.Conceitual 

1.N/A 

2.Incerta 

Propulsão 

auxiliar 

1.Potencial 

2.Aplicação 

1.Baixo 

2.Conceitu

al 

1.N/A 

2.Incerta 

1.Baixo 

2.Conceitual 

1.N/A 

2.Incerta 

Fonte: Elaborado pelos autores, adaptado de IRENA (2015). 

 

5.CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS 

FUTUROS 

Este artigo que teve como objetivo principal a identificação das alternativas tecnológicas 

adotadas no transporte aquático de carga, a fim de reduzir principalmente as emissões de 

GEE, por meio de uma revisão bibliográfica sistemática, foi capaz de verificar e relatar 

os principais sistemas de propulsão, fontes de energia alternativas e renováveis, tipos de 

sistemas complementares para geração de energia, assim, como as influências geradas 

por diferentes tipos de embarcação em estudos atuais. 

 

Em relação aos resultados obtidos pela busca e inclusão dos estudos, percebeu-se uma 

grande preocupação do continente europeu sobre novos estudos e processos de melhoria 

nos sistemas de embarcações, afim de reduzir os impactos ambientais causados pela 

utilização dos mesmos, por meio principalmente de fontes de energia alternativas ou 

renováveis.  

 

O estudo tem como limitações a concentração de busca por novas tecnologias utilizadas 

em embarcações pelo uso das palavras chaves pré-estabelecidas e pelo curto período de 

tempo de abordagem. Além de se focar em aplicações que visem resultados, o que 

restringiu resultados sobre metas e verificações de medidas e práticas a serem cumpridas 

em tempos futuros. 

 

Assim, como sugestões para trabalhos futuros tem-se, a definição de metas apresentadas 

por organizações como a IMO e direcionamento dos possíveis cenários a partir das metas 

estabelecidas. Resultados de estudos que avaliem a implantação de ferramentas definidas 

por órgãos internacionais e uma aplicação a partir de cenários construídos e moldados a 

partir das críticas de outros estudos. 
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