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RESUMO 

 

 

Esta dissertação apresenta uma metodologia para desenvolvimento de um 
modelo para estimativa de demanda transferida para sistemas de transporte 
ferroviário de passageiros em ligações regionais ou semiurbanas, com viagens de 
característica pendular, ou seja, viagens realizadas entre residência x trabalho e 
residência x estudo. Para tanto, foram abordados temas relacionados aos 
movimentos pendulares regionais, à conceitos sobre o transporte ferroviário regional 
brasileiro e demanda, e analisados fatores de qualidade e estratégias que afetam o 
comportamento dos usuários neste modal. Uma revisão de literatura foi realizada 
visando o estudo de modelos para modelagem da demanda em sistemas 
ferroviários, buscando identificar os métodos e principais variáveis utilizadas na 
modelagem e que poderiam ser consideradas para a estimativa de demanda 
transferida em caso de trens regionais.  

A partir da revisão de literatura, foi desenvolvida e aplicada uma metodologia 
para estimativa de demanda transferida, capaz de medir o comportamento da 
demanda ao ser implantada uma nova proposta ferroviária de transporte entre 
regiões, capaz de se adaptar ao cenário regional e consequentemente, expressar de 
forma mais confiável o comportamento da demanda, induzindo assim a diminuição 
das diferenças entre as demandas de projeto e as demandas observadas após a 
implantação de um projeto em transportes.  
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ABSTRACT 

 

 
This paper presents a methodology for a model development for transferred 

demand estimation to passenger railways systems in regional or semi-urban links, 
with pendulous feature trips, i.e. trips made between residence x work and residence 
x study. Therefore, topics were discussed related to regional commuting movements, 
until concepts of Brazilian regional rail and demand, quality factors were analyzed 
and strategies that affect the users’ behavior of this modal. A literature review was 
carried out to study models for demand modeling in rail systems in order to identify 
the methods and main variables used in modeling and that could be considered for 
the demand estimation transferred in case of regional trains. 

From the literature review, it was developed and applied a methodology to a 
transferred demand estimation model, capable of measuring the demand behavior to 
be deployed a new railway proposal for transport between regions, able to adapt to 
the regional scenario and consequently express more reliably in the demand 
behavior, thus inducing a reduction of the differences between project demand and 
real demand observed after a transport project implementation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O Processo do Planejamento de Transporte Urbano, segundo Dimitriou (1987), 

tem origem nos estudos de transportes urbanos de Detroit (1953-55) e Chicago 

(1955-61), com a pesquisa conduzida por Mitchell e Rapkin em 1954 (DIMITROU, 

1987). O Planejamento de Transportes e Tráfego se faz cada vez mais necessário 

na sociedade atual. Segundo Ciaffi et al. (2014), as questões de tráfego, mobilidade 

sustentável, poluição atmosférica e sonora e consumo de energia estão sendo 

levados em consideração quando se define o conceito de Planejamento Urbano e 

Gestão Pública.  

Segundo Teixeira, Machado e Tedesco (2013), o planejamento de transportes 

busca adequação das necessidades de transporte de uma região ao seu 

desenvolvimento. A melhoria dos transportes pode se dar por meio de implantação 

de novos sistemas ou a melhoria dos que já existem. Segundo Campos (2013), o 

planejamento de transportes objetiva definir medidas ou estratégias para adequar a 

oferta de transporte com a demanda existente ou futura. 

Gonçalves (1992) cita que a estimativa do número provável de viagens, no 

presente e em alguma data futura é uma parte importante do processo de 

planejamento de transportes. Ainda, de acordo com Campos (2013), esta estimativa 

servirá como parâmetro para decisão da medida mais adequada para atender às 

necessidades da região. 

De forma geral, existem dois métodos para estimativa de demanda: os modelos 

convencionais ou os modelos comportamentais. Segundo Campos (2013), os 

modelos convencionais, de forma agregada, levam em consideração dados cujas 

observações foram agregadas (população, emprego, renda, etc.). Para Bruton 

(1975) apud Lopes Filho (2003), a modelagem tradicional da demanda por 

transportes, caracterizada por um processo sequencial (por exemplo, o processo 

quatro etapas), objetiva representar, geralmente de forma agregada, as decisões 
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dos usuários referentes ao destino da viagem, o modo utilizado e a rota escolhida no 

deslocamento entre a origem e o destino. Por sua vez, modelos comportamentais, 

de forma desagregada, modelam a demanda de acordo com comportamentos 

individuais ou de grupos de indivíduos, como famílias. Cabe ressaltar que em 

algumas das etapas da modelagem comportamental pode-se utilizar o processo 

quatro etapas. Segundo Caldas (1998) apud Lopes Filho (2003), a modelagem 

comportamental não é uma tarefa fácil, pois envolve fatores subjetivos que dizem 

respeito às atitudes e percepções dos indivíduos. 

Nos trabalhos analisados por Queiróz (2009), para sistemas de alta velocidade, 

os projetos de high speed rail implantados pelo mundo apresentam aspectos de 

superestimação dos níveis previstos de demanda, definidos na fase de projeto; e no 

potencial do novo modo de atrair demanda de outros modos concorrentes já 

existentes (demanda transferida) e de criar uma nova demanda (demanda induzida) 

de pessoas que não realizavam estas viagens anteriormente, mas, com o 

surgimento do novo sistema, foram estimuladas a fazerem o novo trajeto. Desta 

forma, os modelos comportamentais poderiam ser utilizados de forma a diminuir a 

diferença entre as demandas de projeto e observadas após a implantação de 

projetos de implantação de sistemas de transporte ferroviário de passageiros. 

 

1.2 OBJETIVO 

 

O objetivo desta pesquisa consiste no desenvolvimento de uma metodologia para 

estimativa de demanda transferida para sistemas de transporte ferroviário de 

passageiros em ligações regionais ou semiurbanas, com viagens de característica 

pendular, capaz de traduzir as características de uma população diretamente ligada 

à região beneficiada com novos projetos de transporte, ou seja, conseguindo captar 

de forma particular os comportamentos da população regional.  
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1.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

Este trabalho foi motivado tendo em vista os diversos estudos realizados pelo 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e por programas 

do Governo Federal, através do Ministério dos Transportes, de recuperação de 

ferrovias para ligações regionais, com projetos de integração, expansão, 

modernização e reutilização da matriz modal ferroviária de transportes a fim de 

melhorar a qualidade de vida da população nos centros urbanos.  

Desde 1997, iniciou-se um interesse para uma Avaliação Técnico-Econômica de 

Sistemas Ferroviários de Passageiros de Interesse Regional, despertado a partir da 

realização de um projeto governamental de recuperação do setor ferroviário de 

movimentação de cargas, onde já era citado o elevado nível de ociosidade na maior 

parte da malha ferroviária brasileira, sendo, estes trechos, propícios ao investimento 

em transporte ferroviário de passageiros com deslocamentos regionais, sabendo-se 

que esta já era uma realidade encontrada em diversos países desenvolvidos 

(BNDES, 1997). Em 2003, foi lançado o Plano de Revitalização das Ferrovias, onde 

estava incluído, o “Programa de Resgate dos Transportes Ferroviários de 

Passageiros”, que indicou inicialmente 14 trechos prioritários que podem promover o 

atendimento regional, social e turístico (Ministério dos Transportes, 2012a).  

Segundo o Ministério dos Transportes (2013), em 2011/2012, foram contratados 

os estudos de viabilidade de novos trechos: Pelotas – Rio Grande, no Estado do Rio 

Grande do Sul, Conceição da Feira – Salvador – Alagoinhas – Feira de Santana, no 

Estado da Bahia, Teresina/PI – Codó/MA e São Luís – Itapecurú-Mirim, no estado do 

Maranhão. Estão finalizados os estudos de viabilidade entre os trechos de Caxias do 

Sul a Bento Gonçalves, no Estado do Rio Grande do Sul, e Londrina a Maringá, no 

Estado do Paraná. 

Todos os trabalhos citados já realizados pelo Brasil realizam pesquisas de 

Preferência Declarada, utilizando modelos Logit que apresentam Funções Utilidade 

considerando tempo e custo dos modais como variáveis. Observa-se que os 

trabalhos realizados pelo mundo, consideram inúmeras variáveis além das utilizadas 

no Brasil. Além disso, cada região pode ter um modelo diferente de comportamento 
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da demanda, o que deve ser analisado individualmente. Desta forma, o presente 

trabalho pode contribuir para a adaptação de modelos para estimativa de demanda 

transferida em diferentes regiões, podendo estes, captar de forma mais real o 

comportamento da demanda. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Para atingir o objetivo proposto a dissertação foi estruturada em sete capítulos. O 

Capítulo 1 apresenta os objetivos do trabalho, sua justificativa e relevância e a 

organização da dissertação, além de descrever brevemente o processo histórico do 

Planejamento dos Transportes.  

O Capítulo 2 apresenta os principais assuntos abordados neste trabalho, 

contextualizando os movimentos pendulares, o processo do Planejamento dos 

Transportes e as características sobre a demanda, além de caracterizar o transporte 

ferroviário de passageiros e discorrer sobre os programas do Governo Federal sobre 

o incentivo à reutilização de trechos ferroviários nacionais para este fim. 

No Capítulo 3, é apresentada uma revisão bibliográfica sobre conceitos de 

planejamento de transportes, fatores de qualidade e estratégias que afetam o 

comportamento da demanda. É realizada uma análise dos métodos utilizados na 

estimativa de demanda de transporte ferroviário quanto a sua utilização no contexto 

regional, para identificação de métodos, fatores e variáveis que podem ser utilizados 

para estimativa da demanda para sistemas de transporte ferroviário regional;  

No Capítulo 4, são apresentados os conceitos de Pesquisa de Preferência 

Declarada, descrevendo a sequência do planejamento da pesquisa e Modelos de 

escolha discreta, apresentando os Modelos Logit, as formas de análise dos 

resultados e como esta pesquisa resulta na demanda transferida para o novo modal, 

para a elaboração da proposta metodológica e aplicação apresentadas nos capítulos 

seguintes. 
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O Capítulo 5 traz a proposta metodológica desta pesquisa, apresentando uma 

metodologia para estimativa da demanda transferida para o transporte ferroviário em 

ligações inter-regionais.  

O Capítulo 6 apresenta a aplicação da metodologia proposta em um trecho 

selecionado, caracterizando a área de aplicação, analisando as características, 

aplicando a proposta metodológica, definindo a demanda transferida e analisando os 

resultados, bem como a incorporação das alterações estudadas.  

Enfim, no Capítulo 7, são feitas as conclusões e recomendações acerca do 

trabalho. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DE MOVIMENTOS PENDULARES E TRANSPORTE 

FERROVIÁRIO REGIONAL  

 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Neste capítulo, é realizada uma breve contextualização do conceito de 

movimentos pendulares, sendo apresentados dados sobre este processo, de acordo 

com estudos do IBGE. Também são apresentadas as classificações dos modos de 

transporte de acordo com normas brasileiras, explicando a classificação do modal 

ferroviário no Brasil. Enfim, discute-se o cenário ferroviário brasileiro atual, segundo 

operações e programas de investimento no setor. 

 

2.2 CONCEITO E EVOLUÇÃO DOS MOVIMENTOS PENDULARES 

 

Segundo Moura et al. (2005), os movimentos pendulares ou processo de 

migração pendular estão vinculados a uma das linhas tradicionais de pesquisa em 

Geografia Urbana. As informações sobre os deslocamentos domicílio-

trabalho/estudo constituem importante referencial para análise dos processos de 

metropolização e expansão urbana. Os autores relatam que os deslocamentos na 

atualidade estão ocorrendo em distâncias cada vez maiores entre a origem e o 

destino destes viajantes.  

Beaujeu-Garnier (1980) e Moura et al. (2005), que analisam os movimentos 

migratórios, relatam o aumento do número e distância nos movimentos pendulares, 

que são observados em diversas cidades do mundo. A principal causa desse 

aumento seria a melhoria no sistema de transportes, que possibilita a elevação das 

distâncias percorridas diariamente, além da inexistência de políticas coordenadas 

que não limitam ou não consideram, para efeito de planejamento, a distância entre 

os locais de moradia e de trabalho (BEAUJEU-GARNIER, 1980) 

Randolph e Gomes (2007), que estudaram os movimentos pendulares e a 

migração no Rio de Janeiro, afirmam que os movimentos de migração ocorridos de 
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maneira intensa nas últimas décadas na cidade em questão foram “responsáveis por 

processos de redistribuição espacial da população e da urbanização, contribuindo 

para a recente importância da migração intra-estadual nos distintos espaços 

regionais”. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no censo de 2010, 

fornece dados de deslocamento para estudo e trabalho, da população brasileira. No 

caso de deslocamentos para estudos, de um total de “59,6 milhões de pessoas que 

frequentavam escola ou creche, 7,3% (cerca de 4 milhões) não estudavam no 

próprio município onde moravam” (IBGE, 2010), ou seja, faziam viagens intercidades 

para chegar ao seu destino. Na região sudeste, foi contabilizada a maior população 

de estudantes que fazia este tipo de deslocamento para chegar ao seu destino, a 

maioria em São Paulo.  

No caso de deslocamento para trabalho, num total de 86 milhões de pessoas 

“ocupadas” em 2010, 11,8% (10,1 milhões) dos trabalhadores faziam viagens 

intercidades para chegar ao seu trabalho. Outra informação pesquisada pelo Censo 

2010 foi o tempo de deslocamento entre a residência e o trabalho – para todos os 

viajantes intercidades ou não. De um total de “32,2 milhões de pessoas (52,2% do 

total de trabalhadores que trabalhavam fora do domicílio) levavam de seis a 30 

minutos para chegar ao trabalho em 2010 e 7,0 milhões (11,4%) levavam mais de 

uma hora”. (IBGE, 2010). 

Segundo Corrêa et al. (2013), os movimentos pendulares também estão na base 

da produção e reprodução econômica e da vida social, uma vez que por meio deles 

os trabalhadores e estudantes se dirigem diariamente ao seu local de trabalho ou 

estudo, espaços de produção e formação. 

Em 2015, o IBGE realizou um estudo denominado “Arranjos Populacionais e 

Concentrações Urbanas do Brasil” (IBGE, 2015), onde foi estudada a urbanização 

no país e a integração entre municípios. Neste estudo, afirma-se que os 

deslocamentos pendulares da população acontecem quando os espaços urbanos 

destinados à residência estão muito separados dos locais de emprego e estudo. 

Desta forma, os movimentos populacionais contribuem para fortes interações entre 

centros de pequeno e médio portes.  
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Como resultado, foram identificados no Brasil 294 arranjos populacionais 

formados por 938 municípios e constatou-se que 7,4 milhões de pessoas realizam o 

movimento pendular entre municípios próximos, sendo a maioria destes movimentos 

realizados na Região Sudeste, com 112 municípios que estabelecem relações de 

integrações entre si. 

 

2.3 TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS 

 

Segundo Gularte (2012), que realizou uma pesquisa sobre os diversos níveis de 

classificação de transportes, a primeira diferenciação dos transportes é o tipo de 

objeto transportado. Deste modo, diferencia-se o transporte de passageiros com o 

transporte de cargas. Após esta classificação, pode-se subdividir o transporte de 

passageiros em público ou particular, sendo realizado pelo modal rodoviário, 

ferroviário, aquaviário ou aéreo.  

De acordo com a Constituição Federal de 1988 e as normas de cada modo de 

transporte, “a base da classificação dos transportes de passageiros no Brasil é 

estruturada a partir de quatro elementos: i) o meio natural; ii) o tipo de via; iii) a 

regularidade da oferta do serviço; e iv) a transposição de limites político-

administrativos durante o deslocamento. ” (GULARTE, 2012). 

A ANTP (1997) caracteriza o transporte ferroviário de passageiros analisando 

características de deslocamentos, sendo elas: 

i) Deslocamentos urbanos (dentro do município); 

ii) Deslocamentos de interesse local (casa - trabalho - casa, lazer, compras etc.); 

iii) Deslocamentos regionais ou metropolitanos (ligando polos regionais a bairros 

satélites de atividades complementares); e; 

iv) Deslocamentos de longo percurso, de características diferenciadas dos 

urbanos e regionais (viagem episódica, tarifação quilométrica etc.). 

 

Também podem ser ofertados outros tipos de serviços, como viagens turísticas 

ou serviços especiais a grupos de passageiros. Estas viagens ofertadas podem ser 



26 
 

permanentes, ou dentro de programas especiais de atendimento urbano, regional ou 

de longo percurso, termos relacionados pela Lei Federal n°. 8.693 / 1993, o Decreto 

n°. 1.832 / 1996, Lei Federal n°. 10.233 / 2001 e a Resolução ANTT n°. 359 / 2003. 

Desta forma, a FIG. 2.1 mostra, partindo das análises das legislações e 

trabalhos, a classificação do transporte ferroviário de passageiros, onde o primeiro 

nível é relacionado ao modal; no segundo nível, a regularidade da oferta dos 

serviços; no terceiro nível, a transposição de limites político-administrativos, o motivo 

ou finalidade da viagem. 

 

 

FIG. 2.1 Classificação do transporte ferroviário de passageiros 

Fonte: Adaptado de Gularte (2012). 

 

A ANTT (2013b) afirma que “a classificação dos trens tomará como base as 

normas da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) com complementação de 

informações europeias e americanas”. Assim, os trens são classificados de acordo 

com o horário de circulação (regulares e não regulares), quanto à carga, quanto à 

codificação utilizada nos trens e quanto à distância. Nesta última classificação, os 

trens denominados “expressos” ou de “Longa Distância” são projetados para viagens 

entre cidades geralmente com a duração superior a 45 minutos de viagem, podendo 
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durar muitas horas. Estão inclusos os trens de alta velocidade e os trens pendulares. 

Já os trens de distância média possuem o tempo de viagem entre 30 e 90 minutos, 

mas não oferecem as mesmas velocidades que os trens expressos. Os de curta 

distância são os trens com viagens de até 45 minutos com viagens dentro de uma 

área urbana. Neste último item podem ser citados os bondes e os Veículos Leves 

sobre Trilhos. 

Segundo a ANTT, atualmente existe no Brasil o transporte ferroviário de 

passageiros de característica regional e turística. 

Como trens regulares operantes, existem quatro linhas de trens sendo estas: 

i) Corcovado/Cosme Velho, no Rio de Janeiro, com extensão de 3,8km; 

ii) Curitiba/Morretes/Paranaguá, no Paraná, com extensão de 110 km; 

iii) Paraupebas/São Luís, no Pará e Maranhão, com extensão de 870 km; e  

iv) Vitória/Belo Horizonte, no Espírito Santo e Minas Gerais, com extensão de 

664 km. 

 

Como trens não regulares, 25 trens turísticos e culturais foram autorizados no 

período de 2004 a 2015, operantes durante todo o ano, dependendo de eventos 

específicos. Segundo o site da ANTT, os trens turísticos e os histórico-culturais 

contribuem para a preservação do patrimônio histórico e da memória das ferrovias. 

 

2.4 TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS NO BRASIL 

 

O BNDES, em 1997, desenvolveu um estudo para Avaliação Técnico-Econômica 

de Sistemas Ferroviários de Passageiros de Interesse Regional, visando uma 

análise acerca do desenvolvimento do sistema de transporte ferroviário de 

passageiros com deslocamentos regionais, sabendo-se que esta já era uma 

realidade encontrada em diversos países desenvolvidos. Este interesse foi iniciado a 

partir da implementação de um projeto governamental de recuperação do setor 

ferroviário de movimentação de cargas. Neste relatório, já é citado o elevado nível 

de ociosidade na maior parte da malha ferroviária brasileira. De acordo com este 
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estudo, os países, que já continham este tipo de transporte ferroviário de 

passageiros de interesse regional, basicamente continham estas características: 

i) Extensões de linhas férreas de até 120 km;  

ii) Distância entre estações ferroviárias variando de 1 a 10 km; 

iii) Composições formadas por 1 a 4 carros; 

iv) Operação em linhas exclusivas e/ou em regime compartilhado. 

 

Naquele trabalho, os objetivos principais foram a identificação, classificação e 

hierarquização de trechos ferroviários que demonstrassem potencialidade para a 

implantação de Sistemas Ferroviários de Passageiros de Interesse Regional. De 

início, o trabalho identificou sessenta e quatro trechos de interesse regional na 

malha ferroviária nacional, envolvendo no total cerca de 400 municípios.  

Após esta publicação, em 2002, Scharinger (2002), também em relatório ao 

BNDES, avaliou técnica e economicamente os 64 trechos. Foram detalhados 

também nove trechos, escolhidos dentre os 64 iniciais a fim de avaliar a demanda, 

dimensionar o sistema e orçar sua recuperação e a taxa de retorno, dentre outras 

análises.  

Em 2003, foi lançado o Plano de Revitalização das Ferrovias (Ministério dos 

Transportes, 2012a), pelo Governo Federal, onde estava incluído, o “Programa de 

Resgate dos Transportes Ferroviários de Passageiros”, o qual tinha como objetivos, 

a geração de emprego e renda, o desenvolvimento do turismo nas cidades servidas 

e a preservação do patrimônio histórico ferroviário, para Trens Turísticos; a 

promoção da integração regional, o desenvolvimento de empreendimentos e 

serviços ao longo do trecho e a redução da ociosidade de trechos ferroviários para 

Trens Regionais e; promoção da ligação por meio de trens de alta velocidade entre 

as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas e entre Goiânia e Brasília, 

para os Trens de Alta Velocidade e Desempenho.  

Segundo a ANTT (2013a), em 18 de março de 2013, foi publicada a Portaria n° 

266/2013, onde o Grupo de Trabalho de Trens de Passageiros (GTTP) foi criado. 

Este grupo tem por atribuição, a elaboração de diagnósticos e “propor ações que 

possibilitem incrementar a participação do transporte ferroviário de passageiros no 
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Brasil, utilizando-se da malha ferroviária existente e das futuras concessões 

resultantes da nova malha que está sendo construída”. 

Segundo Ventura (2012) e o Ministério dos Transportes (2013), o Programa de 

Resgate do Transporte Ferroviário de Passageiros escolheu 14 trechos prioritários, 

conforme TAB. 2.1, onde pode promover o atendimento regional, social e turístico. 

Estes trechos atendiam os parâmetros referenciais indicados pelo estudo do BNDES 

de 2002, que são: (i) trechos com extensão de até 200 km; (ii) pelo menos uma 

cidade com mais de 100 mil habitantes; (iii) alta ociosidade do transporte de cargas; 

(iv) continuidade da via permanente.  

TAB. 2.1 Trechos prioritários definidos pelos estudos do BNDES 

Estado  Trecho Extensão  Localização 

SE São Cristóvão - Aracaju - Laranjeiras 40 Km 
 PR Londrina - Maringá 122 Km 
 RS Bento Gonçalves - Caxias do Sul 65 Km 
 PE Recife - Caruaru 139Km 
 RJ Campos - Macaé 94Km 
 MG Belo Horizonte - Ouro Preto / Cons. Lafaiete 149Km 
 SC Itajaí - Blumenau - Rio do Sul 146Km 
 RS Pelotas - Rio Grande 52Km 
 SP Campinas - Araraquara 192Km 
 RJ Santa Cruz - Mangaratiba 49Km 
 MG Bocaiúva - Montes Claros - Janaúba 217Km 
 SP São Paulo - Itapetininga 199Km 
 BA Coicenção da Feira - Salvador - Alagoinhas 128Km 
 MA/PI Codó - Teresina - Altos 205Km 
 Fonte: Adaptado de Ventura (2012) e ANTT (2013a). 

 

Em 2011/2012, foram contratados, os estudos de novos trechos: Pelotas – Rio 

Grande, no Estado do Rio Grande do Sul, Conceição da Feira – Salvador – 

Alagoinhas – Feira de Santana, no Estado da Bahia, Teresina/PI – Codó/MA e São 

Luís – Itapecurú-Mirim, no estado do Maranhão. Estão finalizados os estudos de 

viabilidade entre os trechos de Caxias do Sul a Bento Gonçalves, no Estado do Rio 

Grande do Sul, e Londrina a Maringá, no Estado do Paraná. 
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3 MODELOS DE ESTIMATIVA DE DEMANDA 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

O foco do presente capítulo se concentra na previsão de demanda por 

transportes, o qual se faz necessário para a determinação de oferta de transporte 

num contexto atual ou futuro, com medidas e estratégias que influenciam desde o 

planejamento de reorganização de um serviço utilizado até a implantação de novas 

medidas para os serviços de transporte de uma determinada região. 

Portanto, neste capítulo são abordados conceitos de planejamento de 

transportes, fatores e estratégias que afetam o comportamento da demanda, fatores 

de qualidade no transporte além da caracterização dos tipos de demanda existentes. 

Também são analisados diversos trabalhos existentes onde foi estudada a demanda 

de transportes, levando em consideração características de demanda para 

transporte público, demanda ferroviária de passageiros, demanda de viagens 

pendulares e realizadas entre regiões ou entre cidades, a fim de listar singularidades 

em cada método adotado. 

 

3.2 O PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES, FATORES DE QUALIDADE E A 

DEMANDA  

 

Segundo Teixeira, Machado e Tedesco (2013), o planejamento de transportes 

busca adequação das necessidades de transporte de uma região ao seu 

desenvolvimento. A melhoria dos transportes pode se dar por meio de implantação 

de novos sistemas ou a melhoria dos que já existem. Segundo Campos (2013), o 

planejamento de transportes objetiva definir medidas ou estratégias para adequar a 

oferta de transporte com a demanda existente ou futura. 

O termo demanda pode ser conceituado, segundo a TDM Encyclopedia (2014), 

como sendo quantidade de pessoas que escolhem um determinado tipo de viagem 
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sob condições de preços e qualidade específicos. A demanda de transportes 

geralmente é motivada pela necessidade de as pessoas realizarem atividades que 

estão dispersas na malha urbana a partir da moradia, tais como trabalho, estudo, 

lazer, compras, tornando a malha viária um sistema de ligação entre as atividades. 

O conhecimento da demanda é importante para o Planejamento de transportes e 

na Gestão da Demanda de transportes, que inclui várias estratégias que influenciam 

o comportamento dos viajantes na escolha do transporte para a realização da 

viagem. O TAB. 3.1 mostra os vários fatores que podem afetar a demanda e devem 

ser considerados na modelagem e no planejamento de transportes. 

TAB. 3.1 Fatores que influenciam a demanda por transportes 

Demografia 
Número de pessoas (moradores, funcionários e visitantes) / Rendimentos 

/ Idade / ciclo de vida / Estilo de Vida / Preferências 

Economia 
Número de empregos / Rendimentos / Atividade empresarial / Transporte 

de mercadorias / Atividade turística 

Preços 

Preços dos combustíveis e dos impostos / Impostos e taxas de veículos / 

Portagens / Taxas de estacionamento / Seguro de veículo / Tarifas dos 

transportes públicos 

Opções de 

transporte 

A pé / Bicicleta / Transporte público / Caronas / Automóvel / Serviços de 

táxi / Trabalho à distância / Serviços de entrega 

Qualidade de 

Serviço 

Velocidade relativa e atraso / Confiança / Conforto / Proteção e 

segurança / Condições de espera / Condições de estacionamento / 

Informação do usuário / Status social 

Uso da Terra 
Densidade / Uso misto / "Caminhabilidade" / Conectividade / Proximidade 

de Serviço de trânsito / Design de rodovia 

Fonte: Adaptado de TDM Encyclopedia (2014). 

 

Segundo Lemes (2005), Lopes Filho (2003) e Kuyven e Cunha (2001) apud 

Ventura (2012), a modelagem em transportes objetiva prever demandas futuras por 

meio de modelos matemáticos, computacionais, comportamentais entre outros. 

Como vantagem, a modelagem de transportes facilita o processo de previsão de 

demanda em situações de estabilidade econômica (analisando (i) geográfico, (ii) 

circunstâncias econômicas do local analisado, (iii) níveis de preços do produto, (iv) 
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climático, (v) valor reconhecido do produto pelo cliente, (vi) nível de saturação do 

produto no mercado), porém tem dificuldades em acompanhar as rápidas mudanças 

nos setores econômicos, sociais e tecnológicos.  

No âmbito do Sistema de Transporte Público de Passageiros (STPP), o 

desempenho deste está diretamente relacionado ao atendimento às expectativas do 

usuário, quando este fizer a opção pelo seu uso. De acordo com Reck (2003), os 

parâmetros escolhidos pelos usuários podem ser caracterizados como um indicador 

de qualidade dos serviços dos transportes.  

De acordo com Ferraz e Torres (2004), a qualidade no transporte público urbano 

deve considerar o nível de satisfação de todos os envolvidos direta ou indiretamente 

no sistema: usuários, comunidade, governo, trabalhadores e empresários do 

segmento de transportes.   

O transporte de pessoas em geral, que ofereça rapidez, conforto, segurança, e 

minimize gastos de energia e tempo dos usuários, segundo Rodrigues (2006) pode 

ser considerado um serviço de qualidade. A qualidade de um serviço pode ser 

avaliada através de indicadores, que podem estar relacionados com parâmetros 

desde as características dos modais e das viagens (como tempo e custo das 

viagens) até com impactos ambientais e sociais.  

Para Bruton (1979), fatores como: velocidade; comprimento do trajeto; conforto; 

conveniência; custo; confiabilidade dos modos alternativos; tamanho da cidade, sua 

idade e composição urbana; e nível socioeconômico da pessoa; influenciam 

diretamente a escolha do modal de transporte. Os fatores estão ligados às 

características da viagem a ser feita, características do usuário do transporte e 

características do próprio transporte. 

De acordo com Mello (1942) apud Souza e Ferreira (2013), a escolha dos modos 

de transporte por parte dos usuários depende de fatores como: flexibilidade, 

relacionada com a capacidade de um transporte de adaptação às rotas, demandas e 

a capacidade de atender as alterações do espaço urbano; segurança, relacionada 

com o número de acidentes, que também envolve condições de via e manutenção, 

sistemas de tráfego, condições de operação; confiabilidade, conforto, rapidez e 

tarifa. 
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Segundo Lima Jr. (1995), os principais critérios de avaliação da qualidade para o 

transporte público na visão do usuário são: confiabilidade, relacionada com a 

habilidade do desempenho regular dos serviços de forma confiável e correta; 

intervalo entre veículos, tempo de viagem e cumprimento do itinerário; 

responsabilidade relacionada com a capacidade da realização do serviço com 

rapidez e criatividade inclusive na solução dos problemas; empatia; segurança 

relacionado tanto na forma de condução do motorista quanto nos riscos de assalto; 

tangibilidade relacionado com lotação, limpeza e conservação do modo de 

transporte; ambiente relacionado com condições de trânsito e condições climáticas; 

conforto; acessibilidade relacionada com a localização dos pontos de parada; preço; 

comunicação relacionado com informações sobre o sistema, relação entre usuários; 

imagem com a identificação da linha/serviço no veículo de transporte; e momentos 

de interação. 

De acordo com o TCRP (1999), os parâmetros a serem levados em consideração 

na avaliação da qualidade são: confiabilidade envolvendo a consistência de 

desempenho e confiabilidade do modal; resposta relacionado com a disposição dos 

funcionários em prover o serviço e relacionada com a pontualidade dos serviços 

prestados; competência relacionada com as habilidades e conhecimentos 

necessários para prover o serviço; acesso envolvendo a proximidade e a facilidade 

de contato entre a empresa e o usuário; cortesia relacionada com a educação, o 

respeito, consideração e cordialidade de contato pessoal; comunicação relacionada 

com as informações prestadas aos clientes, de forma acessível e clara; credibilidade 

envolvendo confiabilidade, credibilidade e honestidade; segurança relacionado com 

risco de acidentes ou algum perigo ao usuário; e entendimento envolvendo o 

conhecimento do público que se atende para entender as necessidades da 

demanda. 

Reck (2003) considera que os principais atributos relacionados ao transporte 

público e ponderados pelo usuário são: confiabilidade sendo relacionada com o 

cumprimento da regularidade dos serviços, itinerários e informações aos usuários; 

tempo de deslocamento; acessibilidade em relação à facilidade de ingresso no 

transporte público, relacionada tanto pela proximidade dos locais de embarque 

quanto pelas características de frequência; conforto relacionados a muitos aspectos 
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qualitativos, de avaliação subjetiva, podendo estar relacionada com condições de 

densidade de ocupação, condições de ventilação, ruído, características do carro 

como largura das portas, etc.; conveniência com aspectos relacionados à operação 

do sistema, por exemplo, necessidade de transferência, características do sistema 

de cobrança; e aos aspectos físicos, como condições dos pontos de embarque, 

informações sobre os serviços, etc.; segurança relacionado tanto a riscos de 

acidentes quanto a riscos de crime nas instalações de embarques e desembarques 

e; custo (tarifas). 

Ferraz e Torres (2004) apontam doze principais fatores que influem na qualidade 

do transporte público urbano: acessibilidade, relacionada à facilidade do acesso aos 

locais de embarque e desembarque; frequência de atendimento; tempo de viagem; 

lotação, relacionado à quantidade de passageiros no interior dos veículos; 

confiabilidade, em relação ao cumprimento dos horários de partida e chegada; 

segurança, relacionado tanto a riscos de acidentes quanto a riscos de crime nas 

instalações de embarques e desembarques; características dos veículos, em relação 

ao nível de tecnologia utilizado e o estado de conservação; características dos locais 

de parada, de acordo com sinalização adequada, existência de bancos e cobertura; 

sistema de informação, com informações disponíveis aos usuários sobre horários, 

itinerário das linhas e a indicação de estações; conectividade, em relação à 

facilidade de deslocamento dos usuários de transporte público entre dois locais 

quaisquer da cidade; comportamento dos operadores, envolvendo postura dos 

prestadores de serviços durante o desempenho de suas atividades e; estado das 

vias, relacionado à qualidade da superfície de rolamento.  

Observado todo o exposto, é apresentado o resumo dos fatores de qualidade no 

transporte no TAB. 3.2. 
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TAB. 3.2: Resumo dos fatores de qualidade no transporte 
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INDICADORES DE QUALIDADE 

1 Flexibilidade (adaptabilidade, ambiente) 
 

X X 
   

2 

2 Segurança 
 

X X X X X 5 

3 Confiabilidade (atender frequência, credibilidade) X X X X X X 6 

4 Conforto X X X 
  

X 4 

5 Tempo de viagem (rapidez, velocidade) X X 
  

X X 4 

6 Preço (tarifa, custo) X X X 
  

X 4 

7 
Responsabilidade (substituição do veículo, atendimento 

ao usuário)   
X 

   
1 

8 Empatia (disposição em dar informações, cortesia) 
  

X X 
  

2 

9 Tangibilidade (limpeza, conservação, entendimento) 
  

X X 
  

2 

10 Acessos (Localização de terminais e pontos) 
  

X 
 

X X 3 

11 Comunicação (informações sobre o sistema) 
  

X X 
  

2 

12 Imagem (Identificação de linha / serviço) 
  

X 
   

1 

13 
Momentos de interação (contato com o motorista / 

cobrador)   
X 

   
1 

14 Competência em realizar o serviço 
   

X 
  

1 

15 Acesso (proximidade e facilidade de contato) 
   

X 
  

1 

16 Frequência de atendimento 
    

X 
 

1 

17 Sistema de informações (Comunicação, respostas) 
  

X X X 
 

3 

18 Transbordabilidade 
    

X 
 

1 

19 Comportamento dos operadores 
    

X 
 

1 

20 Estado das vias 
    

X 
 

1 

21 Conveniência X 
    

X 2 

22 Comprimento do trajeto X 
     

1 

23 Tamanho da cidade X 
     

1 

24 Idade X 
     

1 

25 Composição urbana X 
     

1 

26 Nível socioeconômico X 
     

1 

27 Características dos veículos 
    

X 
 

1 

28 Características dos locais de parada 
    

X 
 

1 
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Desta forma, observa-se que os fatores “Segurança”, “Confiabilidade”, “Conforto”, 

“Tempo de viagem” e “Custo da viagem” são indicados pela maioria dos estudos 

como sendo os que influenciam no comportamento dos usuários do transporte. 

Campos (2007) apud Ventura (2012) considera que as demandas de transportes 

podem ser caracterizadas como: 

i) diferenciada: a demanda varia de acordo com a hora do dia e com o dia da 

semana, com o propósito da viagem, com o tipo de transporte oferecido, etc., 

podendo variar de acordo com o dia, hora, propósito de viagem, tipos de carga e 

transporte oferecidos; 

ii) derivada: as pessoas viajam para satisfazer uma necessidade em seu destino;  

iii) concentrada: a demanda é sempre maior nos horários de pico nas áreas 

urbanas; 

 

Também sobre demanda, Queiroz (2009) caracteriza outras duas:  

 

i) Demanda transferida: mede o potencial de atração sobre usuários que utilizam 

outros modais concorrentes;  

ii) Demanda induzida ou gerada: são os usuários que anteriormente não 

realizavam viagens no sistema de transporte da região – demanda reprimida, mas 

em função do novo projeto de transportes se sentem estimulados a fazer tais 

deslocamentos.  

 

Há também a demanda “reprimida“, quando os usuários não têm condições de 

usufruir do modo de transporte oferecido por diversas razões. 

A demanda pode ser conceituada como sendo a quantidade de pessoas que 

escolhem um determinado tipo de viagem sob condições de preços e qualidade 

específicos, motivada pela necessidade do deslocamento para realização de 

atividades, tais como trabalho, estudo, lazer, compras, etc. Desta forma, a estimativa 

da quantidade de viagens realizadas entre uma origem e um destino é uma 

informação primordial no processo do Planejamento de Transportes. 
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De forma geral, existem dois métodos para estimativa de demanda: os modelos 

convencionais ou os modelos comportamentais.  

De acordo com Campos (2013), os modelos convencionais, de forma agregada, 

levam em consideração dados cujas observações foram agregadas (população, 

emprego, renda, etc.). Segundo Bruton (1975) apud Lopes Filho (2003), a 

modelagem tradicional da demanda por transportes, caracterizada por um processo 

sequencial (por exemplo, o processo quatro etapas) objetiva representar, geralmente 

de forma agregada, as decisões dos usuários referentes ao destino da viagem, o 

modo utilizado e a rota escolhida no deslocamento entre a origem e o destino.  

Os modelos comportamentais, de forma desagregada, modelam a demanda de 

acordo com comportamentos individuais, fatores subjetivos que dizem respeito às 

atitudes e percepções do indivíduo, tornando assim a modelagem mais difícil de 

mensurar, em comparação com a abordagem tradicional (LOPES FILHO, 2003). 

 

3.3 MODELOS DE DEMANDA NO TRANSPORTE FERROVIÁRIO 

 

Para atingir o objetivo desta dissertação, realizou-se uma busca por modelos de 

demanda de transporte ferroviário de passageiros que pudessem subsidiar este 

processo de modelagem no Brasil. Analisando trabalhos desenvolvidos na Europa, 

observa-se que existem muitas publicações relevantes de autoria de empresas e de 

pesquisadores da área de demanda de passageiros. Cada trabalho leva em 

consideração, além de variáveis e características em comum com outros estudos, 

particularidades de cada aplicação e considerações sobre a importância de cada 

característica. Para melhor entendimento desta revisão, os modelos encontrados 

são, a seguir, apresentados por países em que foram analisados. 
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3.3.1 ESPANHA 

 

Na Espanha, Bel (1997) realizou um trabalho que tinha por objetivo 

especificação de um modelo explicativo para avaliar as mudanças no tempo de 

viagem de transporte ferroviário interurbano. Além da abordagem destes tempos de 

viagem, o autor analisa os impactos de prestação de serviços de trens de 

passageiros interurbanos na Espanha. O autor testou a hipótese de que as 

mudanças na estrutura intermodal de tempos de viagens é o principal fator 

explicativo para as recentes mudanças nas demandas de viagens interurbanas 

ferroviárias na Espanha. Foram comparadas mudanças em dois períodos com várias 

rotas.  

Na escolha das variáveis para a equação, o autor utiliza da principal hipótese de 

que o tempo de viagem, principalmente em comparação dos modos ferroviário e 

rodoviário, é amplamente responsável pelas mudanças na demanda de tráfego 

ferroviário interurbano. O autor estuda o período de 1988 a 1991. As rotas 

selecionadas em conjunto representam mais de 60% do tráfego doméstico total, 

entre os principais fluxos: Madri e Zaragoza; e Madri e Barcelona. 

O autor elabora um modelo para avaliar o impacto do tempo nas mudanças para 

as viagens interurbanas ferroviárias. A equação resultante é: 

𝐶𝐷𝑓𝑖 =  𝛽0𝐶𝑇𝐹𝑖
𝛽1

𝐶𝑇𝑐𝑖
𝛽2

𝑒(𝛽3𝐴𝑂𝑎𝑖)𝑢𝑖                              EQ. 3.1 

Onde: 

CDfi = Mudança na demanda por viagens de trens interurbanos; 

CTfi = Mudança no tempo de viagem de trem;  

CTci = Mudança no tempo de viagem por estrada (ônibus); 

AOai = aumento de serviço de transporte aéreo, variável dummy 0-1; 

ui = random  error  term. 
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As tarifas dos transportes e a mudança na renda da população são variáveis que 

não entram neste modelo.  

O autor reafirmou que os estudos realizados para demanda geralmente 

consideram demandas urbanas e são baseadas em custos de viagens, atividade 

econômica, população e outros. Concluiu que o tempo de viagem ferroviária 

apresenta uma relação negativa com a demanda ferroviária. O seu impacto é forte 

em todas as distâncias e decresce em viagens de menor distância e noturnas. 

O tempo de viagem de ônibus no modal rodoviário apresenta uma relação 

positiva com a demanda do transporte ferroviário. O seu impacto parece ser 

especialmente forte em viagens de baixa e média distância, e decresce à medida 

que a distância aumenta e / ou trens noturnos são introduzidos. 

As mudanças no tempo de viagens aéreas são abordadas por meio de quanto 

impacto as variações na frequência de voos causam no tempo de espera. Os 

resultados mostram uma relação negativa entre a frequência de voos e a demanda 

por transporte ferroviário interurbano. Essa influência decresce nas pequenas e 

médias distâncias, mas de muita importância nas viagens de longa distância. 

Pode-se observar, no artigo, que o tempo das viagens, em comparação com os 

resultados de diversos modais, é uma variável importante para a decisão do modo 

de transporte a ser utilizado. 

 

3.3.2 SUÍÇA 

 

 Na Suíça, Rolle (1997) realizou um trabalho que teve por objetivo estimar as 

elasticidades da demanda ferroviária de passageiros utilizando o Sistema Quase 

Ideal de demanda (Almost Ideal Demand System - AIDS). O modelo desenvolvido 

por Rolle (1990) fornece uma estrutura para o cálculo de elasticidade e outros 

parâmetros. 
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O modelo é aplicado a dados suíços com dados históricos de dois sistemas de 

transportes concorrentes: o transporte de passageiros feitos através da ferrovia e 

com a utilização de automóveis individuais. Os dados utilizados têm como base os 

anos de 1982 a 1986 e consistem no número de passageiros transportados, receitas 

correspondentes a estes transportes, classe escolhida e tipos de bilhetes utilizados, 

partindo de uma estação i até a outra j. 

A equação obtida pelo autor para representar a demanda é: 

𝑤1 =  α1 + γ11 log
𝑝1

𝑝2
+ β1 log (

𝑥

𝑃
) + ∑ Ɛ1𝑗

𝑚
𝑗=1 log 𝑆𝑗                EQ. 3.2 

Onde: 

P1 = preço da viagem de trem; 

p2 = preço das viagens de carro;  

α1 = intercepto da função; 

γ11, β1, Ɛ1j = parâmetros da modelagem; 

x = custo da viagem; 

P = índice de preços; 

Sj = vetor. 

 

Para comparação de mais modais concorrentes em uma determinada rota, o 

autor afirmou que o processo de determinação da demanda funciona da mesma 

forma com a comparação de apenas dois modais. 

Uma conclusão do autor, em relação à elasticidade de preços, foi que a redução 

de tarifas de trem induz a procura por este modal, daqueles passageiros que antes 

utilizavam automóveis. 

 

3.3.3 ITÁLIA  

 

Crisali (1999), na Itália, realizou um trabalho que aborda a simulação do 

comportamento das escolhas dos usuários de serviços ferroviários intercidades. O 
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artigo descreve os modelos de demanda baseados em tree-logit com modelos de 

escolha de serviços/viagens/classe, levando em consideração a hora desejada de 

partida e chegada. O modelo é aplicado no corredor ferroviário Turim-Veneza. Este 

sistema de escolha e atribuição dos modelos de serviços ferroviários dinâmicos é 

utilizado para um grande Sistema de Apoio à Decisão para o planejamento 

operacional dos serviços ferroviários italianos. 

O artigo apresentou um sistema de modelos designados a simular os impactos 

das ações (por exemplo, modificação em horário de partida, tempo de viagem, 

preços) dos serviços ferroviários de média e longa distância, nas escolhas dos 

usuários que incluem o tipo de serviço, a rota e a classe.  

A estrutura geral do modelo assumiu que as escolhas dos usuários ao fazer uma 

viagem têm a ver com tipo de serviço e classe e as relações com terminais de 

embarque e desembarque. 

A interdependência das escolhas pode ser demonstrada numa estrutura de 

modelo de escolhas tree-logit, com a seguinte equação resultante: 

 

𝑝(𝑠𝑒𝑟, 𝑐𝑙, 𝑟 𝑜⁄ , 𝑑, 𝑠) =
exp(𝑉𝑠𝑒𝑟)

∑ exp (𝑉𝑠𝑒𝑟′)𝑠𝑒𝑟′
.

exp(𝑉𝑟/𝑠𝑒𝑟)

∑ exp (𝑉𝑟′𝑠𝑒𝑟′)𝑟′/𝑠𝑒𝑟′

.
exp(𝑉𝑐𝑙/𝑟,𝑠𝑒𝑟)

∑ exp (𝑉𝑐𝑙/𝑟,𝑠𝑒𝑟)𝑐𝑙′
       EQ. 3.3 

Onde: 

P = escolha do serviço, classe, rota de acordo com a origem, destino e 

segmento de mercado; 

V = Variável de serviço; 

Ser = serviço ferroviário (interurbanos, inter-regional), 

cl = classe do serviço (I;II); 

r = rota, incluindo o acesso e saída dos terminais; 

o = origem; 

d = destino; e 

s = segmento de mercado.  
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O procedimento adotado para gerar um conjunto reduzido de caminhos viáveis, 

para cada serviço ferroviário, abrange os seguintes passos: 

i) Identificação dos terminais ”acessíveis” (no máximo 4 para cada tipo de 

serviço); 

ii) A enumeração de todas as trajetórias viáveis; 

iii) A seleção de duas menores rotas; 

iv) Seleção de duas menores rotas dentre as rotas com horários que estejam na 

origem antes e depois do horário de partida desejado. 

 

Cada uma das escolhas das rotas é possível computar o nível dos atributos de 

uma viagem (como o tempo de viagem, o custo, o tempo de transferência, o número 

de pessoas a se transferir, etc.) que foram utilizados no modelo de calibração. 

Vários modelos foram calibrados com um grande conjunto de dados, como por 

exemplo, custos totais de viagem, classe, por finalidade da viagem (negócios, 

estudo, etc.), entre outros. Os modelos calibrados foram testados na parte norte da 

Itália que vai de Turim para Veneza através de Milão. Os dados são simulados pelo 

software System for the Analysis and Simulation of Marketing, o SASM.  

Para obter a matriz OD ferroviária e calibrar o modelo de escolha dos usuários, 

os autores realizaram pesquisas à bordo do serviço de trem no corredor Turim-

Veneza em maio de 1995. Os dados da pesquisa foram obtidos através de: 

i) Contagens de passageiros (cerca de 50.000) que embarcaram nos serviços 

Intercidades, Express, Inter-regionais e trens regionais, com entrevistas sobre 

origens e destinos; 

ii) Estudos de uma amostra de 10.000 usuários, com perguntas sobre terminais 

utilizados, finalidade de viagem, tempo alvo e características socioeconômicas. 

 

Os dados então são divididos em: 

i) 9 efeitos viagem: casa-trabalho e vice-versa, casa-negócios e vice-versa, casa-

escola/universidade e vice-versa, casa-outras finalidades e vice-versa, viagens de 

base não-residencial; 
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ii) 15 tempos de viagem com origem de viagens de base em casa ou não; 15 

tempos de viagens com destino a casa. 

iii) 3 categorias de usuários: com custo reembolsado de viagens, com renda 

bruta familiar média-alta, com uma renda bruta familiar baixa. 

 

Os autores indicaram que o trabalho é um dos poucos que inclui a simulação de 

escolha da hora de partida para os serviços regulares e o modelo parece ter bom 

comportamento. Um dos pontos negativos é que, para realizar esta aplicação, são 

necessárias informações detalhadas de oferta. Por isso, a utilização do modelo 

descrito é adequada ao planejamento operacional, nas atividades de definição de 

horário de serviços ou avaliação de novas estruturas tarifárias, etc.  

 

3.3.4 GRÉCIA 

 

Stefanis et al., (2001) realizaram um trabalho na Grécia, que teve por objetivo a 

análise e a previsão da demanda ferroviária de passageiros, abordando modelos 

econométricos e de Regressão. Os modelos foram aplicados com base nos dados 

da ferrovia da Grécia. 

Os autores descrevem como variáveis explicativas: 

i) Índice de uso do carro particular (que afeta negativamente a demanda); 

ii) Custo de utilização do automóvel particular (preços dos combustíveis) e seus 

efeitos devido ao aumento da propriedade do carro; 

iii) Índices socioeconômicos, como o Produto Interno Bruto per capita ou o custo 

das famílias para os deslocamentos; 

iv) Relação entre as tarifas ferroviárias para as tarifas de modos de transporte 

competitivos.  

v) Tarifas ferroviárias, como um parâmetro que para geração de viagens. A 

redução das tarifas induz a demanda de passageiros; 

vi) Frequência do transporte ferroviário e dos modos competitivos. 
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vii) Fatores imprevisíveis como greves, crises energéticas, condições climáticas, 

etc. 

 

Os autores apresentam a seguinte equação para a análise e previsão da 

demanda ferroviária, com base no modelo econométrico: 

 

RD =  −0,3369 RF +  0,1109CF −  0,0578 GDP −  0,0032 CO +  0,6649WM −

                   18,8910 D78 +  67,2535                                      EQ. 3.4 

 

Onde:  

RD = Demanda ferroviária; 

RF = Tarifas ferroviárias por passageiro/quilômetro;  

CF = Relação entre as tarifas ferroviárias por passageiro/quilometro para as 

tarifas de ônibus;  

GDP = Produto Interno Bruto per capita; 

CO = Índice de uso do carro particular; 

WM (word of mouth) = uma variável que representa o "boca a boca", o quanto 

um passageiro pode influenciar em novas demandas. 

D78 = Varáveis Dummy que explicam a mudança na política tarifária do país.  

 

Pelo método dos Mínimos Quadrados, foi calculado o coeficiente T-Ratio das 

variáveis explicativas. O coeficiente R2=0,92 comprova a validade estatística do 

modelo. 

 

Para o modelo de regressão, os autores apresentaram a seguinte fórmula: 

 

RDi =  (r0 + r1RFi + r2CFi + r3GDPi + r4COi + r5WMi + r6D78) ±  (c0 + c1RFi +

c2CFi + c3GDPi + c4COi + c5WMi + c6D78)                    EQ. 3.5 

 

Onde: 

r0, r1,…, r6 e c0, c1,…, c6 =  são variáveis diferentes por cada modo M1, M2, M3 

and M4, detalhados abaixo: 
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O primeiro modelo, M1, leva em consideração todo o período de análise dos 

dados de 1960 a 1997; 

O segundo modelo, M2, é similar ao primeiro modelo, porém considerando a 

variável dummy D78; 

No terceiro modelo, M3, os dados são retirados do período de 1960 a 1977, 

anos anteriores à mudança da política tarifária no país. 

O quarto modelo M4, incluem os dados posteriores à mudança da política 

tarifária no país, no período de 1978 a 1997. 

 

 

3.3.5 DINAMARCA 

 

Na Dinamarca, Jocivic e Hansen (2002) realizaram um trabalho que teve por 

objetivo fornecer uma descrição detalhada sobre o procedimento de geração de 

tráfego, com o modelo utilizado em Copenhague, chamado de Modelo de Tráfego 

Orestad (OTM). O modelo de geração de viagens na cidade de Copenhague é feito 

através de um modelo logit e seus sub-modelos (geração, distribuição e modelos de 

escolha), com conjunto de variáveis explicativas. Além disso, a OTM também possui 

um modelo de tráfego externo (tráfego para a zona portuária) e um modelo de 

tráfego para o aeroporto de Kastrup.  

No modelo de geração e modelo de escolha modal, são utilizados dados 

desagregados de preferência declarada (revealed preference – RP) e preferência 

revelada (stated preference - SP). Os dados são obtidos através de entrevistas 

telefônicas, a entrevistados escolhidos aleatoriamente. O questionário recolhe 

informações socioeconômicas e descrições de viagens realizadas pelo entrevistado 

no dia anterior.  Dentre as informações requeridas está a origem e destino, modo de 

transporte escolhido e finalidade da viagem. 

O modelo foi aplicado em uma área com 1,7 milhões de habitantes, cerca de 1/3 

da população dinamarquesa. 

O modelo de determinação de demanda de passageiros consiste em três partes: 

os modelos de geração; modelos de distribuição; e modelos de escolha do modo. O 
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modelo inclui quatro segmentos baseados em tempos de viagens diferentes por 

cada finalidade: Segmento de negócios (BS); Segmento de viajantes diários (HW); 

Segmento de educação (HE); Segmento de lazer (PR). 

Para os modelos de demanda, os dados de entrada descrevem a distribuição da 

população, dos empregos, locais de ensinos, compras, aquisição de automóveis e 

custos de estacionamento em 601 zonas, que geram arquivos de níveis de serviços, 

chamados de LOS (level of service). Estas variáveis são exógenas ao modelo de 

demanda.  

Os modelos de distribuição, geração e escolha modal estão ligados através de 

medidas de acessibilidade (logsums). Essas medidas são calculadas para cada par 

de zonas, ou seja, uma origem e um destino. Para o modelo de escolha modal, os 

logsums são utilizados de modo a medir a acessibilidade entre as zonas baseados 

nas ofertas de transporte disponíveis na região. Deste modo o aumento na 

acessibilidade afeta a escolha do destino, afirmando, portanto a dependência da 

oferta de tráfego e modal. Para os modelos de distribuição de viagens, os logsums 

são utilizados para medir a potencialidade de geração de tráfego em cada zona, 

levando em consideração as utilizações a elas determinadas (ensino, comércio, 

etc.). 

Após o cálculo dos logsums de escolha modal e distribuição de viagens, são 

executados os modelos de geração, distribuição e escolha modal. São produzidas 

quatro matrizes para quatro fins de viagem e divididas em matrizes de pico da 

manhã ((7-9 am), pico da tarde (3-5 pm) e fora do pico (o resto do dia)).  

Finalmente, as matrizes obtidas são atribuídas nas respectivas redes. A OTM 

aplica, para viagens de carro, o procedimento de equilíbrio estocástico e o 

procedimento “tudo ou nada” para viagens não motorizadas. Para o transporte 

público, a atribuição é baseada numa rede de dados agregados de frequência, em 

que tempos de espera são calculados como metade do progresso. O tráfego de 

transportes públicos é atribuído à melhor e a segunda melhor rota que liga cada 

origem – destino. 
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As previsões com base do OTM são obtidas a partir da base de viagens de 

1992.  

As rotas da viagem (GA) e as matrizes Origem-Destino (OD) são obtidas a partir 

da equação abaixo: 

𝑇𝑖𝑗/𝑇𝑗𝑖 = 𝐹𝑖𝑗 = 𝐺𝑗𝐴𝑖/𝐺𝑖𝐴𝑗                                        EQ. 3.6 

Onde: 

Tij = Viagens geradas na zona; 

Tji = Viagens atraídas na zona; 

Gi e Gj = Capacidade de geração de viagens nas zonas i e j; 

Ai e Aj = Capacidade de atração de viagens nas zonas i e j; 

Assim, as matrizes OD do ano de base foram transformadas em matrizes GA 

por: 

𝑇𝑖𝑗
𝐺𝐴 = 2𝑇𝑖𝑗

𝑂𝐷/(1 + 𝐹𝑖𝑗)                                               . 3.7 

Onde: 

Tij
GA - Número de viagens geradas na zona i e atraídos pela zona j  

Tij
OD - Número de viagens de zona i para a zona j a partir da matriz OD (Tij

OD é 

igual a Tji
OD). 

 

Os autores descrevem também os sub-modelos utilizados. No modelo de 

Geração é descrito o processo de estimação, a validação deste modelo e a 

aplicação. Neste modelo, utiliza-se um modelo logit para descrever a possibilidade 

da viagem em um período de tempo. O modelo de geração de OTM pode ser 

especificado como um modelo logit binário com as seguintes funções utilitárias por 

alternativas 'viagem' e 'não-viagem' para a zona de origem i: 

𝑉𝑡𝑜𝑢𝑟,𝑖 = 𝛼 + ∑ 𝛽𝑟𝑋𝑟,𝑖 + 𝛽𝑐𝑋𝑐,𝑖 + 𝛽𝑙𝑋𝑙,𝑖𝑟 ,                                                         EQ. 3.8 

𝑉𝑛𝑜−𝑡𝑜𝑢𝑟,𝑖 = 0, 

Onde:  

X r,i = variáveis dummy para o tipo de trabalho (por exemplo, alto, médio ou de 

baixo nível, não assalariado, estudante, aposentado, não empregado); 
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Xc,i = número de carros por pessoa em uma casa; 

Xl,i = variável logsum para a zona i, permitindo a medição do tráfego induzido. 

α = constante que garante que o total de viagens previstas seja igual ao total de 

viagens observadas. 

 

No processo de distribuição de viagens, os autores utilizam um modelo 

agregado para 601 zonas, estruturado como um modelo logit. 

 

𝑉𝑖𝑗 = ln(𝐴𝑗) + 𝛿𝑖𝑛𝑡𝑧𝑖𝑗 + 𝛿𝑑𝑖𝑠𝑡𝑓(𝑑𝑖𝑗) + 𝛿𝑙𝐿𝑖𝑗 + 𝛿𝑗,                                            EQ. 3.9 

Onde: 

Aj = variável zonal (atratividade), da zona de destino j; 

zij = variável dummy que indica se a viagem é intrazonal (i e zij = 1 se i = j, 0 

caso contrário) f (dij) é uma função da distância entre as zonas; 

Lij = variável logsum calculada no modelo de escolha modal, refletindo a 

acessibilidade entre as zonas de origem e de destino;  

δj é uma constante específica de destino. 

 

Para o modelo de escolha modal, os autores levam em consideração dados 

como custo de viagem, tempo de acesso-egresso, a espera e o tempo de 

transferência, tempo de viagem no ônibus, tempo de viagem no trem, tempo de 

viagem no metrô, VLT, tempo de viagem com carro em transito livre e em 

congestionamento, tempo para encontrar estacionamento, custo do estacionamento 

e tempo de caminhada/bicicleta. São considerados os valores de acordo com os 

motivos das viagens: viagens habituais, lazer, educação e negócios. 

 

3.3.6 GRÃ-BRETANHA 

 

Na Grã-Bretanha, Wardman (2004) realizou um trabalho que tinha por objetivo a 

estimação de um modelo aprimorado de previsão da demanda ferroviária de 

passageiros, que buscava explicar o crescimento deste setor na década de 90 na 
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Grã-Bretanha. O autor cita diversos trabalhos já realizados, com graves imprecisões 

na estimativa da demanda no final da década de 90, o que motivou a necessidade 

da atualização dos modelos de previsão da demanda, a fim de considerar, por 

exemplo, a influência de fatores externos, tais como posse de automóveis e 

tendência pós-privatização das rodovias no país. 

A indústria ferroviária da Grã-Bretanha faz distinção entre os fluxos de longa 

distância com base em Londres, os fluxos não-Londres e o fluxo para o Sudeste, por 

causa das características dos usuários e fatores competitivos. Foram abordados 

dois modelos para a previsão de demanda interurbana, com viagens 

caracteristicamente de lazer, ou seja, viagens não pendulares em fluxos 

interurbanos. O primeiro modelo apresentado foi baseado em variáveis como tarifa, 

PIB, população, através dos dados coletados pelas vendas de bilhetes. Este modelo 

foi utilizado para prever as demandas as quais o autor realizou a análise das 

diferenças observadas entre a previsão e a demanda real. O segundo modelo foi 

baseado em dados do National Travel Survey (NTS), com variáveis como gênero, 

estrutura familiar, faixa etária, entre outros. 

O primeiro modelo apresentado pelo autor utilizava-se o processo para a 

previsão de demanda de acordo com o Passenger Demand Forecasting Handbook 

(PDFH), porém com adaptações. De forma resumida, o modelo do PDFH não inclui 

os impactos que os investimentos nos modais competitivos, como a construção de 

novas rodovias e a introdução de serviços de transporte aéreo, poderiam trazer, pois 

sua calibração foi de épocas em que crescimento da posse do carro era alto porém 

não se contava os grandes congestionamentos. O modelo proposto pelo autor seria 

substitutivo à equação antes utilizada para a previsão de demanda. O volume de 

demanda ferroviário entre as estações de i e j no período t é especificado como: 

𝑉𝑖𝑗2

𝑉𝑖𝑗1
= (

𝐹𝑖𝑗2

𝐹𝑖𝑗1
)

𝛼

(
𝐺𝐽𝑇𝑖𝑗2

𝐺𝐽𝑇𝑖𝑗1
)

𝛽

(
𝐺𝑖2

𝐺𝑗1
)

𝛾

(
𝑃𝑖2

𝑃𝑖1
)

𝛿

(
𝑇𝑖𝑗2

𝑇𝑖𝑗1
)

𝑘

(
𝐶𝑖𝑗2

𝐶𝑖𝑗1
)

𝜆

(
𝐻𝑖2

𝐻𝑖1
)

𝜃

             EQ. 3.10 

Onde: 

1 = representa os dados do ano de base; 

2 = representa os dados atuais; 

V = Volume de demanda ferroviária entre as estações de i e j no período t; 
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F = Tarifa; 

T e C= Tempo e custo na utilização de um carro em um percurso; 

GJT = tempo de viagem geral, observando aspectos de qualidade do serviço, 

tempo de viagem, frequência, tempo de transferência de modais; 

G = PIB per capita; 

P = população; 

H = Proporção de domicílios com carro; 

Os expoentes da equação representam as elasticidades. 

Foi definido o ano de 1998, por regressão múltipla, como o ano de base. O teste 

dos mínimos quadrados é utilizado para a correção da variância em todas as 

observações. 

Para o processo de determinação da demanda com dados obtidos do National 

Travel Survey (NTS), que é a principal fonte de dados sobre os padrões pessoais de 

viagem na Grã-Bretanha, o autor obteve informações de renda e posse de 

automóvel por exemplo. Para este processo, o volume de viagens T, dentre destinos 

i e j é especificado como: 

𝑇𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑡 = 𝜇𝑒∑ 𝛼𝑖𝐶𝑖𝑡
𝐼
𝑖=2 𝑒

∑ 𝛽𝑗𝐺𝑗𝑡
𝐽
𝑗=2 𝑒∑ 𝛾𝑘𝐻𝑘𝑡

𝑘
𝑘=2 𝑒∑ 𝛿𝑙𝐴𝑙𝑡

𝐿
𝑙=2 𝑒∑ 𝜆𝑚𝑆𝑚𝑡

𝑀
𝑚=2 𝑌𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑡

ψ
W𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑡

τ  EQ. 3.11 

Onde: 

T ijklmt= Número de viagens por pessoa no ano t em uma categoria específica 

(descritas abaixo); 

C , G , H , A e S = Categorias de propriedade de automóveis, gênero, estrutura 

familiar, faixa etária e grupo socioeconômico, respectivamente; 

αi, βj, γk, δl e λm são coeficientes das variáveis que denotam o efeito 

proporcional sobre as taxas de viagem de trem de uma categoria (tendo n categorias 

de uma variável, n  - 1 como variáveis binárias); 

Y = renda média; 

W = tempo médio de caminhada para a estação; 

ψ e τ= Parâmetros que representam as elasticidades de Y e W. 

As variáveis são contabilizadas entre dois períodos de tempo (1 e 2) e assumem 

que μ ij é efetivamente constante. 
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Os dados foram agregados para representar taxas médias de viagem de trem de 

passageiros em várias categorias de cinco variáveis. Estes foram: 

i) Gênero; 

ii) Se a família possuía um carro; 

iii) Estrutura familiar, o que poderia assumir a forma de famílias com uma pessoa 

(Struc1), com duas pessoas (Struc2), com três pessoas incluindo crianças (Struc3) e 

três pessoas sem crianças (Struc4); 

iv) Grupos etários de menos de 30 anos (AGE1), entre 30 e 50 anos (Age2) e 

mais de 50 anos (Age3); 

v) Grupos socioeconômicos semiqualificados ou não-qualificados (SEG1), 

profissional e gerencial (SEG2), de escritório (SEG3) e qualificado (SEG4); 

 

O autor avaliou que um dos principais problemas enfrentados no primeiro 

modelo foi na estimação dos efeitos de fatores externos sobre a demanda de 

viagens ferroviárias são os altos níveis de colinearidade. Alguns níveis de 

colinearidade ultrapassaram 0,9, ou seja, os resultados podem ser errôneos ou 

pouco confiáveis. 

Após as análises e resultados, o autor conclui que as viagens de negócios, são 

feitas em sua maioria pelos homens. Estas viagens são impulsionadas pelo aumento 

de atividade econômica, representada pelo PIB. 

A análise dos dados do NTS conclui que a elasticidade do PIB em viagens de 

negócios, ficou em 1,95 e para viagens de lazer, 0,69. 

A demanda ferroviária não é muito afetada se comparada com as variáveis de 

renda e posse de automóvel. Já o preço do combustível e o tempo da viagem de 

carro, interferem na demanda cerca de 12% para viagens de lazer, ou seja, se 

aumentarmos 1% estas variáveis, a demanda aumentará 12 vezes. Também 

influenciam no aumento da demanda, melhorias no material rodante, instalações da 

estações e marketing; e preocupações ambientais. 

A importância do PIB para o crescimento da demanda ferroviária é clara e a 

privatização das ferrovias estimula de forma ainda não explicada matematicamente, 

o crescimento da demanda.  
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Ainda na Grã-Bretanha, Burge, Kim e Rohr (2011) realizaram um relatório onde 

apresentavam resultados de um desenvolvimento de um modelo para prever a 

demanda por longa distância no transporte de passageiros nas redes interurbanas 

usando os modos rodoviário, ferroviário e aéreo na Grã-Bretanha.  

O estudo foi realizado para avaliar a viabilidade de um desenvolvimento de um 

modelo multimodal de viagens de longa distância. As fases para este 

desenvolvimento do modelo foram abordadas em duas etapas: a primeira utilizando 

dados da Pesquisa Nacional de Viagem (NTS) e a segunda utilizando os dados de 

preferência declarada (SP). O estudo preferência declarada foi realizado para 

examinar a propensão dos viajantes de fazer viagens de longa distância de carro, de 

trem (no modo clássico), de avião ou de trem de alta velocidade. 

No contexto do estudo de modelo de demanda de longas distâncias, são 

consideradas as “longas distâncias”, viagens com mais de 50 km.  

As pesquisas de preferência declarada foram baseadas em torno de um possível 

sistema ferroviário de alta velocidade que ligaria Londres à Escócia com um número 

paradas em grandes cidades. A pesquisa foi orientada para os viajantes que fazem 

viagens dentro deste corredor para que a pesquisa pudesse ser centrada em uma 

viagem de longa distância existente para reforçar o realismo das opções 

consideradas.  

Os objetivos específicos do estudo de preferência declarada (SP) foram: 

i) coletar informações básicas sobre uma viagem de longa distância feita 

recentemente; 

ii) no contexto desta viagem realizada, fornecer valores (parâmetros) para os 

serviços correspondentes incluindo: 

- Valores de tempo para análise por modo de viagem; 

- Custo para análise em comparação com a renda e distância; 

- Componentes fora do veículo como frequência, transferências, tempo de 

acesso / saída. 

- Componentes de serviços ferroviários, como confiabilidade e níveis de 

aglomeração; 



53 
 

- Se existe uma preferência pelos trens de alta velocidade ao trem clássico 

acima do que pode ser medido por atributos de serviço; 

i) quantificar onde os trens de alta velocidade se encaixam na escolha modal; 

 

ii) coletar informações básicas sobre características socioeconômicas dos 

viajantes, atitudes e preferências de viagem, e quantificar o impacto destes na 

demanda no trem de alta velocidade. 

 

Cada entrevistado foi convidado a participar em dois experimentos de escolha 

de preferência declarada: um relativo às escolhas entre os modos disponíveis 

atualmente para viagens de longa distância, e outro, com a alternativa adicional do 

modal ferroviário de alta velocidade. 

Para o primeiro experimento, cada alternativa para os modos foi descrita pelos 

seguintes atributos: 

i) Tempo de viagem (incluindo acesso e egresso das estações e o tempo total da 

viagem); 

ii) Variabilidade do tempo de viagem: Porcentagem de viagens de chegar dentro 

de até 10 minutos de tempo de chegada prevista; 

iii) Frequência do modal ferroviário e aéreo, com base na demanda do modal 

ferroviário de alta velocidade. 

iv) Número de transferências para as viagens ferroviárias: como estes podem 

afetar a demanda por serviços de transporte ferroviário. 

v) Custo de viagem e aglomeração. 

 

O segundo experimento apresentou opções de escolha entre os modos 

existentes e uma rede de alta velocidade ferroviária alternativa. Os tempos para a 

rede de alta velocidade foram baseados em torno de uma hipótese de trabalho de 

uma velocidade operacional de 300 km/hora. 

A cada entrevistado foi apresentado com sete cenários de escolha no segundo 

experimento. 
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Sobre os resultados da aplicação e avaliação da pesquisa, os autores concluem 

que, para viajantes individuais o automóvel é o modo de transporte mais escolhido e 

para empresas e viajantes de negócio, o modal aéreo e o ferroviário são mais 

valorizados. 

 

3.3.7 IRLANDA 

 

Ahern e Tapley (2008), na Irlanda, realizaram um trabalho que abordou o uso de 

técnicas de preferência declarada para o modelo de escolhas modais interurbanas 

na Irlanda. São analisadas as percepções e preferências dos passageiros nos 

modais ferroviário e rodoviário interurbano e faz um comparativo de suas 

preferências. Os dados são coletados por meio de técnicas de preferência declarada 

e revelada e são medidos os impactos de diferentes tipos de questionário tem sobre 

os indivíduos. O estudo também aborda de que forma os dados podem ser 

agrupados, para tirar melhores vantagens destes modelos comportamentais. O 

estudo aborda dois trechos para estudo: Dublin-Galway e Dublin-Waterford. 

Os questionários foram aplicados a bordo das viagens de ônibus e trens nas 

rotas de Dublin-Waterford e Dublin-Galway. O questionário foi dividido em duas 

partes: a primeira contendo um estudo de preferência revelada, coletando 

informações sobre as escolhas individuais e a segunda, sobre a preferência 

declarada onde foram apresentados diversos cenários de viagens, onde os usuários 

deveriam escolher entre estes cenários. 

Foram utilizados dois tipos de questionários de preferência declarada: i) o de 

classificação e, ii) o de escolha declarada. Essa aplicação tinha como objetivo a 

avaliação de como diferentes questionários de preferência declarada impactam 

sobre as respostas individuais. 

Hensher (1994) citado por Ahern e Tapley (2008), que afirmou a existência de 

três tipos de questionários que podem ser usados em estudos de preferência: 

classificação, escolha e avaliação. Num questionário de escolha, o entrevistado 
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simplesmente escolhe as combinações de atributos hipotéticos que é mais favorável 

para este. Num questionário de classificação, os entrevistados devem colocar em 

ordem de preferência as situações hipotéticas. Já no questionário de avaliação, além 

de classificar a preferência das hipóteses, o entrevistado deve indicar o quanto eles 

preferem uma alternativa a outra. Os autores indicam que este último tipo de 

questionário não foi utilizado por exigir muito do entrevistado. 

No estudo descrito, cada entrevistado completou o questionário respondendo 

pelas suas preferências declaradas e reveladas. O questionário consistia em 

exercícios de escolha revelada e exercícios de classificação (rankeamento). As 

variáveis utilizadas foram: 

i) Custo; 

ii) Duração de um trajeto; 

iii) Confiabilidade; 

iv) Serviços de instalações sanitárias à bordo; 

v) Serviços de alimentação à bordo. 

 

Segundo Swait et al. (1994) citado Ahern e Tapley (2008), os dois modelos de 

preferência revelada e declarada possuem suas vantagens e desvantagens. A 

principal vantagem da utilização de um estudo de preferência revelada é que ele 

pode representar situações atuais do mercado melhor do que estudos de preferência 

declarada.  

 

Os autores chegaram à conclusão que o ônibus é relativamente barato, rápido e 

confortável enquanto houver a falta de investimento na rede ferroviária, que gera 

como consequência o envelhecimento do material rodante, velocidades baixas e 

baixa frequência da oferta de trens. 

 

Como resultados, os autores buscaram a identificação de quais fatores são mais 

importantes quando os viajantes escolhem entre ônibus e trem nas viagens 

interurbanas. Os resultados foram analisados utilizando o Stata v8.0. Os dados de 

escolha foram analisados utilizando o algoritmo condicional logit enquanto que os 

dados de classificação foram analisados com o algoritmo de regressão logística 
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Rank-ordenado. Junto com as estimativas dos coeficientes e seus correspondentes 

significados, o Stata também oferece todas as estatísticas básicas pós-estimação, 

incluindo o fator R². 

Em todos os casos, os autores concluem que o tempo de viagem e o custo são 

as variáveis que mais influenciam a escolha do usuário. As variáveis de frequência e 

confiabilidade não tiveram muita importância, pois ambos os serviços de trem e 

ônibus são bastante frequentes e confiáveis. Se isso não existisse, as variáveis 

poderiam interferir de forma maior na decisão. 

A Irlanda possui um material rodante antigo, o que não oferece atratividade aos 

passageiros. Os autores afirmaram que se a Irlanda quiser um maior volume de 

passageiros ferroviários nas viagens interurbanas, eles precisariam de investimento, 

pois o modal rodoviário é altamente competitivo.  

Outro trabalho analisado na Irlanda foi o Iarnród Éireann, (2011), que é um 

relatório com requisitos para o desenvolvimento futuro (2030) da rede ferroviária o 

Iarnród Éireann intercidades e com serviços regionais. 

São levadas em consideração rotas entre cidades como: Dublin - Rosslare EP; 

Dublin – Sligo; Dublin – Waterford; Dublin – Belfast; Dublin – Cork (a maior 

demanda); Limerick Jct - Rosslare EP; Cork - Cobh & Midleton; entre outras. Os 

autores apontam que as viagens são em sua maioria de lazer. 

A demanda de passageiros histórica (2005 a 2011) foi obtida através de dados 

agregados pelas vendas dos bilhetes que continham também as informações de 

rota. Estes dados fornecem a principal base para controlar alterações na demanda 

de passageiros e a rota escolhida na rede ferroviária.  

Para definição de perfis de viagens e dos usuários, foram realizadas entrevistas 

com cerca de 9.000 pessoas, levando em consideração gênero e idade, finalidade 

da viagem, frequência de uso e propriedade de carro. Vale citar que neste último, a 

maioria dos usuários do transporte ferroviário possui carro. Dentro desta maioria, 

19% deles vão para a estação de carro, enquanto 42% dos passageiros são 

deixados na estação por outra pessoa, de carro. 
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São feitos os Modelos de atribuição através do desenvolvimento de uma matriz 

que representa a origem e destino de cada passageiro, representando também os 

grupos de usuários, a finalidade da viagem, frequência e tipo de tarifa. Esta matriz 

de demanda é então atribuída a uma rede definida, permitindo a medição dos 

padrões de viagem diretamente a partir deste modelo. 

O Modelo Nacional Ferroviário foi construído com o Ano Base de 2009 para uma 

previsão em 2025. Este modelo apresenta a demanda de passageiros durante um 

período de 15 horas nos dias úteis (07:00 às 22:00), e inclui todas as viagens 

ferroviárias, não contando o veículo leve sobre trilhos (VLT). Baseiam-se também 

nos dados do Censo de 2006 para dados de população, pesquisas de ocupação nas 

estações (embarques e desembarques) e estudos de mercado. 

Utilizou-se dados demográficos com números da população com projeções 

oficiais, além de projeções regionais. Os dados de projeção mais críticos são 

relativos à migração. Utilizando estas projeções populacionais, foram projetadas as 

oportunidades de trabalho e emprego. Tais projeções foram feitas até 2021 e, por 

interpolação, foram estendidas até 2031. Também se levou em consideração, 

porcentagens de desemprego. 

Sobre dados econômicos, os autores descrevem um processo lento devido a 

crises no país. No entanto, afirmam que a economia da Irlanda tem potencial para 

crescimento à longo prazo. Por isso, dados de crescimento econômico são definidos 

pela taxa de crescimento da produtividade e do aumento da força de trabalho. Estes 

dados foram os mais preocupantes pelos responsáveis pelo relatório. Sobre dados 

de energia, os autores comparam preços do petróleo, que são determinados por 

quatro grandes fatores, escritos no texto. Os valores são previstos até 2035.  

Também são analisadas as concorrências na rede rodoviária, citando inclusive a 

conclusão de corredores interurbanos, competição pelos ônibus e carros em vias 

expressas, competição pelo modal aéreo, além de tempos de viagens e custos de 

viagem e tarifas. 

A projeção de aumento da demanda na linha Iarnród Éireann após este estudo é 

de 21,3m passageiros em 2009 para 31,1m passageiros em 2030. Representa um 

aumento de 46% na demanda. O aumento da concorrência do uso de ônibus é 



58 
 

provável que surja apenas se acontecer alguma mudança de política para 

liberalização do mercado na área rodoviária. 

 

3.3.8 HOLANDA 

 

Li et al. (2006), na Holanda, realizaram um trabalho que tinha por objetivo a 

análise dos preços dos bilhetes ferroviários e sua influência no comportamento dos 

passageiros e consequentemente no desempenho geral da rede, tanto 

financeiramente quanto operacionalmente, a fim de fazer com que a demanda seja 

menos impactante nos horários de pico, induzindo a mudança de comportamento 

dos usuários. 

Foi escolhida uma abordagem de microssimulação baseada em atividades para 

modelar o comportamento de viagens de passageiros de trem. Eles buscam 

entender quais variáveis influenciam na tomada de decisão, que é a chave para a 

construção de um modelo melhor. Presume-se a demanda por viagens é derivada 

da demanda para a realização de atividades em locais específicos.  

O modelo de microssimulação é formulado a partir de decisões individuais como 

as pessoas, as famílias e veículos. A diferença do modelo desagregado é conseguir 

representar a característica dos envolvidos; as características do contexto de 

escolha e; quaisquer regras específicas ao contexto de comportamento.  

O modelo de simulação inclui as infraestruturas (por exemplo, estações, faixas), 

os horários do trem (tabela tempo e atrasos), e da capacidade dos comboios. A 

ferramenta utilizada pelos pesquisadores, SIMONE (Simulation Model of Networks), 

é a utilizada atualmente pela ProRail, a empresa responsável pela rede ferroviária 

holandesa.  

Os autores caracterizam como o “agente de viagem” aquele que: 

i) é autônomo, que operam sem intervenção humana; 

ii) com objetivo orientado; 



59 
 

iii) Operam de forma independente; 

iv) Reativos (para perceber o ambiente e as mudanças que nele ocorrem); 

v) proativo (que possuem ações individuais orientadas por regras, para conseguir 

seus objetivos).  

 

Os viajantes com motivo de lazer, que viajam em longa distância (entre cidades 

A e B) com trens intercidades serão modelados em um grupo. Em outro grupo, serão 

modelados os viajantes habituais.  

Os autores afirmam que para cada passageiro, suas características como idade, 

renda, educação, propriedade de carro/disponibilidade, podem influenciar na escolha 

da preferência. Podem influenciar também nas escolhas, características como 

localização da atividade, duração e propósito da atividade, a frequência das 

atividades, as características Origem-Destino.  

Os viajantes são divididos de acordo com as características da viagem: viagens 

pendulares, a lazer ou à negócios. Também é levado em consideração o preço 

máximo que o passageiro está disposto a pagar. Sendo assim, os viajantes teriam 

as seguintes opções de escolha: 

i) A mudança da viagem a fim de sair da hora de pico (antes das 16:00 ou após 

as 18:00h); 

ii) A mudança do modo ferroviário (por exemplo, para o carro); 

iii) A aceitação do aumento de preços, não modificando a viagem; 

iv) Parar de fazer as viagens. 

 

Os autores descrevem três fatores que influenciam o comportamento dos 

passageiros: a diferença no preço, a hora de partida e a tolerância do horário da 

programação da viagem. A partir destas análises, os autores afirmam que os 

viajantes de negócios tendem a ter maior disposição a pagar um valor maior, se 

comparados aos viajantes a lazer. 

Os autores indicaram que os dados obtidos devem ser os mais realistas 

possíveis e que, com a disponibilidade de “cartões inteligentes”, as informações 

poderiam ser obtidas em tempo real. 



60 
 

Ainda na Holanda, Trap (2014) desenvolveu uma dissertação para o curso de 

Mestrado em Transportes, Infraestrutura e Logística, da Delft University of 

Technology, na Holanda, que tinha como objetivo a exploração novas possibilidades 

para a rede ferroviária holandesa nos invernos tão rigorosos, para predizer a melhor 

capacidade de transporte do trem considerando a robustez e características 

operacionais do trem.  

Na Holanda, a demanda de viagens é estimada pelo MarketResearch and 

Advise (MOA), que é responsável pela coleta de dados relacionados com viagens e 

estimam a demanda por diferentes períodos de tempo. O departamento está usando 

um modelo chamado "De Kast" para prever a demanda futura. A entrada de dados 

para este modelo é gerada pelo OV-Chipkaart, a partir de venda de bilhetes e de 

contagens de passageiros, gerando uma grande matriz com a demanda para todas 

as estações ferroviárias na Holanda. Para prever a demanda futura, o modelo leva 

em conta vários fatores, como preços dos bilhetes, a demografia, os custos de 

viagem de carro e a economia local.  

O autor utilizou uma matriz OD para o pico da manhã em uma demanda de 

2014. A matriz 411x411 e a demanda conhecida foi de 274000 passageiros. Foi 

realizado um método para alocação de passageiros por linha e por trem, utilizando o 

modelo chamado TRANS (Warmerdam, 2004), que determina a (s) linha (s) que um 

passageiro usa para viajar da origem ao destino.  

A primeira fase da alocação é a geração de todas as possíveis opções de 

viagem, ou seja, o conhecimento dos itinerários. Para cada origem i para o destino j 

(chamado par OD), o TRANS gerou um grande conjunto de possíveis opções de 

viagem. Posteriormente, este modelo determinou quais opções de viagem são 

realistas, comparando com o tempo de viagem, número de transferências e 

frequência de cada uma das rotas. A partir da comparação, algumas opções são 

descartadas com base em parâmetros oferecidos por autoridade competente pelas 

pesquisas de mercado da ferrovia. O resultado desta primeira etapa é um conjunto 

de opções de viagem por par OD. 

A segunda fase alocou os passageiros nas opções de viagem correspondentes 

ao par OD usando um modelo de escolha discreta. O modelo levou em consideração 
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a preferência dos passageiros para usar o modo de viagem com base no tempo de 

viagem e número de transferências, utilizando um modelo Logit Multinomial, incluído 

no TRANS. 

A equação representa a função utilizada para calcular a utilidade U de cada 

opção de viagem q: 

𝑈𝑞 = 𝛽1. 𝑇𝑡𝑞
+ 𝛽2. 𝑂𝑞 + 𝛽3. 𝑇𝑜𝑞

+𝛽4. ln 𝐶𝑣𝑞
𝛽5. ln 𝐶𝑛𝑞

                     EQ. 3.12 

 Onde: 

Ttq = tempo de viagem da origem ao destino utilizando opção de viagem q.  

Oq, = número de transferências determinado por meio de um algorítmo no 

TRANS;  

Toq = tempo e frequência das transferências, determinados pelo mesmo 

algoritmo no TRANS;  

lnCvq = correção para outras opções de viagens após a escolha da viagem q; 

InCnq = correção para outras opções de viagens que chegam após opção de 

viagem q.  

β1 ... β5 são parâmetros cujos pesos são fornecidos. 

 

Os fatores de correção indicam o que acontece se o passageiro perde o trem. 

Se houver outras opções de viagens que partem e / ou chegam pouco depois deste 

trem que o passageiro perdeu, este fator de correção torna-se maior. 

Após o conhecimento da utilidade das opções de viagem por O-D, foi 

determinada a porcentagem de passageiros que utilizam cada opção de viagem, 

utilizando a seguinte fórmula: 

𝑆𝑞 =
𝑓𝑞.𝑒𝑈𝑞

∑ 𝑓𝑟.𝑒𝑈𝑟𝑟
                                                  EQ. 3.13 

Onde: 

Sq = participação dos passageiros por opção de viagem q. 

fq = frequência da viagem q por hora; 

Uq = utilidade da viagem q; 
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Na fase de alocação de viagens por trem, é exigido de cada linha um número 

mínimo de composições operando com a frequência dada:  

 

𝑊𝑙 = ⌈
𝑇𝑐

𝑙

𝐻𝑙
⌉                                                            . 3.14 

Onde: 

Wl = total de trens por linha l; 

Tl
c  = tempo total de ida e volta da composição; 

Hl = headway. 

 

O resultado da alocação por trem resulta na quantidade de trens necessários ao 

funcionamento do sistema, levando em consideração todos os passageiros nas 

estações atendidas pelo sistema, observando também os horários de pico. 

 

3.3.9 REINO UNIDO 

 

Network Rail - autoridade responsável pela rede ferroviária do Reino Unido – 

realizou em 2009 uma nota técnica do projeto “New Lines”, onde foram avaliadas as 

potenciais vantagens da rede ferroviária, relacionadas desde a implantação de 

novas linhas (principalmente de alta velocidade) até a melhoria dos serviços na rede 

ferroviária existente no Reino Unido.  

O Modelo Intercidades foi desenvolvido prever a demanda de viagens entre 

cidades, considerando também demandas transferidas. Este modelo foi baseado no 

PLANET Strategic model (PSM), desenvolvido para um estudo em uma linha de alta 

velocidade em 2002 no Reino Unido. Já o Modelo Regional foi desenvolvido para as 

partes da rede que não são contempladas pelos Modelos Intercidades nem pelo 

modal aéreo. 
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Para os modelos de demanda foram levados em consideração a linha ferroviária 

clássica (a linha existente); uma nova linha proposta (que vai competir com a 

ferrovia clássica); o modal aéreo; e o uso do automóvel. 

Os autores descrevem que o modelo intercidades se divide em três partes. A 

primeira, calculando e comparando os tempos e custos de viagem da linha 

ferroviária clássica, da nova linha proposta, do modal aéreo e do carro. A segunda 

parte realizando um modelo de divisão modal e a terceira parte, analisando e um 

processo de aglomeração (Crowding process). 

 

O tempo das viagens foi calculado levando-se em consideração o tempo de 

viagem no veículo, o valor da tarifa e o tempo de espera do serviço. Também foram 

incluídos taxas de transferência de modal, custos de estacionamento, tempos de 

espera, etc. 

 

Para o modelo de divisão modal, os autores se basearam num modelo Logit de 

estrutura hierárquica, aplicando modelos de escolhas modais comparando um modo 

de transporte com o outro, como por exemplo, a escolha entre a ferrovia clássica e a 

nova ferrovia proposta ou entre o modal aéreo. 

 

O processo de aglomeração leva a previsão da procura pelo transporte e 

determina o nível de aglomeração que esta procura causa.  

 

O Modelo de transporte regional mede a influência na demanda causada por 

mudanças nas frequências, tempos de viagem e tempos de transferência de modais. 

Para este modelo, os dados utilizados foram os dados de demanda fornecidos pelo 

NMF (Network Modelling Framework), dados de especificação de serviços dados 

fornecidos pelo Passenger Demand Forecasting Handbook (PDFH). 

Os dados utilizados para a demanda no modelo intercidades são baseados em 

dados utilizados no PSM. São feitas projeções de 2000 a 2007 e os dados do 

Departamento de Transportes (DfT), de precisões nacionais de transporte são 

utilizados para estimar a demanda ferroviária, aérea e de carros individuais até 

2030. 
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Ainda do Reino Unido, a Network Rail - autoridade responsável pela rede 

ferroviária do Reino Unido – realizou também em 2009 uma nota técnica do projeto 

“New Lines”, onde foram avaliadas as potenciais vantagens da rede ferroviária, 

relacionadas desde a implantação de novas linhas (principalmente de alta 

velocidade) até a melhoria dos serviços na rede ferroviária existente no Reino Unido. 

A nota técnica foi conduzida com pesquisas de preferência declarada, que coletaram 

dados utilizados na estimação de modelos de escolha discreta para a escolha do 

transporte e são a chave para informar o modelo de demanda. As pessoas 

respondem na pesquisa a descrição de sua viagem recente, de carro, avião, ou trem 

há pelo menos duas horas entre algum par de cidades dentre estas rotas: Londres e 

Manchester (viagens de negócios e lazer); Londres e Glasgow (viagens de negócios 

e lazer).  

As pessoas que viajam de ônibus não foram incluídas neste escopo. 

O objetivo dos estudos de Preferência Declarada (SP) foi a avaliação de como 

as escolhas dos entrevistados variam em diferentes situações hipotéticas. Nas 

pesquisas, são apresentados aos entrevistados cenários hipotéticos, mas realistas.  

Para as entrevistas, os autores obtiveram os dados em duas partes: a primeira 

foi realizada em 2 dias de novembro, com entrevistas a usuários de trens e carros. A 

segunda parte foi realizada em janeiro, com entrevistas a usuários de avião. 

Para os entrevistados que viajavam de trem, os questionários foram entregues à 

bordo e cada um completou com suas respostas. Para os usuários no carro e do 

modal aéreo, as pesquisas foram realizadas face-a-face.  

Para o questionário, as perguntas eram para descrever a jornada que eles 

estavam realizando, com perguntas como: 

i) A origem e o destino; 

ii) O objetivo da viagem; 

iii) A duração da viagem; 

iv) Como se deu o acesso à estação e como se dará o egresso da estação e 

custo; 

v) se o entrevistado estava viajando com suas bagagens; 
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vi) se o entrevistado estava viajando com crianças; 

vii) Tipo do bilhete que o entrevistado estava viajando; 

vii) quem estava pagando a viagem dos entrevistados; 

 

A segunda parte descrevia um cenário com as “New Lines”, uma proposta de 

rede ferroviária de alta velocidade, e perguntava se o entrevistado a escolheria como 

opção de viagem ou não, e quais fatores influenciariam na tomada de decisão. 

A terceira parte é um exercício de Preferência Declarada onde foram mostrados 

aos entrevistados as possibilidades de escolha modal e as possibilidades de acesso 

e egresso ao modal, onde foi pedido para que eles tomassem as decisões. 

A parte final do questionário perguntou ao entrevistado se havia um carro 

disponível para a jornada, a frequência de viagens similares e o perfil 

socioeconômico do entrevistado. 

O questionário é finalizado dando ao entrevistado a oportunidade de fazer algum 

comentário se quisesse. 

Também são mostrados os custos das viagens nas entrevistas, um comparativo 

dos tempos de viagem além das formas de acesso às estações ferroviárias e aos 

aeroportos. 

Os habituais viajantes ferroviários se mostram mais entusiasmados com a nova 

ferrovia. As conclusões foram tiradas a partir dos dados adquiridos e foram 

discutidos os fatores para aumento ou diminuição da escolha do modal proposto.  

 

3.3.10 JAPÃO 

 

Na Ásia, Yao e Morikawa (2005) realizaram um trabalho no Japão que tinha por 

objetivo o desenvolvimento de um modelo integrado de demanda de viagens 

intercidades, onde utilizaram estimativas com muitas fontes de dados, tais como 

dados preferências declaradas e reveladas e dados agregados, para uma 
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modelagem intercidades. A modelagem da demanda integrada é caracterizada por 

dados comportamentais em viagens intermunicipais e sua capacidade de capturar 

as viagens induzidas. Os autores aplicaram o modelo em uma rota para um projeto 

de trem de alta velocidade intercidades, planejada no Japão, entre Tokyo–Nagoya–

Osaka (TNO), chamada de Tokaido Shinkansen, um corredor de 70 milhões de 

pessoas, com distância entre Tóquio e Osaka de cerca de 500 km e o tempo inicial 

de viagem era de 2h 30min. Devido ao crescimento de demanda e a dificuldade de 

expansão da via antiga, outra via de alta velocidade estava sendo necessária para o 

corredor. A previsão foi a criação de uma nova infraestrutura para trens de levitação 

magnética de alta velocidade. Com as análises existentes para esta linha, que 

rodaria a mais de 500 km/h, o tempo de viagem seria reduzido para 1h. 

Foram realizadas pesquisas com questionários de preferência revelada (RP) e 

preferência declarada (SP). O primeiro questionário resultaria nas escolhas atuais 

para as viagens intermunicipais e o segundo indica a preferência pelo sistema de 

alta velocidade ainda não existente.  

Os questionários foram distribuídos aos usuários do transporte ferroviário das 

regiões. No questionário de SP, dados como o custo de viagem, tempo de viagem, e 

frequência de serviço foram apresentados aos entrevistados. 

Também houve uma pesquisa junto ao governo, com dados de viagens, 

obtendo-se tabelas de Origem-Destino, modo de viagem e propósito. 

As modelagens foram definidas em: modelo integrado para escolha de modo / 

rota, modelo de escolha de destino e modelo de geração de viagens. São utilizados 

modelos estatísticos como função de máxima verossimilhança e análise de 

variâncias além de função Utilidade. 

Para o modelo de escolha de destino, são utilizados os dados de viagens com 

base residencial. Em geral, as variáveis que indicam características de uma cidade 

(por exemplo, a população, os índices econômicos e culturais, indicadores de 

estrutura industrial etc.) e os indicadores de impedância de transporte entre as 

cidades (por exemplo, a distância, os custos, etc.) são usados para especificar a 

função da escolha do destino. Neste caso, o PIB per capita, a relação entre a 
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população que trabalha e a população, e duas variáveis que indicam o grau de 

atratividade de uma zona para fins comerciais e não-comerciais também são usadas 

como variáveis explicativas na função de utilidade. A atratividade é calculada com o 

método analítico Analytic Hierarchy Process (AHP). No caso de viagens de 

negócios, a atratividade é definida por fatores relevantes de negócios, como o 

número de matrizes de empresas, o número de conferências internacionais, um 

indicador de região, o volume de negócios da indústria de TI, etc. Por outro lado, o 

indicador de atratividade para viagens não-profissional capta principalmente a 

aptidão para atividades de lazer e é baseado no número de resorts, centros 

desportivos, museus, cinemas, centros comerciais, e assim por diante.  

No modelo de geração de viagem foi utilizado um modelo de regressão. A 

medida de acessibilidade para um indivíduo na zona de origem é utilizada como 

variável explicativa no modelo de geração de viagem para esta zona. 

Os autores concluem que a escolha das viagens intermunicipais é composta de 

várias opções do modal, por exemplo, a frequência da viagem, o destino, o modo e 

rota escolhida. Fica claro que a viagem induzida é um componente muito importante 

da mudança da demanda de viagens. O modelo deve ser sensível às mudanças nas 

condições de viagem, e capaz de predizer viagens induzidas. 

Os autores ilustram na FIG. 3.1 as mudanças na demanda, observando as 

influências de cada fator. Por exemplo, a melhoria das condições socioeconômicas 

(por exemplo, o crescimento da população, o aumento da renda, o desenvolvimento 

de uma economia regional), influencia a curva de demanda de viagens de D1 para 

D2. A melhoria das condições de viagem, tais como aumento de velocidade de 

deslocamento e diminuição em custos de viagem, resultam no deslocamento da 

curva de oferta de S1 para S2. Portanto, o crescimento da demanda de viagens é 

afetado por fatores exógenos que determinam a localização da curva de demanda 

(por exemplo, o aumento da população, o desenvolvimento econômico) e fatores 

endógenos que determinam o ponto de preço por volume ao longo da curva de 

demanda (por exemplo, a redução no tempo de viagem e custos de viagem). 
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FIG. 3.1 Influência de fatores exógenos e endógenos na demanda 
Fonte: Adaptado de Yao e Morikawa (2005). 

 
Como resultado das mudanças simultâneas de curva de demanda e curva de 

oferta, um novo ponto de equilíbrio é alcançado e os aumentos de demanda de 

viagens de T1 a T3. No entanto, a viagem induzida é apenas medida como a parte 

da mudança da procura entre T2 e T3, decorrente da diminuição do custo de viagem 

generalizada de C2 a C3 no futuro contexto socioeconômico.  

Com base nessa lógica econômica, viagens induzidas podem ser amplamente 

definidas como o aumento líquido da procura de viagens devido a alguns fatores 

endógenos (por exemplo, a melhoria da capacidade de transporte ou serviço de 

transporte).  

Como o resultado da escolha racional, a melhoria da capacidade das estradas ou 

outras propriedades de transporte em um corredor vai levar a algumas mudanças 

comportamentais, que podem ser classificadas tanto em longo prazo quanto em 

curto prazo.  

Koppelman (1989) citado por Yao e Morikawa (2005), indica que as decisões 

relacionadas a viagens intermunicipais (geração de viagem, incluindo a frequência 

viagem e propósito, escolha do destino, modo e via de escolha, e "no destino", 

decisões como hospedagem e seleção transporte local) estão interligadas e não 

podem ser tratadas separadamente. 

Ainda no Japão, Kitagawa, Saratchai e Terabe (2005) realizaram um trabalho 

que tinha por objetivo a análise de fatores que afetam o modelo de escolha e a 

avaliação de uma proposta de desconto no bilhete do trem de alta velocidade. Os 
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dados analisados foram da demanda entre as cidades de Keihanshin e Fukuoka, no 

Japão, analisando fatores que afetam o comportamento na escolha modal dos 

passageiros intercidades, entre a ferrovia clássica, o modal aéreo e a ferrovia de alta 

velocidade. Vale a observação de que os bilhetes aéreos estavam sendo vendidos 

com desconto por questões de desregulação da aviação, ocorrida em 1997, 

aumentando também a procura por este modal. O questionário foi realizado pela 

internet com pessoas que realizaram as viagens. A pesquisa foi realizada e março 

de 2004. Foi utilizado o modelo logit para a construção do modelo de predição de 

demanda. 

Os autores criam e testam 4 hipóteses, a seguir relacionadas: 

(Hipótese A) os passageiros se preocupam mais com a saída que com o acesso 

às estações, pois, após uma viagem, o passageiro poderá estar cansado. Assim, 

estima-se que o modal é escolhido a partir da distância da estação até origem 

desejada; 

 (Hipótese B) os passageiros com menor tempo disponível de espera, escolhem 

o trem de alta velocidade, mesmo que o tempo de viagem seja mais longo; 

(Hipótese C) A finalidade da viagem afeta o modal escolhido; 

(Hipótese D) O viajante de negócios prefere o modal aéreo.  

Foram feitas comparações entre os modais aéreo e ferroviário de alta velocidade, 

considerando as variáveis i) tarifas; ii) tempo de viagem, iii) frequência da oferta das 

viagens; iv) custo de acesso às estações; v) custo de saída das estações; vi) tempo 

de espera fora do veículo; vii) tempo total; e viii) número de transferências 

necessárias. 

Baseados nos resultados das escolhas modais, adquiridos através das pesquisas 

de preferência revelada, os autores investigam as influências dos fatores citados 

acima na mudança de comportamento da demanda.  

Um modelo Logit de demanda foi feito utilizando as variáveis acima descritas, 

mas não foi explicado pelos autores. 
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Como conclusão, os autores observaram que os descontos nas tarifas é um dos 

fatores para a procura do modal aéreo, porém oferecem uma falsa impressão de que 

o modal é mais barato em relação ao ferroviário de alta velocidade. Os autores 

sugeriram que a empresa ferroviária deveria considerar níveis ótimos de tarifas 

considerando a maximização das receitas e a satisfação dos passageiros. 

Já em 2013, Sanko, Morikawa e Nagamatsu (2013) realizaram um trabalho que 

tinha por objetivo realizar uma investigação sobre erros na previsão de demanda. 

Eles avaliaram a superestimativa em uma previsão de demanda de viagens na linha 

ferroviária de Tokadai, subúrbio de Nagoya, no Japão. A linha ferroviária de Tokadai 

liga Tokadai à Estação Komaki Meitetsu (cerca de 7,4 km de distância), baseada no 

sistema de transporte japonês Automated Guideway Transit (AGT). O processo 

utilizado inicialmente para a previsão e demanda foi o modelo sequencial de 4 

etapas. 

Em 1979, utilizando o método de quatro etapas, previam uma demanda na linha 

citada de 30.878 passageiros/dia em 1991 (primeiro ano de serviço). Porém a 

demanda real em 1991 foi 3.281 passageiros/dia. Esta demanda caiu para 2.641 

passageiros/dia em 1992 e 2.182 passageiros/dia em 2001. Foi feita uma nova 

ligação da linha e as tarifas foram reduzidas. Em 2003, houve um aumento de 2.284 

passageiros/dia para 3.163 passageiros/dia, ainda assim muito distante da previsão 

inicial. 

O procedimento para a previsão de demanda ferroviária de passageiros na linha 

Tokadai seleciona a área a ser trabalhada e a área de influência da estação. O 

modelo adotado foi o modelo tradicional de quatro etapas, porém não considera o 

passo de Alocação de Viagens. Os autores acreditam que não foi considerada 

concorrência para este transporte. 

A área trabalhada foi definida com análises de origem-destino (OD) e a influência 

da estação foi definida com círculos de raios de 1000 e 500m. 

Etapa 0: Definição da zona de trabalho. 

i) Pontos ao longo da Linha de Tokadai / para o centro da cidade de Komaki 

(Tokadai ↔Komaki); 
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ii) Pontos ao longo da Linha de Tokadai / para a cidade de Nagoya (Tokadai ↔ 

Nagoya); 

iii) Pontos ao longo da Linha de Tokadai / para a cidade de Inuyama (Tokadai ↔ 

Inuyama); 

iv) Entre os pontos ao longo da linha Tokadai (intra-zonal) (Tokaday ↔ Tokadai 

(intra-zonal)) 

 

Etapa 1: Área de influência das estações 

i) Takadai New Town: raio de 1000m 

ii) Demais áreas construídas: raio de 500m. 

 

Etapa 2: População noturna, diurna e empregada 

i) População noturna 

Em Tokadai New Town: Baseado no plano de desenvolvimento da habitação na 

cidade. Demais áreas construídas: Baseado no registro básico de residente e plano 

diretor de Komaki. 

ii) População empregada 

Tokadai New Town: Com base no plano de instalação na nova cidade; Demais 

áreas construídas: Com base na população de funcionários da área. 

 

Etapa 3: Viagens geradas e atraídas para cada finalidade de viagem 

Com base nos resultados da etapa 2 e nos modelos de regressão relatados, a 

geração e atração de viagens são estimadas com algumas adaptações para as 

características regionais; 

Etapa 4: Distribuição de viagens de acordo com sua finalidade  

Baseado nos resultados do passo 3, a distribuição de viagens é estimada usando 

modelos gravitacionais. 
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Passo 05: Divisão modal para cada tipo de viagem 

Baseado nos resultados do passo 4, o número de usuários na Tokadai Line é 

calculado usando curvas de divisão modal. 

Foram encontrados seis supostos motivos para a superestimação da demanda 

com erros nos seguintes itens: 

i) A área de estudo; 

ii) os autores identificam uma linha (um par de OD) não considerada pelo projeto. 

iii) População noturna;  

No planejamento inicial superestimada por considerar dados de zoneamento e 

não de área de influência da estação.  

iv) Distribuição modal;  

Tempo de viagem no transporte ferroviário dividido pelo tempo de viagem 

realizada por carro é uma variável explicativa para a repartição modal, que é 

calculada utilizando o nível de serviço da rede a partir de 1991. A zona de base 

(aproximadamente 20.000 habitantes) utilizada para o cálculo é maior que a zona da 

cidade e que a avaliação resultante pode prever mais viagens que o real.  

v) não consideração de modais competitivos com a ferrovia;  

Os planejadores consideraram que o modal ferroviário seria a única alternativa 

de transporte de massa na área de estudo. 

vi) Seleção inadequada do modelo de escolha modal; 

vii) Rede ferroviária incompleta; 

Os autores descrevem os supostos motivos pelos quais os erros podem ter sido 

cometidos e reforçam a necessidade da utilização de dados técnicos e confiáveis, 

principalmente para uma pós-avaliação de projeto, cujo objetivo é aprimorar as 

técnicas de previsão de demanda. 

 

3.3.11 CHINA 

 

Na China, Dou et al. (2013) realizaram um trabalho que tinha por objetivo 

analisar a demanda de passageiros durante dias de férias e feriados em uma linha 
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ferroviária de alta velocidade, incluindo um modelo de otimização de envio de trens 

que satisfizesse este público e garantisse segurança, rapidez e pontualidade na 

operação ferroviária. 

Os autores analisam características e regularidades do fluxo de passageiros 

durante o período de férias e utilizam um modelo de estimativa de demanda 

baseada na Teoria dos Conjuntos Fuzzy e em teorias de séries temporais. Após isto, 

os autores realizam um modelo de otimização a fim de minimizar o custo de 

operação total do envio dos trens e volume de passageiros no período considerado. 

É realizada a validação do modelo entre Beijing-Shanghai, numa malha ferroviária 

de alta velocidade na China.  

Baseado na lógica Fuzzy relacionando a teoria de séries temporais, com as 

seguintes etapas: 

i) utiliza-se um período l = n + 1 para prever o fluxo de passageiros. 

ii) utiliza-se a equação abaixo para calcular a taxa de variação do fluxo de 

passageiros v (n-1) no período de n-1 para n, taxa de variação do fluxo de 

passageiros Ai.  Pode-se encontrar a próxima taxa de variação distorcida do fluxo de 

passageiros mudando a variável Aj de acordo com relações da lógica Fuzzy. Ki é a 

taxa de variação distorcida do fluxo e passageiros Aj que pertence à classe de taxa 

de variação ui. 

 

𝑣 (𝑙 − 1) =
𝑘1𝑢′1+𝑘2𝑢′2+𝑘3𝑢′3+⋯+𝑘8𝑢′8

∑ 𝑘𝑖
8
𝑖=1

                                   EQ. 3.15 

. 

iii) calcular a mudança da taxa do fluxo de passageiros de período l = n + 1: 

iv) calcular o valor preditivo: p̅ (l) = p (l − 1) + p(l − 1). v(l − 1); e adicionar o 

valor preditivo de dados do fluxo de passageiros; repetir os passos 2 e 3 levando em 

consideração de l=l+1 até l=M. 

v) calcula-se a raiz quadrada do erro quadrático médio (root-mean-square error – 

RMSE) entre os valores reais e os valores preditivos:  

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑀−𝑛
 ∑ [�̅�(𝑖) −  𝑝(𝑖)]2𝑀

𝑖=𝑛+1                       EQ. 3.16 

Onde: 
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t: período do fluxo de passageiros, ou seja, uma hora. 

p (t): fluxo de passageiros num período t. 

�̅�(𝑡): valor preditivo do fluxo de passageiros no período t. 

n: número de período em fluxo histórico de passageiros. 

v(t): taxa de variação de p(t) para p(t + 1). 

pmáx: valor máximo do fluxo de passageiros no histórico. 

pmin: valor mínimo do fluxo de passageiros no histórico. 

ui: intervalo de taxa de diferentes alterações no fluxo de passageiros. 

u'i: valores intermediários do intervalo de taxa de alteração do fluxo de 

passageiros. 

ki: número de a taxa de variação do fluxo de passageiros que pertence a taxa de 

variação do fluxo de passageiros no intervalo ui. 

M: O último período em todos os períodos de fluxo de passageiros. 

 

Os autores indicam que os resultados obtidos através do modelo utilizando a Teoria 

dos Conjuntos Fuzzy para a previsão de demanda geram valores melhores de 

predição se comparados com resultados obtidos com um modelo ARIMA (modelo 

autorregressivo de média móvel). Três estatísticas são usadas para comparar estes 

dois modelos: o erro médio absoluto (MAE), o erro médio percentual absoluto 

(MAPE) e erro médio quadrático (RMSE). 

 

 

3.3.12  AUSTRÁLIA 

 

Na Oceania, Wijeweera et al. (2014) realizaram um trabalho na Austrália que 

tinha por objetivo estimar os fatores que mais influenciam a demanda ferroviária de 

passageiros – a longo e curto prazos – em quatro cidades australianas: Melbourne, 

Perth, Adelaide e Sydney. Os autores não realizaram divisão entre objetivos de 

viagem (lazer, trabalho, etc.). 
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Os autores identificaram que os determinantes para a previsão da demanda 

variam de cidade para cidade e de país para país, assim como o processo de 

determinação da demanda a curto e longo prazo possuem elasticidades diferentes. 

Com as técnicas de cointegração e correção de erros para estimar a demanda 

ferroviária de passageiros a longo e curto prazo, os autores utilizaram o processo de 

equações simples em duas etapas, proposto por Engle e Granger em 1987 onde 

inicialmente traçaram um melhor modelo linear para a estimativa. Após, foram 

realizados testes de cointegração, identificando se os resultados poderiam ser 

utilizados para análise. São utilizados dados históricos para as variáveis em 

diferentes períodos de tempo: de 1991 a 2010 para Adelaide; de 1991 a 2011 para 

Sydney; de 1983 a 2008 para Perth; e de 1979 a 2008 para Melbourne. Os dados 

históricos foram obtidos através de órgãos e autoridades de transporte, economia e 

infraestrutura. 

O teste de cointegração proposto por Engle e Granger (1987) é o método 

escolhido para testar estas variáveis à longo prazo. À curto prazo, utiliza-se o 

modelo dinâmico de correção de erros (MCE). O primeiro passo foi testar as raízes 

unitárias na série de resíduos (et) para cada série de dados, com a regressão de 

longo prazo (yt = a + bxt + et) e verificar a presença de raízes unitárias na série de 

resíduos (et). 

Uma clara vantagem da equação acima é que as estimativas dos coeficientes 

podem ser diretamente interpretadas como elasticidades, que mede a intensidade 

da variação da quantidade da demanda em relação à variação dos parâmetros de 

análise. 

Assim, levando em consideração as variáveis acima, e representando a relação 

entre a demanda ferroviária de passageiros (Y) e seus determinantes (Xi) e depois 

de estimar as elasticidades de longo prazo, um modelo de correção de erros (ECM) 

foi empregado para obter as elasticidades de curto prazo, utilizando o MCE, com a 

seguinte fórmula: 

1 log BOARDINGt =  α0 +  α11 log FAREt +  α21 log PCIt +  α31 log FUELt +

 α41 logPOPULATIONt +  α51 log KMRUNt +  α61 log FATALITIES +

 α71 log VEHICLE +  λECT +  et                                                                                                  EQ. 3.17 
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Onde: 

BOARDING = Demanda ferroviária de passageiros; 

FARE = Tarifa (receita por Km percorrido); 

FUEL = Índice de preços do combustível; 

POPULATION = Tamanho da população da cidade; 

KMRUN = Quilômetros rodados anualmente; 

FATALITIES = Fatalidades; 

VEHICLE = Índice de preços de automóveis. 

α = elasticidades referidas às variáveis; 

ECT = Erro de correção (error correction term); 

λ = parâmetro de ajuste da equação, representa um erro de desequilíbrio. 

 

As variáveis mais influentes na demanda foram a população e a quantidade de 

quilômetros percorridos. A variável população foi muito significante em Sydney e 

Melbourne, ou seja, um aumento na população resultaria numa maior demanda 

ferroviária – levando em consideração também a falta de investimentos na malha 

rodoviária e o consequente aumento de congestionamentos. Os quilômetros 

percorridos também é uma variável significativa, ou seja, a arrecadação dos lucros 

através das tarifas aumenta conforme a quantidade de quilômetros percorridos 

aumenta.  

A variável FATALIDADES não foi uma boa escolha como variável para 

determinar a segurança do sistema ferroviário. Não podem ser feitas inferências com 

esta variável, pois a mesma não é estatisticamente significante. 

Em previsões de demanda para curto prazo, a variável tarifa não influencia tanto 

quanto nas previsões à longo prazo. Isto porque em curto prazo, a população ainda 

deve manter contratos, obrigações de trabalho e estudo, tendo menos opções para a 

comparação, enquanto que à longo prazo, os passageiros podem se organizar de 

forma a não utilizar o modal que oferece maior tarifa, por exemplo, alterando seu 

local de trabalho ou moradia.  
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3.3.13 ESTADOS UNIDOS 

 

Na América, nos Estados Unidos, o Departamento ferroviário e de Transportes 

Públicos de Virgínia (DRPT) (2009), é responsável pelo planejamento ferroviário de 

sua região.  A previsão de demanda do projeto ferroviário de passageiros entre as 

cidades de Richmond / Hampton é parte do projeto “Richmond Hampton Roads 

Passenger Rail Project” realizado em 2009, que fornece um estudo completo com 

informações sobre custos, impactos ambientais e melhorias de infraestrutura sobre a 

ferrovia em questão. 

Neste trabalho, os autores utilizam um modelo de previsão de demanda 

constituído em um modelo de duas etapas onde a primeira fase consiste na previsão 

do crescimento do número total de viagens de pessoas em cada modal e a segunda 

fase, prevê o market share de cada modal. Foi utilizado o software TRANPLAN para 

a simulação dos dados. 

No modelo analisado pelos autores, constaram os seguintes dados:  

i) Dados coletados da área de estudo; 

ii) Dados obtidos através das Organizações de Planejamento Metropolitano 

(MPOS) e outras fontes locais dentro da área de estudo;  

iii) Dados recolhidos para estudos anteriores realizados no nordeste e sudeste 

dos Estados Unidos. 

iv) Dados de fontes nacionais: tais como volumes de base e volumes futuros de 

viagens dentro da área de estudo. Apresentam também dados socioeconômicos e 

projeções futuras, e os dados de serviços de viagens dentro da área de estudo. 

 

As variáveis utilizadas para o modelo por modo analisado incluem: 

i) Tempo de viagem para todos os modos; 

ii) Acesso e egresso para o transporte ferroviário e aéreo; 

iii) Custos de viagem ou de tarifa; 

iv) Frequência de serviço para o transporte ferroviário e aéreo; 
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A análise e previsão da demanda futura de transporte ferroviário de passageiros 

iniciaram-se com a delimitação da área de estudo e em seguida com a quantificação 

de viagens já realizadas por modo (automóveis, transporte aéreo, ferroviário e de 

ônibus interurbanos), geografia e propósito de viagem. Neste estudo, estavam 

presentes dados socioeconômicos, dados do mercado de viagens e características 

de rede e serviços disponíveis na zona de trabalho. 

A abordagem utilizada previsão da procura de viagens de um sistema modelo de 

duas fases. A primeira etapa abordou o crescimento do volume de viagens, que 

acontece de maneira natural de acordo com o crescimento da população e do total 

de empregos na área de estudo. O comportamento induzido da demanda é medido 

quando há um aumento de capacidade e melhorias no sistema de transporte. 

Baseados nesses dados históricos, os pesquisadores previram os dados até 2025.  

A segunda etapa considerou a porcentagem do total de viagens por modo 

baseada na divisão modal. Foram levados em consideração nesta etapa os três 

modos de transporte: rodoviário (automóveis), ferroviário e aéreo. 

Com todos os dados disponíveis, os autores realizaram uma grande 

comparação dos modais e foi realizada a calibração do modelo em um trecho 

específico da área de estudo. 

Os autores criaram alternativas para a demanda, inclusive levando em 

consideração o não investimento em novas alternativas de transporte e discutem os 

resultados. 

Também nos Estados Unidos, em 2012, Anderson e Simkins (2012), realizaram 

um relatório apresentado ao Departamento de Transportes dos Estados Unidos, que 

fornece detalhes da pesquisa realizada para desenvolver um conjunto de modelos 

estatísticos para prever o modo de transporte de passageiros de longa distância. 

Foram utilizados modelos de regressão logística multinomial hierárquica e 

procedimentos estatísticos para a análise dos dados. O objetivo da pesquisa 

apresentada foi o desenvolvimento de modelos matemáticos quantitativos para a 

análise de como os passageiros de longa distância fazem suas escolhas modais. 

São utilizados dados da NHTS (National Household Travel Survey), de 2001, e da 

ATS (American Travel Survey), de 1995, que fornecem dados como fatores 
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socioeconômicos e demográficos, bem como aspectos da viagem (distância, 

duração, finalidade), infraestruturas disponíveis, tais como ferroviárias, 

aeroportuárias e rodoviárias, e escolhas modais disponíveis (avião, trem, ônibus, 

veículos pessoais). 

Fatores preditivos da NHTS foram utilizados para a modelagem, incluídas 

características do viajante (idade, raça, status de emprego, frequência de uso da 

internet, a frequência de uso público / comercial de transporte), características da 

viagem (distância, número de noites passadas na viagem, número de pessoas 

viajando, e se incluiu períodos de fim de semana), características das famílias e do 

uso da terra como renda familiar, número de veículos, a densidade populacional e 

população rural e urbana. 

Os diferentes tipos de transporte foram listados num raio de 25 milhas (cerca de 

40Km) de origem do viajante. Estes incluem aeroportos, estações de ônibus, 

estações ferroviárias, etc. 

Diante de todas as informações e pesquisas realizadas, os autores chegaram ao 

modelo matemático para a escolha de viagens, supondo que existissem m (1, 2, 3, 

…, M) modos de interesse de viagens, existindo k fatores (1, 2, 3, …, K) que são 

usados para predizer a escolha individual do modo de viagens. 

A probabilidade de um indivíduo i escolher um modo de viagem m, fora do 

número M total de modos disponíveis, é representada como pim: 

𝐿𝑜𝑔 (
𝑃𝑖𝑚 

𝑃𝑖𝑀
) =  𝛽0𝑚 + 𝛽1𝑚𝑥1𝑖 + 𝛽2𝑚𝑥2𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑚𝑥𝑘𝑖 ;          EQ. 3.18 

m = 1, 2, …, M-1, i = 1, 2, … n 

Onde: 

X1i,…, Xki = número de fatores k do modo m por indivíduo i; 

β0m = constante específica por modo m; 

β1m,…, βkm = número de coeficientes k por modo m que precisam ser estimados 

a partir da base de dados; 

M = é o conjunto de todos os modos de transporte disponíveis; 
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n = é o número de combinações de indivíduo/viagem no conjunto de dados. 

 

O número M do total de modos disponíveis é dado pela seguinte fórmula: 

𝑝𝑖𝑚 =
 𝑒𝑥𝑝(𝛽0𝑚+𝛽1𝑚𝑥1𝑖+𝛽2𝑚𝑥2𝑖+⋯+𝛽𝑘𝑚𝑥𝑘𝑖)

1+∑ 𝑒𝑥𝑝𝑀−1
𝑙=1 (𝛽0𝑙+𝛽1𝑙𝑥1𝑖+𝛽2𝑙𝑥2𝑖+⋯+𝛽𝑘𝑙𝑥𝑘𝑖)

                 EQ. 3.19 

 

E para as categorias de referência: 

𝑝𝑖𝑀  =
 1

1+∑ 𝑒𝑥𝑝𝑀−1
𝑙=1 (𝛽0𝑙+𝛽1𝑙𝑥1𝑖+𝛽2𝑙𝑥2𝑖+⋯+𝛽𝑘𝑙𝑥𝑘𝑖)

               EQ. 3.20 

Na primeira equação, os autores consideram separadamente os três diferentes 

propósitos de viagem (negócios, de assuntos pessoais e lazer) e quatro modos (M) 

de viagem (veículo pessoal, aéreo, ônibus e trem) onde veículo pessoal foi 

considerado o nível de base. 

Como conclusão deste trabalho, os autores identificaram que dois principais 

fatores regem a escolha individual do modo de viagem: o peso econômico de modos 

particulares de viagens e a disponibilidade e acesso à infraestrutura de transporte. 

Os resultados dos modelos estatísticos fornecem evidências de que a escolha do 

modo varia de acordo com viagem finalidade. 

Houve um número muito maior de fatores que influenciam significativamente na 

escolha em todos os tipos de uso viagem para veículo pessoal.  

As características dos entrevistados que estavam tomando as viagens tendem a 

predizer melhor a escolha do modo de viajar do que as características das próprias 

viagens.  

Os resultados sugerem que a demanda dos entrevistados para os diferentes 

modos de transporte é relativamente dissociado das considerações de custo, como 

o preço das passagens aéreas ou gasolina. 

Uma das variáveis mais significativas na previsão escolha modo foi a distância 

da origem ao destino. A probabilidade de o indivíduo escolher viajar em um veículo 

pessoal diminui exponencialmente com a distância de viagem, enquanto a 
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probabilidade de escolher viagens aéreas aumenta exponencialmente com a 

distância de viagem;  

 

3.3.14  BRASIL 

 

Por fim, analisando projetos realizados no Brasil, o Ministério dos Transportes 

(2012) realizou, a partir do Programa de Resgate do Transporte Ferroviário de 

Passageiros, dois Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica, Financeira, Social e 

Ambiental do Sistema de Transporte Ferroviário de Passageiros de Interesse 

Regional, nos trechos de Londrina (PR) – Maringá (PR) e Caxias do Sul (RS) – 

Bento Gonçalves (RS) (Ministério dos Transportes, 2011; 2012b).  

Também Ventura (2012), realizou um trabalho que tinha por objetivo o 

desenvolvimento de um procedimento metodológico de estimativa de demanda 

transferida para o transporte ferroviário de passageiros com característica 

semiurbana, aplicando-o no trecho Florianópolis (SC) – Itajaí (SC).  

Ambos os trabalhos brasileiros possuem o mesmo procedimento metodológico.  

A previsão da demanda transferida se deu por meio da aplicação de 

questionários com os atuais usuários dos sistemas de transportes existentes na 

região, realizados face-a-face.  

Foram utilizados Modelos desagregados e Técnica de Preferência Declarada. 

Utilizando o software Alogit os autores trabalham os dados coletados. 

Para o procedimento, foi realizada uma coleta de informações sobre os modais 

disponíveis entre a origem e o destino analisado, com as informações das empresas 

e linhas de ônibus regular, linhas sob fretamento, informações sobre o transporte 

particular, todos os modos de transporte existentes na região e informações sobre 

modal ferroviário a ser proposto. Dentre as informações obtidas está custo da 

viagem, horários, velocidade média, entre outras. 
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Para as pesquisas OD, as informações coletadas no modal rodoviário, coletivo e 

individual foram: 

i) Perfil socioeconômico do entrevistado; 

ii) Com informações sobre idade, gênero, grau de instrução, setor de ocupação, 

renda familiar, casa própria ou alugada, posse ou não de motocicletas e automóveis, 

entre outros, 

iii) Município de origem do deslocamento;  

iv) Município de destino do deslocamento; 

v) Motivo da viagem; e, 

vi) Frequência da viagem.  

 

Para a pesquisa de Preferência Declarada (PD) as alternativas de viagens são 

apresentadas sob a forma de cartões, cada um deles apresentando um cenário 

idealizado com as alternativas para cada modal. A escolha do modal, comparando 

modal rodoviário com o ferroviário está diretamente associada aos atributos custo e 

tempo e indiretamente associada a questões de praticidade, conforto, segurança, 

flexibilidade, acessibilidade, pontualidade, preocupações com o trânsito e o meio 

ambiente, entre outros. 

A determinação do potencial de propensão à mudança de modal é realizada 

através da análise direta dos resultados da pesquisa de Preferência Declarada (PD). 

As funções Utilidade foram calibradas e foi utilizado o software Alogit para a 

utilização do método da Máxima Verossimilhança. São feitos testes estatísticos 

como o Teste t-student e o cálculo do índice ρ². Desta forma, foram obtidas as 

seguintes funções utilidade: 

𝑈ô𝑛𝑖𝑏𝑢𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 =  −0,5909 .  𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 +  0,1983 . 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 + 0,0892 .  𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜   EQ. 3.21 

𝑈ô𝑛𝑖𝑏𝑢𝑠 𝑓𝑟𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜  =  0,6299 .  𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 −  0,2538 . 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 –  0,07995 .  𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜  EQ. 3.22 

𝑈ô𝑛𝑖𝑏𝑢𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 =  0,0296 .  𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 –  0,07666 .  𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 –  0,02481 .  𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜  EQ. 3.23 

 

Onde a autora analisa a utilidade levando em consideração apenas tarifa e o 

tempo dos modais ferroviário e rodoviário. 
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Em seguida, foram calculadas as porcentagens de permanência em cada modal, 

indicando a taxa de taxa de propensão de transferência dos usuários do modal 

rodoviário para o modal ferroviário (P1) e a taxa de permanência no modal rodoviário 

(P2) através da seguinte fórmula: 

𝑃1 =
𝑒𝑈1

𝑒𝑈1+ 𝑒𝑈2
 ;  𝑃2 =

𝑒𝑈2

𝑒𝑈1+ 𝑒𝑈2
                                    EQ. 3.24 

 

Onde:  

P1 e P2 são as porcentagens da permanência nos modais ferroviário e 

rodoviário; 

Combinando o resultado dessas probabilidades com os dados levantados acerca 

da demanda das linhas de ônibus regular, linhas sob regime de fretamento e 

contagens volumétricas de veículos nas rodovias se pode estimar a demanda 

transferida para o novo modal.  

 

3.4 CONCLUSÕES DOS TRABALHOS ANALISADOS 

 

Ficou evidente que a Europa possui maior número de trabalhos na área de 

demanda ferroviária e que este transporte está presente nos países de forma 

habitual entre os usuários, sendo propostas melhorias, implementações de trens de 

alta velocidade, em substituição ao transporte ferroviário clássico, diferente do Brasil 

que não possui um transporte ferroviário de passageiros expressivo se comparado à 

extensão territorial brasileira.  

Desta forma, este capítulo fornece informações muito importantes para conhecer 

como a demanda de passageiros deve ser estudada e como os passageiros se 

comportam. Fica evidente também que o comportamento individual para a escolha 

das viagens é influenciado por diversos motivos, desde características pessoais, 

como idade, gênero, etc. até características das viagens e do local, como motivo da 

viagem e oferta de infraestrutura de transportes.  
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Sendo assim, foram listadas algumas conclusões importantes que devem ser 

lembradas ao longo do desenvolvimento da metodologia de trabalho: 

 Os fatores determinantes para a previsão da demanda variam de cidade para 

cidade e de país para país, assim como o processo de determinação da 

demanda a curto e longo prazo possuem elasticidades diferentes (Sanko, 

Morikawa e Nagamatsu, 2013); 

 A diferenciação de projetos a curto e médio/longo prazo também deve ser 

observada. Em relação à tarifa, em previsões de demanda de curto prazo, esta 

variável não influencia tanto quanto em previsões à longo prazo, pois a 

população ainda deve manter contratos, obrigações de trabalho e estudo, tendo 

menos opções para a comparação, enquanto que à longo prazo, os passageiros 

podem se organizar de forma a não utilizar o modal que oferece maior tarifa, por 

exemplo, alterando seu local de trabalho ou moradia. Ou seja, se as condições 

da viagem não forem ideais, principalmente para viajantes rotineiros, a demanda 

pode procurar outra opção de transporte ou de vida; 

 A distância da viagem é uma das características que influenciam a escolha do 

modo de transporte. Ficou evidente nos estudos que, conforme a distância 

aumenta, a probabilidade da utilização de veículos individuais e utilização de 

ônibus diminuem, sendo mais escolhidos os modais ferroviário e aéreo; Burge, 

Kim e Rohr (2011) consideram em seu trabalho “longas distâncias”, como 

viagens com mais de 50km; 

 A variável “fatalidades” medida no item “Segurança” não demonstrou ser uma 

boa escolha para caracterizar este item na modelagem da demanda realizada na 

Austrália. (Wijeweera et al., 2014); 

 Segundo Network Rail (2009), os modelos de escolha discreta para a escolha do 

transporte são a chave para informar o modelo da estimativa da demanda;  

 As melhorias nos sistemas de transporte existentes tendem a influenciar em uma 

pesquisa de preferência declarada. Um exemplo seria a tendência pós 

privatização de rodovias, que pode trazer benefícios ao transporte rodoviário; 

 Em uma grande parte dos trabalhos realizados, a classe ou o tipo de bilhete 

comprado, indicando também os níveis de conforto no sistema de transporte, são 
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características que devem ser levadas em consideração (Rolle, 1997; Crisalli, 

1999); 

 Os viajantes rotineiros se comportam de forma diferente dos viajantes de lazer. 

Wardman (2004) também conclui o PIB de uma região tem maior influência para 

viagens de negócios que para viagens de lazer;  

 Os viajantes que optam por automóveis têm um comportamento diferente dos 

que já viajam em transportes coletivos em termos de atributos das opções de 

transporte; 

 Sobre as pesquisas de preferência declarada, podem ser utilizados diversos tipos 

de questionários. Ahern e Tapley (2006) citam como exemplo os de classificação, 

de escolha direta e de avaliação. Os cenários apresentados nas pesquisas de 

preferência declarada devem ser hipotéticos, porém realistas; 

 Ahern e Tapley (2006) concluem que o tempo de viagem e o custo são as 

variáveis que mais influenciam a escolha do usuário. As variáveis de frequência e 

confiabilidade não tiveram muita importância, pois ambos os serviços de trem e 

ônibus são frequentes e confiáveis. Isso nos leva a entender que, quando as 

características de modais competitivos são parecidas, a variável não tem uma 

forte influência sobre a decisão do viajante; 

 Li et al. (2006), afirmam que as características individuais dos passageiros, como 

idade, renda, educação, propriedade de carro/disponibilidade, podem influenciar 

na escolha da preferência, além das características mais comuns na escolha dos 

transportes, como localização da atividade, duração e propósito da atividade, a 

frequência das atividades, as características Origem-Destino; 

 Os viajantes de negócios tendem a ter maior disposição a pagar um valor maior 

pelo transporte, se comparados aos viajantes a lazer (Li et al., 2006); 

 Deve-se também ser considerado o comportamento induzido da demanda, a 

partir da implantação de uma nova opção de transporte, ou quando há um 

aumento de capacidade ou melhorias no sistema de transporte já existente; 

 Em relação às características em comum dos trabalhos analisados, foi elaborado 

o Apêndice I, a fim de resumir as principais conclusões em relação às variáveis, 

dados utilizados nas pesquisas, características de viagens e de viajantes, entre 

outros. Os principais métodos utilizados pelos autores para predizer, analisar e 
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orientar a demanda ferroviária por passageiros intercidades estão representados 

no Apêndice II. 

 Dos dados pesquisados pelos autores, que levaram em consideração as 

características das viagens, a maior parte dos trabalhos apresentou as variáveis: 

tempos de viagem, custo do deslocamento e frequência da viagem. O motivo da 

viagem e a capacidade do modal analisado são dados que são coletados, 

analisando sempre as informações de acordo com a Origem e Destino do 

deslocamento. O resumo dos dados é apresentado na TAB. 3.3 a seguir: 

 

TAB. 3.3: Dados de características da viagem nos trabalhos analisados 

  
LEGENDA:     

Nº Autor analisado Nota técnica 

1 Bel (1997)   

2 Rolle (1997)   

3 Crisali (1999)   

4 Stefanis et al. (2001)   

5 Jovicic e Hansen (2003)   

6 Wardman (2006)   

7 Burge, Kim e Rohr (2011)    

8 Ahern e Tapley (2006)   

9 Iarnród Éireann (2011) X 

10 Li et al. (2006)   

11 Trap (2014)   

12 Network Rail (2009) X 

13 Network Rail (2009) X 

14 Yao e Morikawa (2005)   

15 Sanko, Morikawa e Nagamatsu (2013)    

16 Kitagawa, Saratchai e Terabe (2005)   

17 Dou et al. (2013)   

18 Wijeweera et al. (2014)   
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19 Virginia Department of Rail and Public Transportation (2009) X 

20 Anderson and Simkins (2012) X 

21 Ministério dos Transportes (2011) X 

22 Ministério dos Transportes (2012b) X 

23 Ventura (2012)   

 

 Para a variável “frequência dos serviços”, são considerados por cada modal, a 

frequência dos serviços, seja por hora ou headway, ou mesmo indicando a 

quantidade de carros disponíveis no dia para a realização das viagens. Atrasos 

na frequência da viagem estão diretamente relacionados com tempo de viagem – 

neste caso fora da composição – que implica num maior tempo de espera.  

 Para a variável “tempo de viagem”, além de considerar apenas do tempo 

passado pelo viajante dentro do modo de transporte, alguns autores também se 

referem ao tempo de viagem total, contabilizando o tempo de acesso e egresso 

das estações, tempos de conexões, nos casos do transporte realizado por 

ônibus, trens e aviões, além do tempo de espera para o embarque a estes 

modais. As características da viagem e do modal, como distância entre Origem e 

Destino, velocidade média do modal e número de transferências necessárias 

influenciam diretamente no tempo de viagem. 

 Para a variável “custo de viagem”, da mesma forma do tempo de viagem, além 

de considerar apenas o custo do bilhete ou o custo do combustível, no caso de 

automóveis particulares, foram considerados também em alguns trabalhos, o 

custo de acesso e egresso das estações e as taxas pagas nos modais (seguros, 

check-in, etc.). Algumas das variáveis relacionadas com o custo da viagem, que 

são importantes, mas que não foram levadas em consideração pela maioria dos 

trabalhos analisados, foi o tipo de tarifa, a classe escolhida e quem é o 

responsável pelo pagamento da tarifa ou combustível para a realização do 

deslocamento.  

 São considerados em praticamente todos os trabalhos a finalidade da viagem. 

Em geral, existem 4 principais segmentos: As viagens de negócios, as viagens 

diárias para trabalho, as viagens diárias para estudo e as viagens de lazer. Essas 

informações são obtidas com Pesquisas de Preferência Revelada e podem 

representar o perfil do viajante. Os dados de origem e destino também são 

obtidos com esta pesquisa. 
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 Das características dos viajantes, a maior parte dos trabalhos apresentaram 

dados de PIB / Renda familiar, PIB per capita / Renda per capita, idade dos 

viajantes e a posse de carro individual. Yao e Morikawa (2005), analisando as 

mudanças na demanda, observam que melhoria das condições socioeconômicas 

de uma determinada área, influencia no aumento demanda por transportes. O 

resumo dos dados é apresentado na TAB. 3.4 a seguir: 

 
TAB. 3.4: Dados de características do viajante nos trabalhos analisados 

 

 

 A idade dos viajantes pode indicar as escolhas que cada indivíduo faz ao se 

locomover e em qual segmento de viagem ele está inserido (principalmente em 

relação à estudos e trabalho). Além da idade, percebeu-se que alguns autores 

também levam em consideração o grau de instrução do viajante, o status do 

emprego e setor de ocupação. 

 Em relação à variável “posse de automóvel”, percebe-se que, a maioria dos 

usuários de transportes públicos possui o automóvel, porém muitos optam pela 

utilização do transporte público na Europa. Alguns autores consideram que 

muitos passageiros são deixados na estação de um transporte público por outra 

pessoa em um carro particular. Nas pesquisas, também podem estar contidas 

informações sobre a frequência das viagens realizadas e a frequência da 

utilização do transporte público para estas viagens. 

 Alguns aspectos regionais foram levados em consideração em trabalhos 

analisados, com dados de uso do solo e plano diretor e densidade populacional. 

O “uso do solo e plano diretor” direcionam o ordenamento da cidade, geralmente 

em áreas residenciais e comerciais, vias estruturantes, etc. A partir desses 
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dados, é possível identificar zonas onde o tráfego é gerado e atraído. Alguns 

itens, menos analisados pelos autores, mas de grande importância, foram a 

identificação dos locais de emprego e locais de ensino presentes na área de 

estudo, infraestruturas existentes disponíveis na região, como rodoviárias, 

aeroportos, estações ferroviárias, etc., além da área de influência destas 

infraestruturas. Por sua vez, a densidade populacional pode representar, da 

mesma forma que o PIB, o grau de desenvolvimento de uma região. Geralmente, 

nestas regiões, o planejamento e as soluções para a implantação de novos 

modelos de transporte se tornam um trabalho mais difícil que nas áreas de 

densidade populacional menor. 

 A coleta de dados foi realizada de três formas: a obtenção de dados históricos 

para os modais disponíveis na região, a pesquisa de preferência revelada e a 

pesquisa de preferência declarada. 

o Os autores que realizaram um levantamento de dados históricos 

pretendiam conhecer a demanda por transportes existentes na região e 

projetar a demanda futura (DRPT, 2009; Network Rail, 2009; Anderson e 

Simkins, 2012; Wijeweera et al., 2014). Dentre os trabalhos que levam em 

consideração dados históricos estão: na Suíça, em 1997, Rolle (1997) 

coleta dados agregados do transporte ferroviário de passageiros e 

transporte individual, dos anos de 1982 a 1986 e consistem no número de 

passageiros transportados, receitas correspondentes a estes transportes, 

classe escolhida e tipos de bilhetes utilizados, partindo de uma estação i 

até a outra j. Da mesma forma, Bel (1997), na Espanha, Stefanis et al. 

(2001), na Grécia e Yao e Morikawa (2005), no Japão também utilizam 

dados históricos.  

o Nas pesquisas de Preferência Revelada, os viajantes revelavam as 

escolhas feitas para realizar uma viagem rotineira ou descrever a própria 

viagem que estava realizando. Poderiam constar na pesquisa dados da 

viagem (finalidade, modo utilizado, etc.) e do viajante (idade, renda, etc.). 

Nas pesquisas de Preferência Declarada, foram inseridas informações 

sobre um modal ainda não implantado, fornecendo informações de tarifa, 

tempo de viagem, velocidade, entre outros, onde os viajantes deveriam 

decidir qual modal utilizaria para realizar a viagem. 
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 Sobre os procedimentos utilizados para estimar a demanda, de forma geral os 

autores utilizaram dois modelos: os modelos de Regressão e os modelos Logit. 

Para os modelos Logit, os autores definem a Função Utilidade e utilizam diversos 

modelos, como o modelo Tree-Logit, entre outros. 

 Também se observa que a maioria dos autores utilizam procedimentos 

estatísticos para testar a confiabilidade dos dados e dos modelos. São utilizados 

testes T-student, Máxima Verossimilhança, Modelo de correção de erros (MCE). 

 Alguns autores utilizam um modelo próprio para a modelagem da demanda e 

alguns softwares. Dentre os utilizados, estão o Alogit e o Stata. O resumo dos 

dados é apresentado na TAB. 3.5 a seguir: 

TAB. 3.5: Informações sobre coleta de dados e métodos matemático utilizados para 

análise.
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4 O MÉTODO DE PREFERÊNCIA DECLARADA E OS MODELOS DE 

ESCOLHA DISCRETA 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

Uma das conclusões do capítulo 3 foi que os modelos de escolha discreta para a 

escolha do transporte é um dos mais utilizados para estimar a demanda para um 

modal que ainda não está implantado. Desta forma, o foco do presente capítulo se 

concentra na exploração dos temas: Pesquisa de Preferência Declarada, 

descrevendo a sequência do planejamento da pesquisa e Modelos de escolha 

discreta, apresentando os Modelos Logit, as formas de análise dos resultados e 

como esta pesquisa resulta na demanda transferida para o novo modal. 

 

4.2 PREVISÃO COMPORTAMENTAL DA DEMANDA 

 

De acordo com Mendonça (2008) e Lopes Filho (2003), modelos 

comportamentais, também chamados de modelos desagregados de escolha 

discreta, possibilitam a representação com maiores detalhes dos atributos das redes 

estudadas. Tais modelos são baseados na escolha individual do usuário e podem se 

dividir em modelos comportamentais e modelos atitudinais. “Os comportamentais 

determinam, através de atributos, a probabilidade de o usuário selecionar um 

destino qualquer e/ou modo de transporte que utilizará. Os atitudinais fundamentam-

se nas escolhas dos usuários” (CARNEIRO, 2005 apud MENDONÇA 2008). 

Segundo Campos (2013), para a identificação do comportamento futuro de uma 

determinada demanda, existem duas formas de obtenção dos dados: As pesquisas 

de Preferência Revelada e de Preferência Declarada. 

De acordo com Campos (2013), Medeiros (2007) e Lopes Filho (2003), as 

técnicas de Preferência Revelada (PR) são caracterizadas por escolhas já 

realizadas pelos usuários de um determinado produto ou serviço, dentre um 

conjunto de alternativas a partir de situações reais, vividas pelo indivíduo.  
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As pesquisas de Preferência Declarada (PD) visam o entendimento do 

comportamento de um usuário em relação às opções de transporte ou às vantagens 

oferecidas por este. Desta forma, geralmente o usuário do transporte não mantém 

sua escolha quando onde é proposto um conjunto de alternativas com diversos 

valores e variações de atributos, desenvolvidos pelo pesquisador, e, a partir destas 

pesquisas, estimam-se as preferências dos usuários (CAMPOS, 2013; MEDEIROS, 

2007, LOPES FILHO, 2003). Ahern e Tapley (2006) afirmam que as opções 

apresentadas nas pesquisas de preferência declarada devem ser hipotéticas, porém 

realistas, a fim de medir o comportamento esperado da demanda. 

 

4.3 TÉCNICA DE PREFERÊNCIA DECLARADA  

 

De acordo com Pearce e Ӧzdemiroglu et al. (2002), a Técnica de Preferência 

Declarada se baseia na coleta das informações a um grupo de pessoas a partir de 

situações hipotéticas, como uma pesquisa de mercado, objetivando o conhecimento 

de quais características influenciam no comportamento do usuário do transporte, ao 

escolher aquela opção para realizar uma determinada viagem. 

Network Rail (2009b) afirma que, nas Pesquisas de Preferência Declarada, são 

apresentados aos respondentes alternativas hipotéticas, mas realistas, com 

descritas a partir de características ou "atributos". As alternativas são criadas a partir 

da variação dos valores dos atributos de forma cuidadosamente controlada. 

Segundo Richardson, Ampt e Meyburg (1995) e Kroes e Sheldon (1988), este 

método é indicado quando uma nova opção de transporte está sendo implantada e 

não existem dados históricos ou evidências de como as pessoas podem se 

comportar diante da nova alternativa ou quando o pesquisador pretende analisar o 

efeito de duas variáveis altamente relacionadas sobre as escolhas dos usuários de 

transporte. Desta forma, são apresentados cenários hipotéticos aos entrevistados, 

utilizando uma série de atributos e níveis, pela utilização de diversos métodos para a 

geração dos cenários. 



93 
 

Na TAB. 4.1, são apresentadas as etapas do planejamento de um estudo de 

Preferência Declarada, de acordo com Bradley (1988), Kroes e Sheldon (1988) e 

Pearce e Ӧzdemiroglu et al. (2002). 

TAB. 4.1 Estágios de uma análise de Pesquisa de Preferência Declarada 

1 Pesquisa Inicial 
Qual contexto ou impacto sendo avaliado? 

Quais situações hipotéticas serão analisadas? 
Qual questão está sendo abordada? 

2 Escolha da população e amostra 
Qual o público-alvo e qual tipo de amostra deve ser selecionada? 

Avaliação histórica ou modelagem de escolha? 
Quais os fatores mais relevantes na tomada de decisão? 

3 Preparando o questionário 
Quais as alternativas a serem apresentadas aos respondentes? 

Qual o formato das questões? 
Qual o método da pesquisa (face a face, e-mail, vários formatos)? 
Qual a forma de medir as preferências ou escolhas na pesquisa? 

4 Desenho do questionário 
Desenvolvimento do método para apresentação e coleta de dados do experimento 

5 Testando o questionário 
Grupos-alvo; Redesign do questionário; Pesquisa piloto ou pré-teste 

6 Condução da pesquisa principal 
Redesign do questionário e condução da pesquisa principal 

7 Análise econométrica 
Banco de dados para análises 

Estimação das funções utilidade e análise dos dados 
8 Teste de validade e confiabilidade 

Os resultados mostram resultados positivos em testes de validade e confiabilidade? 
9 Agregação e relatórios 

Agregar os resultados da amostra para o público-alvo 
10 Aplicação do modelo 

Aplicação do modelo para estimar a demanda 
Fonte: Adaptado de Bradley (1988), Kroes e Sheldon (1988) e Pearce e 

Ӧzdemiroglu et al. (2002). 

A partir das etapas definidas, é apresentado, em seguida, o procedimento para o 

cumprimento dessas etapas. 

 

4.3.1 PESQUISA INICIAL 
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A primeira etapa da Pesquisa de Preferência declarada é a identificação dos 

objetivos da pesquisa, analisando contextos e impactos, qual o objeto de estudo e o 

que está sendo abordado.  

De acordo com Bradley (1988), estes estudos podem ser aplicados na avaliação 

de preferências em um grupo de opções, avaliação dos pesos dessas preferências, 

predição de mudança da demanda de uma situação corrente e a predição da 

demanda absoluta frente às opções dadas.  

Por exemplo, os planejadores da pesquisa podem ter como objetivo a avaliação 

do comportamento de uma demanda ao se implantar uma nova opção de transporte 

em uma determinada região ou apenas analisar a implantação de novas tarifas, a 

disponibilidade dos viajantes em pagar alguma taxa, a melhoria de serviços 

prestados, etc. 

 

4.3.2 ESCOLHA DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

De acordo com Gonçalves (1995), Ortúzar e Willumsen (2001), Bradley (1988), a 

amostra para a realização das pesquisas de preferência declarada pode ser retirada 

diretamente de um grupo pré-selecionado.  

Segundo Ortúzar e Willumsen (2001), Bradley (1988) e relatório da Accent e 

Competition Comission (2010), as pesquisas de preferência declarada podem ser 

em menor quantidade que as pesquisas de preferência revelada pois os 

experimentos aplicados em uma pesquisa de preferência declarada são 

estatisticamente mais eficientes. Enquanto nas pesquisas de preferência revelada, 

os autores recomendam uma amostra de 400 entrevistados, nas pesquisas de 

preferência declarada, recomendam-se um mínimo de 75 pessoas por cada grupo 

de interesse. Para Bradley (1988), o tamanho da amostra é justificado porque o 

modelo só leva em consideração indivíduos de certo modo, como por exemplo, 

usuários frequentes de um serviço de transporte público, sendo os dados 

estatisticamente mais eficientes. 
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Além do tamanho da amostra, devem-se levar em consideração as 

características da região, identificando a necessidade ou não da realização de uma 

avaliação de dados históricos, o conhecimento de todos os modos de transporte 

disponíveis e quais os fatores mais influenciam a demanda da região de estudo, ao 

escolher um modo de transporte. 

De acordo com Bates apud Brito (2007), os atributos que podem ser levados em 

consideração na escolha de um transporte podem ser considerados como atributos 

“leves”, “primários” e “secundários”. Os atributos leves são aqueles que afetam o 

comportamento da viagem, porém são de difícil quantificação, como os fatores de 

confiabilidade, conforto e segurança. Os atributos primários são aqueles usuais e 

evidentes, representando os atributos mais significativos da viagem, como por 

exemplo, o tempo total da viagem. Já os atributos secundários são de ocorrência 

incidental, como sistemas de informação e equipamentos de acessibilidade. 

 

4.3.3 PREPARANDO O QUESTIONÁRIO 

 

O desenho do questionário começa com a determinação de quais fatores são 

importantes para região de aplicação e com a identificação do objetivo da pesquisa, 

como por exemplo, o conhecimento da demanda por um novo transporte implantado 

na região onde se situa a amostra identificada. A partir daí, devem-se desenvolver 

os cenários, identificando os atributos e níveis para cada opção contida.  

Segundo Richardson, Ampt e Meyburg (1995) e Kroes e Sheldon (1988), este 

método é indicado quando uma nova opção de transporte está sendo implantada e 

não existem dados históricos ou evidências de como as pessoas podem se 

comportar diante da nova alternativa ou quando o pesquisador pretende analisar o 

efeito de duas variáveis altamente relacionadas sobre as escolhas dos usuários de 

transporte. Desta forma, são apresentados cenários hipotéticos aos entrevistados, 

utilizando uma série de atributos e níveis, pela utilização de diversos métodos para a 

geração dos cenários. A partir do conhecimento do cenário existente e do público 

alvo, é necessário o conhecimento dos atributos das alternativas de transporte já 
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disponíveis na região a fim de identificar alternativas, atributos e níveis que serão 

considerados no estudo.  

Carson e Louviere (2011) caracterizam um Projeto Experimental (choice 

experiment) quando se pede a um entrevistado para realizar uma escolha discreta 

entre duas ou mais alternativas apresentadas dentro de um conjunto de escolhas; e 

quando essas alternativas de escolhas são formuladas por meio de variações de 

atributos onde os respondentes possam ser capazes de avaliar as opções de acordo 

com sua preferência. Para os autores, o processo do estudo da entrevista 

apresentada tem dois pontos críticos: o Projeto Experimental e a identificação e 

apresentação de atributos e níveis. (CARSON E LOUVIERE, 2011). 

De acordo com Filho, Loureiro e Cavalcante (2006), nos experimentos de 

preferência declarada, cada alternativa é apresentada em um conjunto de escolhas 

com diferentes atributos. Estas alternativas são definidas pelo pesquisador, de forma 

que o efeito individual de cada variação dos atributos seja estaticamente 

independente, não devendo haver correlação entre tais atributos. 

 

4.3.3.1 DEFINIÇÃO DOS ATRIBUTOS E NÍVEIS DAS ESCOLHAS 

 

Segundo Filho, Loureiro e Cavalcante (2006), nesta etapa são definidos os 

atributos que melhor refletem os objetivos do estudo e que resulte em uma pesquisa 

não fatigante ao entrevistado. Segundo os autores, é recomendado, no máximo, 

quatro atributos. 

De acordo com Sanko (2001), as alternativas apresentadas aos entrevistados 

consistem em um conjunto de atributos e seus níveis. Para cada alternativa, a 

combinação de atributos e níveis é normalmente chamada de “cenário” ou “opção”. 

De acordo com Kroes e Sheldon (1988) o número máximo de combinações aceitável 

para pesquisas de preferência declarada está entre 9 e 16. 

Como exemplo, Pearmain et al. (1991) nos mostra um conjunto de 3 atributos e 2 

níveis de cada atributo onde o pesquisador está estudando um cenário de serviço de 



97 
 

transporte público. Para os atributos, foram considerados “Tarifa”, “Tempo de 

viagem” e “Frequência dos serviços”. Para os níveis, “baixa” e “alta”, relacionados à 

“Tarifa”; “Rápido” e “Lento”, relacionados ao “Tempo de viagem” e “Frequente” e 

“Não frequente” para a “Frequência dos serviços”, como mostrado no TAB.4.2. 

 

TAB. 4.2 Atributos e níveis de transporte público 

  
Atributos de transporte público 

  
Tarifa 

Tempo de 
viagem 

Frequência dos 
serviços 

O
p

ç
õ

e
s
 

1 Baixa  Rápido  Não frequente 

2 Baixa  Rápido  Frequente 

3 Baixa  Lento Não frequente 

4 Baixa  Lento Frequente 

5 Alta Rápido  Não frequente 

6 Alta Rápido  Frequente 

7 Alta Lento Não frequente 

8 Alta Lento Frequente 

Fonte: Adaptado de Pearmain et al. (1991) 

 

Segundo Carson e Louviere (2011), de forma geral, os níveis dos atributos 

representam uma amostra em um intervalo de variação de um atributo. Para os 

atributos quantitativos, geralmente são utilizados níveis contínuos, que são 

uniformemente espaçados entre dois níveis extremos. Para projetos mais 

complexos, podem ser utilizados outros parâmetros preferenciais ou outras 

distribuições. Para os atributos qualitativos, os níveis são destinados a representar 

opções relevantes de cada atributo. 

Segundo Bana e Costa (1992) apud Souza (1999) e Souza (2002) os níveis 

devem ser adequados ao atributo, representando situações factíveis, devem se 

situar em uma faixa que permita ao indivíduo a mudança de comportamento e não 

devem ser ambíguos. Além disso, Keeney (1992 apud SOUZA, 1999) identifica que 

os níveis devem definir perfeitamente o atributo. Níveis “bom” ou “fraco” prejudicam 

a mensurabilidade; devem também descrever de forma clara as situações e servir de 

parâmetro para os julgamentos dos entrevistados e; devem ser compreensíveis, 

evitando ambiguidades e perda de informações. 
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De acordo com Souza (2002), o número ideal de níveis não é claramente 

definido na literatura. Porém Louviere (1988) recomenda que sejam utilizados 

sempre que possível, três níveis para cada atributo, garantindo a qualidade 

estatística da estimação. 

A partir dos atributos e níveis definidos, pode-se então montar as alternativas 

para serem apresentadas aos entrevistados. Segundo Ortúzar e Willumsen (2001), 

Pearmain et al. (1991) e Segundo Filho, Loureiro e Cavalcante (2006), a construção 

das alternativas é feita através da utilização de planos fatoriais (Master Plans). O 

método de combinações que gera maior número de cenários é o Projeto Fatorial 

Completo - PFC, onde o número de níveis elevado ao número de atributos 

pesquisados gera a quantidade de cenários a serem apresentados: 

𝑁𝐶 =  ∏ 𝑛𝑖
𝑎𝑖                                EQ. 4.1 

Onde, 

NC é o número de combinações possíveis; 

 n, i-ésimo atributo;  

a, número de níveis do i-ésimo atributo. 

 

Em muitos estudos pode ser realizado o Projeto Fatorial Completo. Porém, 

levando-se em consideração o grande número de combinações e a exaustividade da 

pesquisa, existem alternativas de projeto que podem reduzir o número de cenários. 

Dentre as opções Pearmain et al. (1991) apresentam os Projetos Fatoriais 

Fracionados, remoção de alternativas dominantes e dominadas, formação de 

“blocos” de alternativas, fixação de um atributo comum em experimentos separados 

e a definição dos atributos em termos de diferença entre alternativas. 

Segundo Filho, Loureiro e Cavalcante (2006), Pearmain et al. (1991), Sanko 

(2001) e Louviere et al. (2000), o Projeto Fatorial Fracionário pode ser utilizado a fim 

de diminuir os cenários apresentados, mantendo a relação independente entre cada 

atributo. São feitos a partir do Fatorial completo onde são realizadas interações entre 

os atributos e são gerados menos cenários. 



99 
 

Outra medida que pode ser tomada é a remoção de todas as alternativas 

dominantes e dominadas. Desta forma, pode-se remover apenas uma pequena 

quantidade de cenários gerados. Segundo Filho, Loureiro e Cavalcante (2006), as 

alternativas dominantes acontecem quando os valores de todos os atributos são 

melhores se comparados com os outros cenários. Já nas alternativas dominadas, 

todos os atributos possuem valores piores. Os autores afirmam que, com a 

eliminação destes cenários, não é possível identificar se os entrevistados 

responderam à pesquisa de forma aleatória ou não. 

Outra abordagem utilizada pelos autores é a formação dos blocos de 

alternativas. Partindo também do projeto fatorial completo, as alternativas são 

divididas por blocos. A cada entrevistado é apresentado um bloco de alternativas. 

Indica-se que cada bloco seja apresentado para um mesmo número de 

entrevistados. 

Além destas práticas, os autores consideram também a fixação de um atributo 

comum em experimentos separados para a diminuição dos cenários nas pesquisas 

de preferência declarada e é utilizado quando o experimento contém um número 

considerável de atributos. Desta forma, os pesquisadores realizariam dois projetos 

experimentais, cada um destes considerando atributos diferentes, porém tendo 

apenas um atributo em comum. Como exemplo, sendo os atributos “Modo de 

Transporte”, “Tempo de Viagem”, “Tempo de Espera” e “Custo da Tarifa” poderiam 

ser realizados dois projetos experimentais, um contando “Modo de Transporte”, 

“Tempo de Viagem” e “Custo da Tarifa”; e outro contendo os atributos “Nível de 

Serviço”, “Tempo de Espera” e “Custo da Tarifa”. Nesta prática, deve-se garantir que 

ambos os projetos sejam apresentados ao mesmo número de entrevistados, porém 

de grupos diferentes. (FILHO, LOUREIRO E CAVALCANTE, 2006), 

Por fim, é considerada também a definição dos atributos em termos de diferença 

entre alternativas, tomando como base um atributo e variando as alternativas a partir 

deste valor, como mostrado na TAB. 4.3. 
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TAB. 4.3: Atributos com diferenças entre alternativas 

Opção Diferença de custo Diferença de tempo Diferença de conforto 

1 Custo do carro + R$0,20 Tempo do carro - 10 min 
Carro confortável - trem 

desconfortável 

2 Custo do carro + R$0,20 Tempo do carro - 20 min 
Carro confortável - trem 

confortável 

3 Custo do carro + R$0,50 Tempo do carro - 10 min 
Carro confortável - trem 

confortável 

4 Custo do carro + R$0,50 Tempo do carro - 20 min 
Carro confortável - trem 

desconfortável 
Fonte: Adaptado de Pearmain et al. (1991). 

 

Se o carro custa R$2, o tempo do carro é de 50 minutos, as opções seriam 

apresentadas como no TAB. 4.4: 

 

TAB. 4.4: Método de definição dos atributos em termos de diferença entre 
alternativas. 

 
Carro versus Trem 

        
 

Custo Tempo Conforto 
 

Custo  Tempo Conforto 

1 R$ 2,00 50 Confortável 
 

R$ 2,20 40 Desconfortável 

2 R$ 2,00 50 Confortável 
 

R$ 2,20 30 Confortável 

3 R$ 2,00 50 Confortável 
 

R$ 2,50 40 Confortável 

4 R$ 2,00 50 Confortável 
 

R$ 2,50 30 Desconfortável 

Fonte: Adaptado de Pearmain et al. (1991). 

 

 

4.3.3.2 APRESENTAÇÃO DOS CENÁRIOS AOS ENTREVISTADOS 

 

Definidos os cenários, é necessária a definição da apresentação das questões 

aos entrevistados. A forma da coleta das respostas através desta pesquisa é pré-

definida e podem ser utilizados diferentes métodos. De acordo com Pearce e 

Ӧzdemiroglu et al. (2002), Pearmain et al. (1991) e Richardson, Ampt e Meyburg 

(1995), a coleta de dados para as pesquisas de Preferência declarada pode ser 

realizada das seguintes formas: 
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a) Escolha discreta ou “choice”: quando o entrevistado escolhe apenas uma 

alternativa que mais lhe agrada, em meio ao um conjunto de alternativas 

apresentadas. É a forma mais confortável e simples para o entrevistado. Este 

exemplo de questionário é apresentado na FIG. 4.1, onde se pede para o 

usuário do transporte escolher a melhor opção dentre os cenários 

apresentados. 

 

  
Serviço de trem 

existente 
Trem de alta 
velocidade 

Carro 

  

  

 

Frequência dos 
serviços 

a cada 20 minutos a cada 60 minutos - 

Tempo da viagem 3 h 55 min 2h 30 min  4h 30 min 

Custo da viagem R$ 65 R$ 80 R$ 40 

  
 

  Quais destas opções você prefere? 
  

   

  
        

FIG 4.1 Modelo de cartão com dados de “Escolha” do usuário. 

Fonte: Adaptado de Network Rail (2009b) 

 

b) ordenação, “rankeamento” ou “rating”: quando o entrevistado ordena as 

alternativas apresentadas de acordo com sua preferência, da mais preferida à 

menos preferida;  

c) avaliação ou atribuição de notas: quando o entrevistado atribui notas 

individuais para cada alternativa, dentro de uma escala definida pelo analista (de 1 a 

5, por exemplo); 

d) Aceitação ou não de uma alternativa: quando o entrevistado classifica as 

alternativas dadas como “aceitáveis” ou “não aceitáveis”. É um dos formatos menos 

utilizados. 

Na TAB. 4.5, pode-se observar um exemplo de todos os formatos de resposta 

para cada tipo de coleta de informações. 
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TAB 4.5 Formatos de respostas em preferência declarada 

Alternativas 

Formato de resposta 

Escolha 
discreta 

Ordenação (por 
propensão ao uso) 

Atribuição de 
nota 

Aceitação 

Ônibus   5 4 não 

Metrô   4 4 não 

Táxi   3 6 sim 

Carro X 1 10 sim 

Carona   2 7 sim 

Fonte: Adaptado de Brito (2007) 

 

4.3.3.3 DEFINIÇÃO DO MÉTODO DA PESQUISA 

De acordo com Carson e Louviere (2011), as pesquisas podem ser 

administradas de diferentes formas, dentre elas, a mais comum, é a pesquisa 

realizada pessoalmente. Porém, existem pesquisas conduzidas em ligações 

telefônicas, e-mails, em sites específicos na internet, etc. A escolha da forma da 

aplicação da pesquisa se dará a partir da certeza de que os resultados obtidos não 

sofrerão perda. Por exemplo, se considerarmos a realização de uma pesquisa por e-

mail, é certo que a amostra estudada deve ter, ao menos, acesso à internet e 

possuir uma conta de e-mail.  

Pearce e Ӧzdemiroglu et al. (2002) recomendam a que a pesquisa de 

Preferência Declarada seja feita face-a-face, embora demandem um custo maior 

para os pesquisadores. Dentre as vantagens deste procedimento, a mais importante 

a ser destacada é a pouca perda de informação e precisão, se comparada às 

demais formas de pesquisa.  

 

4.3.4 DESENHO E TESTE DO QUESTIONÁRIO 

 

De acordo com Pearce e Ӧzdemiroglu et al. (2002), o desenho cuidadoso do 

questionário é de alta importância para o sucesso da pesquisa de preferência 

declarada. Segundo os autores, os questionários precisam ser testados como forma 
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de um “piloto”, e devem-se fazer quantas revisões forem necessárias para atingir o 

nível de qualidade desejado.  Segundo Accent and Rand Europe (2010),  o projeto 

piloto é um modelo que deve ser usado sempre que for possível como parte de um 

processo de pesquisa. É utilizado para testar tanto a metodologia da pesquisa 

quanto o questionário, principalmente na pesquisa de preferência declarada.  

De acordo com Pearce e Ӧzdemiroglu et al. (2002), o teste do questionário é 

conduzido em um grupo pequeno de respondentes, a fim de avaliar por exemplo, se 

os problemas apresentados são compreendidos e se as perguntas conseguem 

traduzir o objetivo da pesquisa. Os autores recomendam um grupo de teste de 6 a 

12 pessoas dentro de um grupo de interesse, ou seja, não escolhendo indivíduos 

aleatórios na população. 

A partir do teste e da análise dos resultados, o desenho do questionário pode ser 

reformulado, se necessário, e inicia-se a aplicação na amostra definida para a 

condução da pesquisa principal. 

 

 

4.3.5  PESQUISA PRINCIPAL E COLETA DE DADOS 

 

A condução da pesquisa principal na Pesquisa de Preferência Declarada se dá 

após a definição e teste dos questionários a serem apresentados a após a definição 

da amostra.  

Axhausen (2013) e Axhausen; Bierlaire e Abay (2001) reforçam a importância da 

Pesquisa de Preferência Decladada, cada vez mais empregadas para medições de 

comportamento no tráfego. Em seus trabalhos, os autores conduzem e avaliam a 

pesquisa para o SwissMetro, cuja pesquisa de preferência declarada será descrita a 

seguir, a fim de oferecer maior entendimento ao processo de aplicação e obtenção 

dos dados. 
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O projeto SwissMetro se baseia em um conceito de mag-lev subterrâneo em 

vácuo parcial, com velocidade de até 500 km/h, para ligar os grades centros urbanos 

da Suíça ao longo do corredor Mitteland (St. Gallen, Zurique, Ber, Lausanne e 

Genebra). As pesquisas de preferência revelada e declarada deste projeto foram 

realizadas por Abay (1999) (AXHAUSEN; BIERLAIRE E ABAY, 2001), com dois 

grupos principais, que poderiam ser afetados pela implantação do SwissMetro: 435 

usuários frequentes de ferrovia e 750 usuários de carro. A pesquisa foi realizada 

com cenários obtidos através do método “fatorial fracionário”, gerando nove 

situações de escolha para cada entrevistados, tendo como alternativas a ferrovia, o 

Swissmetro e o carro. Cada alternativa apresentada tempo de viagem, tarifa e tempo 

de viagem, acrescentando também um serviço de classe executiva. Para os 

usuários da ferrovia, as pesquisas foram realizadas com o pesquisador embarcado e 

para os usuários de carro, através de envio de cartas. (AXHAUSEN; BIERLAIRE E 

ABAY, 2001; AXHAUSEN, 2013). 

De acordo com Axhausen (2013), Axhausen; Bierlaire e Abay (2001) e Antonini 

et al.(2007), os dados coletados nesta pesquisa, foram diferenciados por grupos da 

população e investigavam a origem e destino dos entrevistados, os motivos da 

viagem, a classe do ticket do viajante; tipo de ticket, quem paga a passagem do 

viajante, se o entrevistado possui bagagens ou não, sua idade, gênero e renda, se 

possui o ticket anual suíço (GA). Além disso, os dados continham a informação de 

viabilidade para cada modal disponível (viabilidade do trem, do carro e do 

Swissmetro), além dos valores de tempos, custos e headway das viagens realizadas 

com carro, trem e Swissmetro, acrescentando neste último modo de transporte a 

informação sobre os tipos de assento. Cada pesquisa continha a informação sobre a 

escolha do usuário pelo transporte, dadas ao serem apresentadas as características 

em cada cenário. 

A partir dos dados coletados, gerou-se uma planilha com todas as informações 

necessárisas, conforme TAB. 4.6, onde são mostradas as características do viajante 

e dos modos de transporte, inclusive a escolha a partir da preferência do usuário. 
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TAB. 4.6 Dados coletados para o Swissmetro 
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2 0 1 1 1 0 1 1 0 3 0 2 0 2 1 1 1 1 112 48 120 63 52 20 0 117 65 2 
2 0 1 1 1 0 1 1 0 3 0 2 0 2 1 1 1 1 103 48 30 60 49 10 0 117 84 2 
2 0 1 1 1 0 1 1 0 3 0 2 0 2 1 1 1 1 130 48 60 67 58 30 0 117 52 2 
2 0 1 1 1 0 1 1 0 3 0 2 0 2 1 1 1 1 103 40 30 63 52 20 0 72 52 2 
2 0 1 1 1 0 1 1 0 3 0 2 0 2 1 1 1 1 130 36 60 63 42 20 0 90 84 2 
2 0 1 1 1 0 1 1 0 3 0 2 0 2 1 1 1 1 112 36 120 60 49 10 0 90 52 2 
2 0 1 1 1 0 1 1 0 3 0 2 0 2 1 1 1 1 103 48 120 67 58 10 0 72 65 2 
2 0 1 1 1 0 1 1 0 3 0 2 0 2 1 1 1 1 103 36 30 67 43 30 0 90 65 1 
2 0 1 1 1 0 1 1 0 3 0 2 0 2 1 1 1 1 130 40 60 60 46 10 0 72 65 2 

Fonte: Planilha de dados do Swissmetro 

Disponível em: http://biogeme.epfl.ch/examples_swissmetro.html 

 

A partir da coleção de dados, os autores podem analisar a nova opção de 

transporte e fazer testes estatísticos, de acordo com o objetivo de cada estudo.  

 

 

4.3.6 MODELOS DE MEDIÇÕES DAS ESCOLHAS NAS PESQUISAS DE 

PREFERÊNCIA DECLARADA 

 

De acordo com Ciarlini (2008), os modelos de escolha discreta representam as 

escolhas dos tomadores de decisão (pessoas, famílias, empresas ou qualquer outro 

indivíduo capaz de tomar uma decisão) em relação aos cenários ou alternativas a 

eles apresentados. As escolhas qualitativas dos indivíduos são representadas por 

variáveis discretas enquanto que as quantitativas são variáveis contínuas. (PINO, 

2007). 

Segundo Pino (2007), quando alguma ação envolve decisões referentes às 

questões de interesse, os modelos Logit e Probit constituem um tipo de modelagem 

com variáveis dependentes limitadas ou restritas; e os modelos binomiais, os mais 

simples envolvendo variáveis dependentes qualitativas. Desta forma, esta 

característica de variáveis restritas diferencia os modelos de escolha discreta dos 
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modelos de regressão. “Nos modelos de regressão, a variável dependente, o que se 

está querendo determinar, apresenta um caráter contínuo, de modo que há um 

número infinito de resultados possíveis” (CIARLINI, 2008). 

Os modelos probabilísticos representam a hipótese para um indivíduo escolher 

uma determinada alternativa. Considera-se que quanto maior for a atratividade de 

um atributo em relação aos outros, maior a probabilidade da escolha deste, ou seja, 

medem a utilidade de um parâmetro ou um modo de transporte, no caso deste 

trabalho. Segundo a Teoria da Utilidade, a preferência do tomador da decisão para 

uma alternativa é capturada por um valor, chamado de utilidade. Sendo assim, os 

indivíduos tendem a maximizar a Função Utilidade, dado um conjunto de restrições. 

(BEN-AKIVA e LERMAN, 1985; ORTÚZAR e WILLUMSEN, 1994; BEN-AKIVA e 

BIERLAIRE, 1999; CIARLINI, 2008; IRAWAN e SUMI, 2013).  

A Utilidade (Uin) é modelada como uma variável randômica de modo a refletir a 

incerteza da escolha do usuário: 

𝑈𝑖𝑛 =  𝑉𝑖𝑛 + ɛ𝑖𝑛                                              EQ:4.2 

Onde:  

Vin = determina, por exemplo, características do modo; 

ɛin = Termo aleatório, capturando a incerteza da alternativa. 

 

Segundo Richardson, Ampt e Meyburg (1995), nessas situações onde devem ser 

medidas as probabilidades das escolhas dos usuários, é necessário que a variável 

dependente (a probabilidade) esteja entre valores de zero e um; e isso necessita o 

uso de uma modelagem de estrutura não linear. Assim, dentre os modelos mais 

propostos para esta análise, estão os modelos Logit e Probit, o primeiro, aparecendo 

originalmente nos estudos de Berkson (1944). (BERKSON apud RICHARDSON, 

AMPT e MEYBURG, 1995). 

De acordo com Ben-Akiva e Bierlaire (1999), o Modelo Logit (Logistic Probability 

Unit) foi utilizado inicialmente no contexto de escolhas binárias, onde a distribuição 

logística é utilizada. Para escolhas com mais de duas opções, é utilizado o modelo 

de Logit Multinomial (multinomial logit model, MNL), tomando como forma final: 
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𝑃 (𝑘) =
𝑒𝑈𝑘

∑ 𝑒𝑈𝑘
𝑥

                                          EQ:4.3 

Onde:   

P (k): probabilidade da escolha do nodo k; 

k: um modo de transporte; 

x: todos os modos concorrentes, x=1...k; 

Uk: Utilidade do modo k. 

Segundo Gonçalves e Braga (2008) e Ben-Akiva e Bierlaire (1999), o modelo 

Logit tem sido amplamente utilizado em diferentes campos de pesquisa e 

principalmente nas análises de procuras de viagens, na área de transportes, como 

nos trabalhos de Theil (1969) e Cragg e Uhler (1970) apud Gonçalves e Braga 

(2008). Os modelos Logit vêm sendo ampliados e refinados a partir do Modelo Logit 

Binário inicial, existindo assim, vários modelos Logit, dentre eles o Logit Multinomial, 

o Logit Hierárquico, entre outros. 

Para a análise dos dados com modelos Logit, existem alguns softwares utilizados 

como o ALOGIT (ALOGIT Software & Analysis Ltd.), o Stata® (Data Analysis and 

Statistical Software), o SAS (SAS Business Analytics software) e o software 

Biogeme, entre outros. Este último foi criado para analisar dados com modelos de 

escolha discreta em geral e modelos de utilidade aleatória em particular.  Bierlaire 

Optimization toolbox for GEv Model Estimation (BIOGEME) é um software livre que 

vem sendo sofisticado e trabalha com a família de Modelos Logit, inclusive Logit 

Multinomial, utilizando o método de estimativa de máxima verossimilhança para 

estimar os parâmetros de vários modelos de escolha discreta (BIERLAIRE, 2003; 

2008; 2015). 

Utilizando o exemplo do Swissmetro, cujas informações e dados foram 

apresentados no item anterior, Axhausen (2013) e Axhausen; Bierlaire e Abay 

(2001), definem as funções utilidade (TAB. 4.7) nos cenários de Pesquisa de 

Preferência Revelada e Pesquisas de Preferência Declarada, avaliando tempos de 
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viagem, custo, frequência, ticket especial (GA), idade dos entrevistados, bagagem e 

assentos no Swissmetro, utilizando o software Biogeme para a análise dos dados. 

TAB. 4.7 Descrição das funções Utilidade 

Descrição das variáveis 

Alternativas 

Carro  Trem Swissmetro Carro Trem 

Revelada Revelada Declarada Declarada Declarada 

ASC Constante Carro/PR 
 

SM/PD Car/PD 
 

Tempo  
Tempo de 

viagem 
β-tempo β-tempo β-tempo β-tempo β-tempo 

Custo Custo de viagem β-custo β-custo β-custo β-custo β-custo 

Freq Frequência 
 

β-freq β-freq 
 

β-freq 

GA Ticket anual 
 

β-GA β-GA 
 

β-GA 

Idade Idade em classes 
 

β-Idade 
  

β-Idade 

Bagagem 
Quantidade de 

bagagem 
β-Bagagem 

  
β-Bagagem 

 

Assentos 
Número de 
Assentos   

β-Assentos 
  

Fonte: Adaptado de Axhausen; Bierlaire e Abay (2001) 

 

Onde ASC (alternative-specific constant) representa a constante específica das 

alternativas – neste caso, carro, trem e Swissmetro – e β representa os coeficientes 

dos atributos – tempo e custo de viagem, frequência, ticket anual, idade, quantidade 

de bagagem e número de assentos. 

Neste trabalho, Axhausen; Bierlaire e Abay (2001) analisam os dados utilizando 

o Modelo Logit Multinomial; Logit Multinomial com funções utilidade não lineares, o 

Logit Hierárquico e o Cross Nested Logit e comparam os resultados. 

 

4.3.7 TESTES DE VALIDADE E CONFIABILIDADE 

 

A partir da função utilidade e a utilização dos dados relacionados às pesquisas 

de preferencia declarada, são realizados testes de confiabilidade e validade do 

modelo. Desta forma, pode-se medir quais variáveis são mais importantes e quais 

delas apresentam maior utilidade em relação ao modal analisado. 
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Segundo Ortúzar e Willumsem (1994), os principais parâmetros a serem 

analisados para validação da função utilidade são os valores de rho-square (pseudo 

coeficiente de determinação - ρ) e o teste t. 

Para o valor de rho, de acordo com Ortúzar e Willumsen (1994) e Ben-Akiva e 

Lerman (1985), modelos com valores acima de 0,2 são aceitáveis e os de 0,4 podem 

ser considerados muito bons para análise em modelo logit multinomial (em uma 

escala entre zero e um, onde zero indica nenhum ajuste e um, significa um ajuste 

perfeito). O valor do rho-square avalia a qualidade do ajuste do modelo. 

O valor do teste t, utilizado para análise dos coeficientes das variáveis, determina 

se os coeficientes estimados para as variáveis analisadas são significativos para o 

modelo ou não. Para  mais  de  30 observações, valores superiores a 1,96  (em  

módulo) indicam que a variável tem 95% de confiança e um efeito significativo para 

o modelo, devendo esta variável, ser mantida no modelo. 

O valor p ou erro padrão da estimativa “p” indica o grau de variação dos dados 

em relação a uma média de valores. Os valores de p aceitos, em um grau de 

confiança de 95%, devem ser menores que 0,05. 

Além destes testes gerados, os sinais dos coeficientes das variáveis (positivo ou 

negativo) devem ser analisandos, indicando o sentido da variação do valor da 

utilidade em função da variação no valor da variável e deve ser consistente com a 

variação teoricamente esperada (DEUS E SANCHES, 2009) 

 

4.3.8 APLICAÇÃO DO MODELO PARA A ESTIMATIVA DA DEMANDA 

 

Após o teste das variáveis e do modelo estimado, deve-se realizar a aplicação 

das funções utilidade de cada alternativa, para o cálculo da probabilidade da escolha 

do indivíduo n dada a alternativa i. Segundo Ventura (2012), o resultado dessa 

probabilidade indica a porcentagem de permanência dos usuários em cada modal e 

consequentemente a propensão da transferência dos usuários de um modal para o 

outro. 
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Ao se conhecer a região e o volume de viagens e passageiros que utilizam um 

transporte regularmente, o último passo para a estimativa da demanda transferida é 

a aplicação da taxa de transferência do modal, encontrada nas pesquisas, na 

demanda atual da região.  

De acordo com o exemplo dado por Ventura (2012), a  taxa  de  propensão  de 

transferência dos usuários  do modal rodoviário para o modal ferroviário (P1)  e a 

taxa de permanência no modal rodoviário (P2), se dá pela seguinte fórmula: 

𝑃1 =
𝑒𝑥𝑝𝑈1

𝑒𝑥𝑝𝑈1+𝑒𝑥𝑝𝑈2
 ;  𝑃2 =

𝑒𝑥𝑝𝑈2

𝑒𝑥𝑝𝑈1+𝑒𝑥𝑝𝑈2
                     EQ:4.4 

No exemplo dado pela autora, os usuários de ônibus regular resultaram em uma 

taxa de propensão de 64,36% para o modal ferroviário e uma taxa de permanência 

de 35,64%. Sendo assim, já conhecidos os volumes de passageiros transportados 

por ano da região analisada (50.423 passageiros por ano), a demanda transferida 

estimada para o modal ferroviário, dos passageiros de ônibus fretado, resulta em 

32.452 passageiros por ano. (VENTURA, 2012). 



111 
 

5 METODOLOGIA PARA ESTIMATIVA DE DEMANDA TRANSFERIDA 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A metodologia proposta neste trabalho baseia-se na revisão bibliográfica e em 

todos os conceitos apresentados ao longo deste trabalho. Desta forma, buscou-se 

aqui a apresentação das etapas que constituem a estimativa da demanda transferida 

para sistemas de transporte ferroviário de passageiros em ligações regionais ou 

semiurbanas, com viagens de característica pendular, capaz de traduzir as 

características de uma população diretamente ligada à região beneficiada com 

novos projetos de transporte, ou seja, conseguindo captar de forma particular os 

comportamentos da população regional, objetivo geral do trabalho. 

 

5.2 APRESENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

A metodologia proposta para a estimativa da demanda é dividida em 5 etapas 

apresentadas abaixo: 

ETAPA 01: Pesquisa Inicial, objetivando o conhecimento das características 

regionais, modos de transporte e infraestrutura existentes na região além de 

particularidades nos grupos da população onde a metodologia pode ser aplicada. 

ETAPA 02: Escolha dos fatores de qualidade nos transportes mais 

representativos para a região, através de questionários onde os entrevistados 

ordenam e analisam par a par as características apresentadas. Os fatores listados 

para os entrevistados devem se basear em revisões bibliográficas e nas 

características observadas na etapa 01. É utilizado o processo AHP simplificado, 

denominado SPC, Structured Pairwise Comparison, para a análise dos resultados. 

ETAPA 03: A partir da identificação da preferência da demanda local, em relação 

aos fatores de qualidade no transporte, é desenvolvida a pesquisa de Preferência 
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Declarada, com etapas detalhadas conforme capítulo 4, utilizando os parâmetros 

mais significativos, apontados na pesquisa anterior. 

ETAPA 04: Com os dados da Preferência Declarada, são definidas as funções 

Utilidade e realizada a análise dos dados coletados para a avaliação da demanda, 

utilizando e desenvolvendo a modelagem conforme os modelos Logit Multinomial, 

utilizando o software Biogeme para análise dos resultados. 

ETAPA 05: Definição da demanda transferida, aplicando os resultados das 

análises anteriores na demanda da região. 

 

5.3 ETAPA 01: PESQUISA INICIAL 

 

5.3.1 INFORMAÇÕES DA ÁREA DE APLICAÇÃO 

 

A coleta das informações gerais da área de aplicação tem como objetivo o 

conhecimento do contexto da região onde será aplicada a metodologia proposta. 

Além das características regionais, devem-se conhecer os modos de transporte 

existentes na região, condições de infraestrutura disponíveis e particularidades de 

cada modal. Quanto mais informações forem obtidas nesta etapa inicial, maior o 

conhecimento da região e consequentemente o comportamento da demanda tende 

a ser medido de forma mais real. 

 

5.4 ETAPA 02: PESQUISA E ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS REGIONAIS 

 

Esta etapa tem como objetivo ofertar à pesquisa aplicabilidade em qualquer 

região e em qualquer grupo de pessoas. Cada região tem uma forma de 

comportamento e ao se propor apenas os modelos de estimativa de demanda com 

variáveis baseadas em revisões bibliográficas, acredita-se que o modelo 

consequente deste processo pode não traduzir de forma confiável as escolhas desta 

demanda. 
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Outra motivação para inserir esta etapa inicial foi a diferença dos modelos de 

estimativa de demanda utilizados pelo mundo em comparação com os modelos 

brasileiros. Nos modelos internacionais, muitos estudos consideravam tickets 

especiais, de primeira classe, indicando a consideração de valores de conforto no 

modal.  

Segundo Souza e Pereira (2013), é de fundamental importância a identificação 

dos critérios de escolha do modal de transporte pelo usuário, para uma determinada 

viagem. A opinião de quem utiliza o modo de transporte entre determinados trechos 

é importante não só para conhecer as preferências da população de uma 

determinada área, como também para orientar uma melhor gestão operacional e 

aperfeiçoamento, melhorias e implantação de novos serviços, no âmbito de 

microplanejamento e macroplanejamento.  

Levando em consideração a escolha do modal pelo usuário, os viajantes 

rotineiros são os que podem melhor representar a escolha dos fatores de qualidade 

nos transportes que irão determinar a preferência da utilização de certo modal em 

uma determinada região.  

A partir da revisão bibliográfica sobre indicadores de qualidade no transporte, 

apresentados no capítulo 03, pode-se concluir que a maioria dos autores utilizam os 

fatores de qualidade a seguir, para a identificação do comportamento da demanda 

em qualquer local de aplicação. Estes fatores de qualidade no transporte os que 

mais influenciam a escolha de um modal por parte de seus usuários e para a análise 

par a par:  

i) CONFIABILIDADE, relacionado ao cumprimento da frequência, do tempo de 

viagem, dos locais de saída, parada e chegada de uma estação ou ponto; 

ii) CONFORTO relacionado com a existência de um padrão de conforto como 

tipo de bancos, iluminação, climatização; 

iii) TEMPO de viagem, relacionado com o tempo gasto em deslocamento dentro 

do veículo; 

iv) CUSTO ou tarifa da viagem; 

v) FREQUÊNCIA do serviço, de acordo com o intervalo de tempo entre a saída 

ou passagem de veículos;  
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vi) SEGURANÇA relacionada a acidentes envolvendo os veículos. 

   

 

5.4.1 MÉTODO SPC, STRUCTURED PAIRWISE COMPARISON 

 

A utilização de análises de multicritérios (multi-criteria evaluation – MCE – 

methods), de acordo com Freitas, Marins e Souza (2006), é indicada para processos 

decisórios complexos mais difíceis de mensuração, em muitos casos envolvendo 

variáveis qualitativas e não quantitativas, onde os decisores possuem pontos de 

vista. Estas análises consistem em um conjunto de técnicas e métodos para auxiliar 

os tomadores de decisões sob influência de múltiplos critérios.  

De acordo com Campos (2013), a Análise Multicritério vem sendo muito utilizada 

na avaliação de cenários e nas tomadas de decisão e auxiliam os decisores quanto 

a estratégias a serem implementadas.  

O Processo Analítico Hierárquico (Analytic Hiierarchy Process - AHP) é um dos 

exemplos de modelos multicritérios, desenvolvido com o objetivo de auxiliar na 

solução de problemas complexos envolvendo tomadas de decisões, pelo 

matemático Thomas Saaty (SAATY 1977, 1988, 1990). É uma ferramenta que parte 

da análise de decisão e do planejamento de múltiplos critérios, simplificando o 

processo de tomada de decisão, cuja técnica fundamenta-se na comparação de 

alternativas de escolhas, par a par, identificando assim, a ordem de importância dos 

critérios e estipulando pesos para cada um. 

De forma a reduzir a complexidade do processo de obtenção de pesos, Sharifi et 

al. (2004), Taleai et al. (2005), e Taleai et al. (2007) propuseram uma nova 

formulação do AHP e desenvolveram o processo SPC (ou comparação par a par 

estruturada, Structured Pair-wise Comparison), onde a escala de julgamentos, antes 

com valores de 1 a 9, passaram a ser comparados com relações de importância 

“forte” ou “fraca”.  

De acordo Taleai et al. (2005; 2007), o método SPC é dividido em duas etapas, 

sendo a primeira, ordenação dos critérios por classificação e, a segunda etapa, a 
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comparação dos critérios adjacentes que foram classificados. Nesta comparação, os 

níveis ordenados devem ser comparados como “forte” ou “fraco”, em relação ao 

critério adjacente. Desta forma, os critérios mais importantes não são comparados 

com os menos importantes. Os autores descrevem que apenas dois níveis são 

suficientes para descrever a diferença entre dois critérios adjacentes.  

Um exemplo para a ordenação de itens e avaliação par a par é dado na FIG. 5.1, 

onde os fatores de qualidade no transporte podem ser ordenados pelo entrevistado 

de acordo com sua preferência e em seguida é pedido para este realizar a avaliação 

par a par. Neste caso, a importância “forte” é dada por “importância grande ou 

absoluta” e a importância “fraca” é apresentada como “igual ou pequena 

importância”. 

 

FIG 5.1 Exemplo de questionário com o modelo SPC 
 

 

Um exemplo desta aplicação de avaliação par a par também é encontrado no 

trabalho de Silva e Silva (2012). “Ao final das avaliações, os valores obtidos são 

normalizados, de forma a serem entendidos como parcelas que somam um (ou 

100%)” (SILVA E SILVA, 2012). A Tabela 5.1 apresenta um exemplo de 

ordenamento e atribuição de pesos a partir dos fatores de qualidade de transporte. 
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TAB. 5.1 Exemplo de análise dos dados com SPC 
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2 SEGURANÇA 1 3 4 5 6 7 3,69 0,44 

1 CUSTO 1/3 1 2 3 4 5 1,84 0,22 

1 TEMPO 1/4 1/2 1 2 3 4 1,20 0,14 

1 CONFORTO 1/5 1/3 1/2 1 2 3 0,76 0,09 

1 CONFIABILIDADE 1/6 1/4 1/3 1/2 1 2 0,49 0,05 

0 FREQUÊNCIA 1/7 1/5 1/4 1/3 1/2 1 0,32 0,03 

 
SOMA 2,09 5,28 8,08 11,83 16,5 22 8,32 1 

 

 Desta forma, aplicando a pesquisa na região a ser estudada, identifica-se 

quais os fatores de qualidade no transporte são mais importantes para os usuários 

do transporte, podendo-se iniciar a Pesquisa de Preferência Declarada.  

Os valores normalizados de cada critério representam sua importância em 

relação à escolha dos usuários, portanto, quanto maior o peso, maior a importância 

do fator de qualidade em relação aos demais listados e vice-versa. Desta forma, 

pode-se concluir naquele grupo de entrevistados, quais os fatores de qualidade que 

mais influenciam na tomada de decisão em relação a um modo de transporte.  

 

5.5 ETAPA 03: PESQUISA DE PREFERÊNCIA DECLARADA 

 

A partir da identificação da preferência da demanda local, em relação às 

características do transporte, é desenvolvida a pesquisa de Preferência Declarada, 

com etapas detalhadas conforme capítulo 4, utilizando os parâmetros mais 

significativos apontados na pesquisa anterior e características próprias do sistema 

ferroviário de passageiros, tendo em vista o objetivo da pesquisa, que é o 

conhecimento da demanda transferida ao se implantar um sistema de transporte 
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ferroviário de passageiros, em ligações regionais ou semiurbanas, com viagens de 

característica pendular, ou seja, viagens realizadas entre residência x trabalho e 

residência x estudo.  

 

5.5.1  ESCOLHA DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Sabendo-se que a amostra para a realização das pesquisas de preferência 

declarada pode ser retirada diretamente de um grupo pré-selecionado e que se 

recomenda um mínimo de 75 pessoas por cada grupo de interesse, a amostra 

selecionada para a realização das pesquisas de preferência declarada é de viajantes 

rotineiros, diretamente afetados pelo transporte ferroviário a ser implantado, como os 

grupos que realizam as viagens de ônibus, carro e em algumas regiões, pelo 

transporte aéreo. Os grupos da amostra devem ser selecionados ao serem 

identificadas as opções de transporte já existentes na região.  

Além da identificação dos modos de transporte existentes, é importante o 

conhecimento das características destas opções de transporte, como características 

de prestação de serviço, tempos e custos de viagens, padrões e opções de conforto 

oferecidos nos modais, padrão de segurança e confiabilidade dos serviços, atributos 

e níveis existentes nas opções de transporte disponíveis, existência de 

características particulares de cada região, como o fornecimento de ônibus fretados 

de um local ao outro, por parte de empregadores, etc. 

 

5.5.2 PREPARANDO O QUESTIONÁRIO 

 

Conforme descrito no capítulo 04, o desenho do questionário começa com a 

determinação de quais fatores são importantes para região de aplicação e com a 

identificação do objetivo da pesquisa, como por exemplo, o conhecimento da 
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demanda por um novo transporte implantado na região onde se situa a amostra 

identificada. 

 

5.5.2.1 DEFINIÇÃO DOS ATRIBUTOS E NÍVEIS DAS ESCOLHAS 

 

Observando as orientações dos autores estudados, são recomendados no 

máximo quatro atributos e seus níveis, criando um número de combinações no 

máximo entre 9 a 16 cenários. 

Um importante aspecto no caso de pesquisas para estimativa de demanda 

transferida, ao se considerar qual modo de transporte e quais atributos sofrerão 

variações, é a observação dos possíveis investimentos, alterações e melhorias nos 

transportes já existentes entre as regiões de estudo se o projeto da implantação do 

modal ferroviário se dará curto ou médio/longo prazo. Desta forma, se os modais de 

transporte da região já estiverem consolidados e se o projeto para a implantação da 

ferrovia estiver planejado a curto prazo, os modais existentes não sofrem variação 

de valores, diminuindo assim o número de cenários necessários, ou seja, resultando 

em apenas a avaliação da preferência da transferência para o novo modal 

implantado, neste caso, a ferrovia, como é apresentado na FIG. 5.2. 
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FIG. 5.2 Cenários de Pesquisa de Preferência Declarada 

 
Os níveis dos atributos podem ser definidos com base nos valores dos níveis dos 

modais já existentes, caso não se conheça ainda as características do transporte 

ferroviário a ser implantado. Como estudado, para atributos quantitativos, 

geralmente são utilizados níveis contínuos, que são uniformemente espaçados entre 

dois níveis extremos e para os atributos qualitativos, os níveis são destinados a 

representar opções relevantes de cada atributo.  

São definidos então dois atributos quantitativos, cada um destes com três níveis, 

resultando em nove cenários, o que oferece à pesquisa a quantidade de cenários 

suficientes para um bom experimento. Em relação aos fatores qualitativos no 

transporte, sugere-se que seja utilizado apenas um, sendo este definido de acordo 

com a pesquisa inicial. Caso o atributo qualitativo entre nos cenários possuindo mais 

três níveis de variação, a pesquisa resultaria em mais combinações, resultando em 

27 cenários, necessitando das alternativas para a redução do número de cenários. 

Sugere-se então que este atributo entre em mais uma opção de escolha para o 

entrevistado, evitando o aumento do número de cenários. 
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Com a definição de dois atributos quantitativos e um atributo qualitativo (entrando 

como mais uma opção a ser escolhida, conforme exemplo da FIG 5.2), exclui-se a 

necessidade de realizar projetos fatoriais fracionados, ou a divisão da pesquisa em 

blocos ou qualquer outro método para diminuição de cenários. Também é proposta a 

não aplicação da técnica da remoção de todas as alternativas dominantes e 

dominadas, oferecendo maior confiabilidade aos dados coletados nas entrevistas. 

 

5.5.2.2 APRESENTAÇÃO DOS CENÁRIOS AOS ENTREVISTADOS 

 

Os cenários apresentados aos entrevistados deverão possuir a forma de 

escolha discreta, quando o entrevistado escolhe apenas uma alternativa que mais 

lhe agrada, em meio ao um conjunto de alternativas apresentadas. É a forma mais 

confortável e simples para o entrevistado.  

 

5.5.2.3 DEFINIÇÃO DO MÉTODO DA PESQUISA 

 

As pesquisas de preferência declarada deverão ser realizadas face a face, 

conforme recomendado pelos autores. Desta forma, o entrevistado pode 

compreender melhor os cenários e como funciona o procedimento de escolha e 

oferta também maior precisão e pouca perda de informação aos dados coletados. 

 

5.5.3 DESENHO E TESTE DO QUESTIONÁRIO 

 

Recomenda-se a realização de um projeto “piloto” dentro de um grupo pequeno 

de respondentes, pertencentes ao grupo de interesse da entrevista. No caso da 

pesquisa de demanda transferida, os usuários rotineiros de um transporte que será 

afetado diretamente com a implantação do novo modal ferroviário. Recomenda-se 

então, o teste com 6 a 12 pessoas.  
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5.5.4 PESQUISA PRINCIPAL E COLETA DE DADOS 

 

É interessante que os dados a serem coletados na pesquisa de preferência 

declarada incluam, além das escolhas dos entrevistados, dados que caracterizem a 

amostra e/ou que podem ser importantes para a identificação de uma possível 

transferência, como dados da prestação de serviços ou formas de pagamento 

diferenciados conforme exemplo no questionário apresentado na FIG. 5.3, onde os 

entrevistados apenas marcam com um X, as alternativas que melhor se adequam a 

eles. 

 

FIG 5.3 Modelo de questionário para Pesquisa de Preferência Declarada 
 

Conforme apresentado na FIG. 5.3, dentre outros dados como origem e destino 

da viagem, motivo da viagem também são coletadas informações sobre frequência 

de viagem, de que modo de transporte o viajante realiza a viagem normalmente, se 

o viajante possui ou não automóvel, renda familiar, grau de instrução, quem paga a 
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passagem do viajante, instituição de ensino frequentada para grupos de estudantes, 

e gênero e idade do viajante. 

A partir da coleção de dados,  pode-se analisar a nova opção de transporte e 

fazer testes estatísticos, de acordo com o objetivo de cada estudo. 

 

5.6 ETAPA 04: ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
 

Para a análise dos resultados, foi definida a utilização do Modelo Logit 

Multinomial, utilizando o software Biogeme.  As funções utilidade devem ser testadas 

com as variáveis em duas etapas. A primeira, deve conter os parâmetros 

pertencentes ao modal enquanto que a segunda etapa deve testar o impacto das 

variáveis relacionadas ao viajante, na função utilidade. 

 

 

5.6.1 PRIMEIRA ANÁLISE: PARÂMETROS DO MODAL 

 

Após a aplicação da pesquisa de preferência declarada, com os cenários 

apresentando variações dos atributos do modal, os parâmetros do modal devem ser 

testados de início. Eles representam geralmente as variáveis que melhor explicam a 

mudança do modal por parte do viajante. 

Nos dados do Swissmetro apresentados no capítulo 4 (AXHAUSEN; BIERLAIRE 

E ABAY, 2001), utilizando como exemplo para esta primeira etapa, deveriam ser 

avaliados inicialmente os dados de tempos de viagem, custo, frequência e assentos 

no Swissmetro nas funções utilidade conforme TAB. 5.2. 
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TAB. 5. 2: Funções utilidade testadas na primeira análise. 

Descrição das variáveis 

Alternativas 

Carro Trem Swissmetro Carro Trem 

Revelada Revelada Declarada  Declarada Declarada 

ASC Constante Carro/PR 
 

SM/PD Car/PD 
 

Tempo Tempo de viagem β-tempo β-tempo β-tempo β-tempo β-tempo 

Custo Custo de viagem β-custo β-custo β-custo β-custo β-custo 

Freq Frequência 
 

β-freq β-freq 
 

β-freq 

GA Ticket anual 
 

β-GA β-GA 
 

β-GA 

Idade Idade em classes 
 

β-Idade 
  

β-Idade 

Bagagem Quant.de bagagem β-Bagagem 
  

β-Bagagem 
 

Assentos Assentos Airline 
  

β-Assentos 
  

Fonte: Adaptado de Axhausen; Bierlaire e Abay (2001) 

 

5.6.2 SEGUNDA ANÁLISE: PARÂMETROS DO VIAJANTE 

De acordo com a região de aplicação, as características do viajante podem 

influenciar na escolha por um modo de transporte. Fatores como renda do viajante, 

gênero, idade, e quem paga a passagem e outras características pesquisadas, 

dependendo de cada região, devem ser testadas a fim de saber se alguma delas 

pode interferir na demanda.  

Neste caso, nos dados do Swissmetro deveriam ser avaliados então se o 

usuário possui um ticket especial (GA), a idade do viajante e a quantidade de 

bagagens por viajante conforme TAB. 5.3. 

 

TAB. 5. 3: Funções utilidade testadas na segunda análise. 

Descrição das variáveis 

Alternativas 

Carro  Trem Swissmetro Carro Trem 

Revelada Revelada Declarada Declarada Declarada 

ASC Constante Carro/PR 
 

SM/PD Car/PD 
 

Tempo  Tempo de viagem β-tempo β-tempo β-tempo β-tempo β-tempo 

Custo Custo de viagem β-custo β-custo β-custo β-custo β-custo 

Freq Frequência 
 

β-freq β-freq 
 

β-freq 

GA Ticket anual 
 

β-GA β-GA 
 

β-GA 

Idade Idade em classes 
 

β-Idade 
  

β-Idade 

Bagagem Quant. de bagagem β-Bagagem 
  

β-Bagagem 
 

Assentos Assentos Airline 
  

β-Assentos 
  

Fonte: Adaptado de Axhausen; Bierlaire e Abay (2001) 
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5.6.3 DEFINIÇÃO DA FUNÇÃO UTILIDADE  

 

Após todos os testes com as variáveis, a fim de saber quais fazem diferença no 

modelo e para a região aplicada, chega-se à conclusão da melhor função utilidade, 

ou seja, aquela que contém valores estatísticos aceitáveis.  

 Sendo assim, a melhor função utilidade, com parâmetros que obtiveram 

melhores valores de Rho-square (maior que 0,2), teste t (maiores que 1,96 em 

módulo) e valor p (menor que 0,05 para 95% de confiança), é escolhida e aplicada 

de forma a representar a transferência da demanda de acordo com o objetivo de 

cada estudo.  

 

5.7 ETAPA 05: ESTIMATIVA DA DEMANDA TRANSFERIDA 

 

Após o teste das variáveis e do modelo estimado, deve-se realizar a aplicação 

das funções utilidade de cada alternativa, para o cálculo da probabilidade da escolha 

do indivíduo em cada opção de transporte. 

Deve-se aplicar as funções utilidade resultantes a cada grupo propenso à 

mudança de modal. Por exemplo, o transporte entre cidades impactado pela 

implantação de um transporte ferroviário regional pode ser o transporte rodoviário – 

realizado por ônibus, ônibus fretado, automóveis, etc. – o transporte aéreo e os 

demais que existirem na região.  

 

5.7.1 CONHECIMENTO DA DEMANDA EXISTENTE 

 

Em cada modal de transporte existente entre as regiões, é necessário saber 

quantas pessoas são transportadas por eles, ou seja, é necessário saber a demanda 
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de cada modal, para assim, saber qual a porcentagem destas está propensa a ir 

para o  transporte ferroviário a ser implantado. 

 

5.7.2 APLICAÇÃO DA TAXA DE PROPENSÃO  

 

Para a utilização do modelo para estimar a probabilidade da propensão da 

mudança ou da utilização de um transporte, é necessária a determinação das 

características que serão levadas em consideração no grupo da demanda existente. 

Para as características do modal, por exemplo, qual o tempo da viagem que o novo 

modal fará o percurso, e de quanto será a tarifa, etc; e também, qual a idade da 

população em que está sendo aplicada a função utilidade (por exemplo, se esta 

variável for importante para a estimação) ou a renda.  

Portanto, caso o pesquisador saiba as características do modal ferroviário que 

será aplicado, basta apenas modificar as variáveis relacionadas com o modo de 

transporte e encontrar a propensão da mudança. Caso não sejam conhecidas as 

características do modo que será implantado, serão consideradas as mesmas 

caracterísitcas definidas nos cenários na pesquisa de preferência declarada, de 

acordo com o que se deseja analisar. 

Sendo assim, a taxa da propensão de transferência dos usuários de um modal 

(Pônibus - modal rodoviário)  para o outro (Ptrem – modal ferroviário), por exemplo, é 

dado por: 

 𝑃𝑡𝑟𝑒𝑚 =
𝑒𝑥𝑝𝑈𝑡𝑟𝑒𝑚

𝑒𝑥𝑝𝑈𝑡𝑟𝑒𝑚+𝑒𝑥𝑝𝑈𝑜𝑛𝑖𝑏𝑢𝑠
                         EQ:5.1 

 

  Onde se encontra a porcentagem da utilização de cada modal, bastando 

apenas aplicar esta porcentagem na demanda existente, para saber quantas 

pessoas tendem a permanecer no modal ou a se transferir para o novo modo de 

transporte.  
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6 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 

 

6.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Com o objetivo de avaliar a aplicabilidade do procedimento, definiu-se uma 

região de pesquisa que apresentasse uma possível situação de implantação de um 

sistema ferroviário regional de passageiros. 

Para isso, buscou-se o Programa de Resgate do Transporte Ferroviário de 

Passageiros, que selecionou 14 trechos prioritários nas ferrovias brasileiras para 

promover o atendimento regional, social e turístico, onde são atendidos os 

parâmetros referenciais indicados pelo estudo do BNDES de 2002 que são: trechos 

com extensão de até 200 km; pelo menos uma cidade com mais de 100 mil 

habitantes; alta ociosidade do transporte de cargas; continuidade da via permanente 

(MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, 2012a).  

A escolha do público-alvo e tamanho da amostra foram determinados apenas 

para a aplicação do método. Em pesquisas maiores, devem-se estender as 

pesquisas a todos os viajantes que fazem a viagem entre as cidades regularmente e 

o tamanho da amostra deve ser definido conforme orientações do capítulo 04. 

 

6.2 ETAPA 01: PESQUISA INICIAL 

 

No estudo denominado “Arranjos Populacionais e Concentrações Urbanas do 

Brasil” (IBGE, 2015), foram identificados no Brasil 294 arranjos populacionais 

formados por 938 municípios e constatou-se que 7,4 milhões de pessoas realizam o 

movimento pendular entre municípios próximos, sendo a maioria destes movimentos 

realizados na Região Sudeste, com 112 municípios que estabelecem relações de 

integrações entre si. 

Na região do norte e leste fluminenses, as ligações entre o Arranjo de "Macaé – 

Rio das Ostras/RJ" com "Cabo Frio/RJ" e com "Campos dos Goytacazes/RJ" são 
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significativas, superando 9 000 pessoas em cada ligação, conforme apresentado na 

TAB. 6.1. Além deste, o arranjo de "Macaé – Rio das Ostras/RJ" possui forte ligação 

com o do "Rio de Janeiro/RJ", alcançando 12 779 pessoas, das quais 81,9% 

deslocam-se somente a trabalho. Segundo o IBGE (2015), os deslocamentos entre 

"Macaé – Rio das Ostras/RJ" e "Campos dos Goytacazes/RJ" acontece 

majoritariamente por motivos de trabalho (86,1%). Este relatório afirma que, caso o 

dinamismo econômico desta região aumente o movimento de pessoas entre os três 

arranjos - "Macaé – Rio das Ostras/RJ" com "Cabo Frio/RJ" e "Campos dos 

Goytacazes/RJ", uma nova unidade urbana, somando mais de 1,2 milhão de 

habitantes poderá ser criada. 

TAB. 6. 1 Fluxos de deslocamentos e índice de integração entre arranjos 
populacionais: casos especiais – Brasil – 2010 

Arranjo 
populacional A 

Arranjo 
populacional B 

Pessoas 
que se 

deslocam 
para 

trabalhar 
e/ou 

estudar 

Percentual, por motivo do 
deslocamento (%). 

Índice de integração 

Trabalho 
e estudo 

Trabalho Estudo 
Arranjo 

populacional 
A 

Arranjo 
populacional 

B 

Rio de 
Janeiro/RJ 

São Paulo/SP 13 431 1,9 57,7 40,5 0,002 0,001 

Macaé-Rio das 
Ostras/RJ 

Rio de 
Janeiro/RJ 

13 058 3,9 82,1 14 0,062 0,002 

Resende/RJ 
Volta Redonda 

- Barra 
Mansa/RJ 

9 623 4,4 78,9 16,7 0,098 0,039 

Cabo Frio/RJ 
Macaé - Rio 

das Ostras/RJ 
9 429 3,9 69,6 26,5 0,054 0,045 

Campos dos 
Goytacazes/RJ 

Macaé - Rio 
das Ostras/RJ 

9 010 2,8 86,1 11,1 0,037 0,043 

Goiânia/GO Brasília/DF 8 835 3,8 69,4 26,8 0,007 0,005 

Natal/RN 
São José de 
Mipibu -Nísia 
Floresta/RN 

6 533 4,2 66,3 29,5 0,01 0,237 

Belo 
Horizonte/MG 

Matozinhos/MG 4 749 7,2 78,4 14,4 0,002 0,216 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2015. 

Partindo do pressuposto que as áreas de interesse pelo programa Resgate do 

Transporte Ferroviário de Passageiros foram definidas e caracterizadas pelos 

estudos realizados pelo BNDES e pelo Ministério dos Transportes, foi escolhida a 
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ligação ferroviária entre Campos dos Goytacazes – RJ a Macaé – RJ, com linha 

ferroviária de 94 km de extensão, conforme FIG. 6.1, pertencentes à Ferrovia 

Centro-Atlântica (FCA), uma empresa do grupo VLI, com alta ociosidade do 

transporte de cargas.  

 

FIG. 6.1: Malha ferroviária FCA, no trecho Campos x Macaé 

 

6.2.1 INFORMAÇÕES DOS MODOS DE TRANSPORTE EXISTENTES 

 

 

Entre os dias 31 de julho e 09 de agosto de 2015 foram identificadas as 

informações sobre os transportes disponíveis para esses tipos de viagem entre as 

cidades mencionadas e seus custos – considerando apenas um sentido da viagem 

(valores de ida ao destino) - foram: 

 

i) Linhas de ônibus regular  
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O serviço de ônibus regular entre as cidades é oferecido por apenas uma 

empresa. Os valores, padrão de conforto, frequência dos serviços e outras 

informações são disponibilizados através de seu site e suas médias são resumidas 

na TAB. 6.2: 

TAB. 6.2 Informações sobre o ônibus regular entre as cidades de Campos e 

Macaé 

Ônibus regular Campos x Macaé e Macaé x Campos 

Coleta de informações: 
Semana de 03 a 09 de agosto de 

2015 

ATRIBUTO VALOR UNIDADE 

Preços 28,76 Reais 

Frequência por hora 2,13 Ônibus por hora 

Frequência por dia 51 Ônibus por dia 

Quantidade de lugares 46 Lugares por ônibus 

Tempo de viagem 2 Horas 

   Tipos de ônibus ofertados: convencional e conv/ com ar. 

Convencional: poltrona reclinável e ar condicionado. 

Convencional com ar: poltrona, ar condicionado e banheiro. 

 

 

ii) Linhas de ônibus fretado para trabalhadores 

O serviço de ônibus fretado para os trabalhadores partindo de Campos para 

Macaé existe de duas formas: quando o empregador fornece o transporte ao 

empregado e quando o trabalhador procura a empresa de ônibus existente e realiza 

um “contrato”. Esta segunda modalidade é a mais interessante para o estudo, pois 

funciona como o serviço de ônibus regular. É um caso bem específico da região, 

onde os trabalhadores se unem em comissão e elegem um coordenador. Desta 

forma, cada trabalhador escolhe a linha que é melhor e tem seu espaço “reservado” 

no ônibus. Nesta modalidade, não é cobrada a taxa de embarque na rodoviária 

(R$1,65).  

Os valores, padrão de conforto, frequência dos serviços e outras informações 

foram coletados diretamente com os trabalhadores e com os funcionários da 

empresa que presta o serviço. Suas médias são resumidas na TAB. 6.3: 
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TAB. 6.3: Informações sobre o ônibus fretado de trabalhadores entre as cidades 

de Campos e Macaé 

Ônibus fretado Campos x Macaé  

Coleta de informações: 31 de julho de 2015 

ATRIBUTO VALOR UNIDADE 

Preços 26.65 

       Frequência por hora Em horários marcados          -- 

Frequência por dia      29                 Ônibus por dia  

Quantidade de lugares 48 Lugares por ônibus 

Tempo de viagem 2:16 Horas 

   Tipos de ônibus ofertados: convencional e conv/ com ar. 

Convencional: poltrona reclinável e ar condicionado. 

Convencional com ar: poltrona, ar condicionado e banheiro. 

 

iii) Linhas de ônibus fretado para estudantes 

O serviço de ônibus fretado para estudantes partindo de Macaé para Campos é 

ofertado pela Prefeitura Municipal de Macaé.  

Os valores, padrão de conforto, frequência dos serviços e outras informações 

foram coletados diretamente com os estudantes e no site da prefeitura municipal. 

Suas médias são resumidas na TAB. 6.4: 

TAB. 6.4: Informações sobre o ônibus fretado de estudantes entre as cidades de 

Macaé e Campos 

Ônibus fretado Macaé x Campos  

Coleta de informações: 
Semana de 03 a 09 de agosto de 
2015 

ATRIBUTO VALOR UNIDADE 

Preços Transporte gratuito               -- 

          Frequência por hora   Em horários marcados            -- 

            Frequência por dia 7    Ônibus por dia 

Quantidade de lugares 46     Lugares por ônibus 

Tempo de viagem 2   Horas 

   Tipos de ônibus ofertados:  

Convencional: poltrona reclinável e ar condicionado. 

Convencional com ar: poltrona, ar condicionado e banheiro. 
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iv) Transporte individual 

O valor e o tempo do transporte individual foram calculados com base nos preços 

de agosto/2015 na região e comparados com informações de viajantes que fazem 

este trecho de carro. 

Sabendo-se que o trecho entre as duas cidades possui 109 quilômetros e que o 

valor do valor do litro do combustível seja de R$3,59, o pedágio entre as cidades é 

de 3,80 e o consumo médio de um carro popular na estrada é de 14 Km/l, o valor 

gasto por viagem é de R$31,75. Não foram considerados custos de manutenção e 

depreciação do veículo. 

O tempo médio de viagem, informado pelos viajantes é de 1 hora e 40 minutos.  

A rodovia que liga Campos a Macaé é a BR-101, trecho atualmente administrado 

pela Autopista Fluminense S.A., possui a maior parte de seu trecho duplicado e em 

boas condições de manutenção. 

Existem também outros tipos de transporte entre as regiões como serviços de 

transporte com vans, caronas, transporte aéreo entre o litoral de Campos e Macaé, 

porém como estes serviços são ofertados regularmente e as viagens são realizadas, 

principalmente por ônibus e carros, optou-se por não incluir as informações de 

outros modos de transporte. 

 

6.3 ETAPA 02: PESQUISA E ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS REGIONAIS 

 

Aplicando a pesquisa descrita no capítulo 05 na região estudada, identificaram-

se quais os fatores de qualidade no transporte são mais importantes para os 

usuários do transporte nas viagens entre Campos e Macaé, podendo-se iniciar a 

Pesquisa de Preferência Declarada.   

O questionário apresentado aos viajantes foi composto de uma parte inicial 

expectativa, oferecendo as informações importantes aos entrevistados sobre os 

objetivos e o funcionamento da pesquisa e uma segunda parte, onde foram 

realizadas perguntas sobre a caracterização do viajante e uma análise sobre os 
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fatores que influenciam a tomada de decisão do transporte. O questionário se 

encontra disponível no Apêndice III. 

Foi realizada uma pesquisa com 20 viajantes rotineiros – 10 viajantes com motivo 

da viagem de trabalho e 10 viajantes com o motivo de estudo, nos dias 19 e 23 de 

novembro de 2015. As entrevistas foram realizadas face a face, nos locais de estudo 

e nos pontos de ônibus. Foram definidos os grupos de estudantes e trabalhadores 

que realizavam viagens em ônibus fretados. 

Os fatores de qualidade utilizados na análise quanto à escolha de um modal por 

parte de seus usuários foram: confiabilidade, conforto, tempo, custo, frequência e 

segurança definidos no capítulo 5. A análise quanto à importância e peso dos fatores 

foi realizada utilizando o método SPC, obtendo-se os seguintes resultados (TAB. 

6.5): 

TAB. 6.5: Fatores de qualidade selecionados 
  

TRABALHADORES + ESTUDANTES 

   ATRIBUTO PESO DESVIO PADRÃO 

SEGURANÇA 0,316 0,142 

CUSTO 0,210 0,191 

CONFIABILIDADE 0,198 0,132 

TEMPO  0,126 0,085 

CONFORTO  0,107 0,079 

FREQUENCIA 0,077 0,049 
 

 

Assim, observa-se que os fatores quantitativos mais importantes na pesquisa 

foram custo e tempo. Em relação aos fatores de qualidade, observa-se a importância 

dada a segurança, vindo em seguida a confiabilidade e o conforto. Cabe ressaltar 

que os fatores de segurança e confiabilidade devem manter ou melhorar o padrão 

existente e ser atendido no novo sistema a ser implantado. E por estes dois fatores 

qualitativos serem de difícil mensuração, e para análise comparativa, o fator conforto 

foi selecionado para ser incluído na pesquisa de preferência declarada.  

 



134 
 

6.4 ETAPA 03: PESQUISA DE PREFERÊNCIA DECLARADA 

 

6.4.1 PESQUISA INICIAL 

 

O objetivo desta pesquisa é subsidiar a estimativa da demanda transferida ao se 

implantar um sistema de transporte ferroviário de passageiros com viagens de 

característica pendular, ou seja, viagens realizadas entre residência x trabalho e 

residência x estudo, entre as cidades de Campos dos Goytacazes e Macaé. 

As informações sobre a região foram apresentadas na etapa anterior, como 

forma de viabilização para a realização da primeira etapa da metodologia proposta. 

Os dados para a pesquisa foram inicialmente definidos levando em consideração 

todos os modos de transporte, porém, devido à inviabilização para realizar as 

pesquisas aos viajantes de carro, a aplicação foi realizada apenas no ônibus fretado. 

 

6.4.2 ESCOLHA DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A amostra selecionada para a realização das pesquisas de preferência declarada 

foi de viajantes rotineiros, trabalhadores e estudantes, diretamente afetados pelo 

transporte ferroviário a ser implantado entre as cidades de Campos e Macaé. Na 

região aplicada, os viajantes rotineiros realizam as viagens em ônibus fretados. 

Desta forma, foram realizadas entrevistas nos ônibus fretados de estudantes (41 

entrevistados) e trabalhadores (40 entrevistados), totalizando 81 entrevistados. 

Para pesquisas maiores e oficiais, devem-se estender as pesquisas a todos os 

viajantes que fazem o percurso entre as cidades regularmente, em todos os modais 

de transporte existentes entre as ligações, e o tamanho da amostra deve ser 

definido conforme orientações do capítulo 04. 
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6.4.3 PREPARANDO O QUESTIONÁRIO 

 

Conforme descrito no capítulo 04, o desenho do questionário começa com a 

determinação de quais fatores são importantes para região de aplicação e com a 

identificação do objetivo da pesquisa. 

 

 

6.4.3.1 DEFINIÇÃO DOS ATRIBUTOS E NÍVEIS DAS ESCOLHAS 

 

Após a aplicação da Etapa 02, foram identificados os fatores de custo, tempo e 

conforto, como parâmetros mais significativos na região, que serão os atributos para 

os cenários. Como os serviços existentes (modo ônibus) já possuem bons níveis de 

segurança e confiabilidade espera-se que o modal ferroviário proposto tenha, ao 

menos, padrão igual aos já existentes na região. Além disso, o atributo conforto foi 

considerado como uma nova opção de modo de transporte ferroviário, de forma a 

reduzir a variação deste atributo e, consequentemente, o número de cartões a 

serem analisados. 

Após conhecidos os atributos, foram definidos os níveis de cada um. Como a 

região já possui o transporte rodoviário bem consolidado e a rodovia em boas 

condições de manutenção e operação, com vias duplicadas, foi considerado que a 

região não sofrerá maiores investimentos, alterações e melhorias que possam 

impactar na estimativa da demanda, se o projeto da implantação do modal 

ferroviário se der em curto prazo. Desta forma, foram considerados que os modais 

de transporte da região estão consolidados e, para os modais existentes, não serão 

variados os níveis dos atributos, conforme apresentado nas TAB. 6.6 e 6.7, 

diminuindo assim o número de cenários necessários para a aplicação da Pesquisa 

de Preferência Declarada. 
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TAB. 6.6 Definição de níveis de atributos para viajantes de carro 

CARROS 
            

Atributo Natureza da variável Cenários Valores dos níveis associados 

Tempo de 
viagem 

Quantitativa 
CENÁRIO 

REAL 
1 01h40min 

Custo de 
viagem 

Quantitativa 
CENÁRIO 

REAL 
1 R$ 31,75 

Conforto Qualitativa 
CENÁRIO 

REAL 
1 Determinado pelo conforto do carro 

 

TAB. 6.7 Definição de níveis de atributos para viajantes de ônibus 

ÔNIBUS 
            

Atributo Natureza da variável Cenários Valores dos níveis associados 

Tempo de 
viagem 

Quantitativa 
CENÁRIO 

REAL 
1 02h00min 

Custo de 
viagem 

Quantitativa 
CENÁRIO 

REAL 
1 R$28,76 

Conforto Qualitativa 
CENÁRIO 

REAL 
1   Poltronas reclináveis, ar              

condicionado e toalete 

 

Diferente dos níveis dos modais já existentes, onde não há previsão de melhorias 

dos níveis, o modal ferroviário deve ser analisado em diversos níveis de acordo com 

cada atributo da pesquisa. Os níveis e as características dos serviços foram 

determinados de acordo com os serviços prestados existentes. Assim, o viajante 

pode analisar os cenários hipotéticos, porém com características de serviços que 

eles já conhecem podendo assim analisar o padrão de serviço ofertado pelo trem de 

forma mais real. 

Os níveis foram variados, em tempo de viagem, de 20 minutos para mais e para 

menos em relação ao tempo médio entre o carro e ônibus; para o custo de viagem, 

as tarifas foram variadas em 15% para mais e para menos em relação ao custo 

médio da viagem de carro e ônibus. Para os níveis de conforto, foi definido o padrão 

médio como o padrão já existente, oferecido pelos ônibus existentes que realizam o 

percurso e o melhor padrão com o serviço equivalente ao padrão “executivo” dos 

ônibus, conforme TAB. 6.8: 

TAB. 6.8: Definição de níveis de atributos para cenários hipotéticos do trem 
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TREM 
            

Atributo 
Natureza da 

variável 
Cenários Valores dos níveis associados 

Tempo de 
viagem 

Quantitativa 

MELHOR 
CENÁRIO 

2 01h30min (-20 minutos) 

MÉDIO 1 01h50min (tempo médio entre carro e ônibus) 

PIOR 
CENÁRIO 

0 02h10min (+20 minutos) 

Custo de 
viagem 

Quantitativa 

MELHOR 
CENÁRIO 

2 R$ 25,72 (-15%) 

MÉDIO 1 R$ 30,26 (valor médio entre carro e ônibus) 

PIOR 
CENÁRIO 

0 R$ 34,79 (+15%) 

Conforto Qualitativa 

MELHOR 
CENÁRIO 

2 
Poltronas semi-leito, descanso para                         
pernas, ar condicionado e toalete 

MÉDIO 1 
Poltronas reclináveis, ar condicionado 
e toalete 

 

Sobre o padrão de conforto no transporte ferroviário, optou-se por este atributo 

entrar nos cenários como forma de mais uma opção de transporte para o viajante, 

com um custo adicional, sem a necessidade de ampliar o número de cenários. 

Para a definição da porcentagem de custo adicional para o padrão de conforto 

dos trens, foram pesquisadas as variações dos valores já cobrados por “classe” dos 

serviços prestados já existentes no Brasil e na Europa, conforme TAB. 6.9. 

TAB. 6.9: Valores das passagens das viagens de trem 

Local Trecho Extensão Operadora 
Serviço 

Diferença 
Econômico 1ª classe 

Brasil 
Curitiba - Morretes – 

Paranaguá 
110 km 

Serra Verde 
Express Ltda. 

R$ 79 R$ 99 25% 

França Paris - Chartres 101 km SNCF 16 € 24 € 50% 

Espanha Alicante - Albacete 140 km RENFE 17,90 € 23,25 € 30% 

Fontes: Disponíveis nos sites das operadoras do transporte ferroviário no trecho 

    

A partir da pesquisa realizada sobre as tarifas cobradas pelas empresas 

prestadoras de serviços de transporte ferroviário, optou-se por colocar um custo 

adicional de 30% do valor da tarifa, para um padrão de conforto mais elevado. Cabe 

dizer aqui que este valor é apenas uma estimativa para avaliar a propensão da 
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mudança do viajante, pois não está sendo feita uma análise de uma real 

implantação de um trem, com características já conhecidas. 

Estando com todos os valores de níveis e atributos definidos, foram montados os 

cenários, como apresentado na TAB. 6.10. Optou-se por não aplicar a técnica da 

remoção de todas as alternativas dominantes e dominadas, oferecendo maior 

confiabilidade aos dados coletados nas entrevistas, resultando em nove cenários. 

TAB. 6.10 Combinações de atributos e níveis para montagem dos cenários 

 

  
MODAL RODOVIÁRIO MODAL FERROVIÁRIO 

  
Carro Ônibus Trem Trem + Conforto 

 
Atributos Custo Tempo Custo Tempo Custo Tempo Custo Tempo 

C
e

n
á

ri
o
s
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 2 1 2 

3 1 1 1 1 1 0 1 0 

4 1 1 1 1 2 1 2 1 

5 1 1 1 1 2 2 2 2 

6 1 1 1 1 2 0 2 0 

7 1 1 1 1 0 1 0 1 

8 1 1 1 1 0 2 0 2 

9 1 1 1 1 0 0 0 0 

  
Níveis 

 

 

6.4.3.2 APRESENTAÇÃO DOS CENÁRIOS AOS ENTREVISTADOS 

 

Os cenários apresentados aos entrevistados possuíram a forma de escolha 

discreta, com a variação dos atributos dada de acordo com a TAB. 6.11: 

TAB. 6.11 Cenários com valores de atributos e níveis definidos 
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Assim, um conjunto de 9 cartões foi apresentado aos entrevistados, cabendo a 

eles a escolha de uma opção de transporte em cada cartão para as viagens 

realizadas diariamente, conforme exemplo apresentado na FIG. 6.2. O questionário 

completo encontra-se no Apêndice IV. 

 

FIG. 6.2 Exemplo do cenário 01 apresentado aos entrevistados. 
 

 

6.4.3.3 DEFINIÇÃO DO PROCESSO DE PESQUISA 

As pesquisas foram realizadas face a face, conforme recomendação dos 

autores, descritos no capítulo 5. Desta forma, o entrevistado pode compreender 

melhor os cenários e como funciona o procedimento de escolha e oferta também 

maior precisão e pouca perda de informação aos dados coletados.  

 

  
MODAL RODOVIÁRIO MODAL FERROVIÁRIO 

  
Carro Ônibus Trem  Trem + Conforto 

 
Atributos Custo Tempo Custo Tempo Custo Tempo Custo Tempo 

C
e

n
á

ri
o
s
 

1  R$ 31,75  01:40  R$ 28,76  02:00  R$ 25,71  01:30  R$ 33,42  01:30 

2  R$ 31,75  01:40  R$ 28,76  02:00  R$ 25,71  01:50  R$ 33,42  01:50 

3  R$ 31,75  01:40  R$ 28,76  02:00  R$ 25,71  02:10  R$ 33,42  02:10 

4  R$ 31,75  01:40  R$ 28,76  02:00  R$ 30,26  01:30  R$ 39,34  01:30 

5  R$ 31,75  01:40  R$ 28,76  02:00  R$ 30,26  01:50  R$ 39,34  01:50 

6  R$ 31,75  01:40  R$ 28,76  02:00  R$ 30,26  02:10  R$ 39,34  02:10 

7  R$ 31,75  01:40  R$ 28,76  02:00  R$ 34,79  01:30  R$ 45,23  01:30 

8  R$ 31,75  01:40  R$ 28,76  02:00  R$ 34,79  01:50  R$ 45,23  01:50 

9  R$ 31,75  01:40  R$ 28,76  02:00  R$ 34,79  02:10  R$ 45,23  02:10 

  
Níveis 
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6.4.4 DESENHO E TESTE DO QUESTIONÁRIO 

 

Para fins de teste do procedimento, nesta etapa, realizou-se um projeto “piloto” 

em um grupo pequeno de respondentes, pertencentes ao grupo de interesse da 

entrevista, de 4 pessoas. Para pesquisas maiores e oficiais, devem-se estender as 

pesquisas do projeto piloto para aplicação com 6 a 12 pessoas conforme 

orientações do capítulo 04. 

 

6.4.5 PESQUISA PRINCIPAL E COLETA DE DADOS 

 

A pesquisa principal foi realizada entre os dias 25 de novembro de 2015 a 05 de 

dezembro de 2015, com 41 estudantes que realizavam a viagem de Macaé para 

Campos, em ônibus fretados oferecidos pela Prefeitura Municipal de Macaé. As 

entrevistas aconteceram nas universidades onde os estudantes desembarcavam. 

Entre os dias 01 a 05 de dezembro de 2015, as pesquisas foram realizadas com 40 

viajantes do grupo de trabalhadores que realizavam a viagem de Campos para 

Macaé, em ônibus fretado. As entrevistas aconteceram nos pontos de espera de 

embarque e dentro dos ônibus fretados. 

Os dados coletados na pesquisa de preferência declarada incluíram todas as 

variáveis descritas na metodologia do capítulo 05 mais as características especiais 

do local, principalmente os itens i, iv, v e ix conforme TAB. 6.12. 

TAB. 6.12: Dados de entrada na planilha na pesquisa de preferência declarada 

ITEM 
RESUMO DOS 

DADOS 
DESCRIÇÃO DOS DADOS OPÇÕES DE ESCOLHA 

i GRUPO 
Diferentes grupos na 

população 
1: trabalhadores; 2: Estudantes 

ii PD 
Valor 1 fixado para Pesquisa 

de Preferência Declarada 
1 

iii ID Identificação do entrevistado 
De acordo com a quantidade 

de entrevistados 

iv ORIGEM Origem da viagem 
1: Campos dos Goytacazes; 2: 

Macaé; 
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v DESTINO Destino da viagem 
1: Campos dos Goytacazes; 2: 

Macaé; 

vi MOTIVO Motivo da viagem 

1: Trabalho; 2: Estudo; 3: 
Saúde; 4: Negócios; 5: 

Turismo/Lazer; 6: Compras; 7: 
Outros. 

vii MODO UTILIZADO 
Modo utilizado frequentemente 

para realizar a viagem 

1: Ônibus fretado; 2: ônibus 
regular; 3: Veículo próprio; 4: 

Outro. 

viii 
POSSE 

AUTOMÓVEL 

Se o viajante possui automóvel 
disponível para realizar a 

viagem 
1: Sim; 0: Não; 

ix QUEM PAGA Quem paga a passagem 

1: o próprio viajante; 2: o 
empregador; 3: Prefeitura 

Municipal; 4: Parte viajante – 
Parte empregador. 

x IDADE Grupos de idade 
1: idade ≤218; 2: 19 ≤ 29; 3: 30 
≤ 45; 4: 45 ≤ 60; 5: 60 > idade; 

xi GÊNERO Gênero do entrevistado 1: Masculino; 2: Feminino. 

xii RENDA 
Renda familiar em grupos (em 

reais) 

1: até 953,47; 2: entre 953,47 e 
1386,94; 3: entre 1386,94 e 
2080,41; 4: entre 2080,41 e 
2773,88; 5: entre 2773,68 e 
3467,35; 6: entre 3467,35 e 
6934,7; 7: entre 6934,7 e 

13869,4; 8: acima de 13869,4. 

xiii INSTRUÇÃO Grau de instrução em grupos 

1: Ensino fundamental 
completo ou cursando; 2: 
Ensino médio ou técnico 
completo ou cursando; 3: 
Graduação completa ou 

cursando; 4: Pós-graduação / 
mestrado / doutorado completo 

ou cursando; 5: Outro. 

xiv INSTITUIÇÃO 
Tipo de instituição de ensino 

frequentada 

1: não se aplica; 2: Estudantes 
de ensino público; 3: 

estudantes de ensino privado. 

xv 
DISPONIBILIDADE 

CARRO 

Se a opção de transporte está 
disponível para o entrevistado. 

Variável dummy; 

1: Disponível; 0: não 
disponível. 

xvi 
DISPONIBILIDADE 

ÔNIBUS 

Se a opção de transporte está 
disponível para o entrevistado. 

Variável dummy; 

1: Disponível; 0: não 
disponível. 

xvii 
DISPONIBILIDADE 

TREM 

Se a opção de transporte está 
disponível para o entrevistado. 

Variável dummy; 

1: Disponível; 0: não 
disponível. 

xviii 
DISPONIBILIDADE 

TREM + 
CONFORTO 

Se a opção de transporte está 
disponível para o entrevistado. 

Variável dummy; 

1: Disponível; 0: não 
disponível. 

xix TEMPO CARRO 
Tempo de viagem do carro (em 

minutos); 
Depende do cenário criado 

xx CUSTO CARRO 
Custo da viagem com carro 

(em reais); 
Depende do cenário criado 
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xxi TEMPO ÔNIBUS 
Tempo de viagem do ônibus 

(em minutos); 
Depende do cenário criado 

xxii CUSTO ÔNIBUS 
Custo da viagem com ônibus 

(em reais); 
Depende do cenário criado 

xxiii TEMPO TREM 
Tempo de viagem do trem (em 

minutos); 
Depende do cenário criado 

xxiv CUSTO TREM 
Custo da viagem com trem (em 

reais); 
Depende do cenário criado 

xxv 
TEMPO 

TREM+CONFORTO 
Tempo de viagem do trem (em 

minutos); 
Depende do cenário criado 

xxvi 
CUSTO 

TREM+CONFORTO: 
Custo da viagem com trem (em 

reais); 
Depende do cenário criado 

xxvii ESCOLHA : Indicador de escolha. 
1: Carro; 2: Ônibus; 3: Trem; 4: 

Trem + conforto. 

 

Os dados foram coletados pela autora, com entrevistas face a face, em 

formulários impressos, marcados com um X nas alternativas escolhidas pelos 

usuários dos transportes, ao serem apresentados os cartões com os cenários, 

gerando uma planilha para análise das informações no Software Biogeme  definido 

anteriormente. 

 

6.5 ETAPA 04: ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Ao serem testadas as funções Utilidade no Software Biogeme, foram 

analisadas inicialmente as características dos modais, de tempo e custo. Em 

seguida, foram testadas as características dos viajantes, de renda, gênero, idade e 

quem paga a passagem do viajante, a fim de saber se alguma destas variáveis seria 

significativa ou não para o modelo, conforme TAB.6.13. 

TAB. 6.13: Variáveis para cada função Utilidade 

Descrição das variáveis 
Alternativas 

Carro  Ônibus Trem Trem+conforto 

ASC Constante Carro Ônibus Trem Tremc 

Tempo  Tempo de viagem β-tempo β-tempo β-tempo β-tempo 

Custo Custo de viagem β-custo β-custo β-custo β-custo 

Renda Renda em classes β-renda β-renda β-renda β-renda 

Gênero Gênero do viajante β-gênero β-gênero β-gênero β-gênero 

Idade Idade em classes β-idade β-idade β-idade β-idade 

Quem Quem paga β-quem β-quem β-quem β-quem 
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6.5.1 PRIMEIRA ANÁLISE: PARÂMETROS DO MODAL 

 

De início foram testadas as variáveis do modo, neste caso, tempo e custo, 

baseado nas respostas de 81 entrevistados, cada um respondendo aos 9 cenários.  

Ao serem testadas as funções Utilidade no Software Biogeme, os resultados 

obtidos são apresentados na TAB. 6.14: 

TAB. 6.14 Valores das variáveis após análise no programa Biogeme 

Rho-square: 0,175 
  Adjusted rho-square: 0,169 
   

 
Nome Valor Teste t Valor p 

ASC_CARRO 0,00   
 ASC_ONIBUS 1,85 8,35 0,00 

ASC_TREM 1,73 8,52 0,00 

ASC_TREMC 2,89 10,50 0,00 

BETA_CUSTO -0,211 -9,68 0,00 

BETA_TEMPO -0,0441 -8,12 0,00 

 

Analisando os resultados encontrados após a estimação dos parâmetros no 

software Biogeme, observa-se que o valor do rho-square (ρ) é de 0,175, o que não é 

indicado, conforme explicado no capítulo 05. Os valores aceitáveis para o Rho-

square devem ser maiores que 0,2. Portanto, o modelo não possui bom ajuste. 

 Em relação ao teste t, nos coeficientes das variáveis, todos os valores foram 

maiores que 1,96 em módulo. Sendo assim, todas as variáveis determinadas têm 

um efeito significativo para o modelo, com 95% de confiança. 

O valor p para todos os parâmetros encontrados foram iguais a zero. 
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6.5.1.1 EXCLUSÃO DE PESQUISAS INVÁLIDAS 

 

Observando que os resultados não deram satisfatórios em relação ao Rho-

square, foram excluídas algumas entrevistas que podem ser consideradas inválidas, 

conforme observado por Brito (2007), que considera esta opção quando os 

entrevistados respondiam à apenas uma opção de transporte, sem variar a resposta, 

ou seja, quando os entrevistados não consideravam a maximização da utilidade do 

modal. 

 Sendo assim, foram excluídos 6 entrevistados, que responderam desta forma 

aos questionários, reduzindo a amostra para 75 pessoas.  

 Os valores obtidos nesta análise são apresentados na TAB. 6.15, a seguir: 

TAB. 6.15: Resultados das variáveis após a exclusão de pesquisas inválidas 

Rho-square: 0,267 
  Adjusted rho-square: 0,261 
   

 
Nome Valor Teste t Valor p 

ASC_CARRO 0,00 
  ASC_ONIBUS 1,61 6,85 0,00 

ASC_TREM 1,53 7,18 0,00 

ASC_TREMC 2,95 8,90 0,00 

BETA_CUSTO -0,311 -10,63 0,00 

BETA_TEMPO -0,0616 -8,95 0,00 

 

Analisando os resultados encontrados após a estimação dos parâmetros no 

software indicado, é observado que o valor do rho-square (ρ), que é de 0,267, já é 

um valor aceitável. Portanto este modelo possui um bom ajuste. 

 Em relação ao teste t, nos coeficientes das variáveis, todos os valores foram 

maiores que 1,96 em módulo. Sendo assim, todas as variáveis determinadas têm 

um efeito significativo para o modelo, com 95% de confiança. O valor p para todos 

os parâmetros encontrados foram iguais a zero, reafirmando a confiança das 

variáveis para o modelo. 
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 Estes serão os resultados utilizados na próxima etapa, nas análises com o 

acréscimo dos parâmetros relacionados ao viajante. 

 

6.5.2 SEGUNDA ANÁLISE: PARÂMETROS DO VIAJANTE 

 

Conforme orientado no procedimento metodológico, após a análise das funções 

utilidade com parâmetros do modo de transportes, devem-se realizar testes para 

identificar que características do viajante influenciam na escolha do modo. Sendo 

assim, foram analisadas as características de renda, gênero, idade e quem paga a 

passagem para os viajantes. 

 

6.5.2.1 RENDA 

 

Analisando os resultados, após a limpeza das entrevistas e acrescentando a 

variável “renda” à função utilidade anteriormente definida, são encontrados os 

resultados, apresentados na TAB. 6.16: 

TAB. 6.16: Resultados das variáveis após a inclusão do parâmetro “renda” 

Rho-square: 0,267 
  

Adjusted rho-square: 0,259 
  

 
Nome Valor Teste t Valor p 

ASC_CARRO 0,00 
  

ASC_ONIBUS 1,61 6,85 0,00 

ASC_TREM 1,53 7,18 0,00 

ASC_TREMC 2,95 8,90 0,00 

BETA_CUSTO -0,311 -10,63 0,00 

BETA_TEMPO -0,0616 -8,95 0,00 

BETA_RENDA -1,72e-014 -0,00 1,00 
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Analisando os resultados encontrados após a estimação dos parâmetros no 

software, é observado que o valor do rho-square (ρ), de 0,267, indica um bom ajuste 

do modelo. 

Em relação ao teste t, nos coeficientes das variáveis, o valor de renda não foi 

aceitável, para o valor p. Portanto, esta variável não produz efeitos significativos 

para o modelo aplicado na região de estudo. 

 

6.5.2.2 GÊNERO  

 

Incluindo a variável “Gênero” na função utilidade, são encontrados os resultados, 

apresentados na TAB. 6.17. 

TAB. 6.17: Resultados das variáveis após a inclusão do parâmetro “gênero” 

Rho-square: 0,267 
  

Adjusted rho-square: 0,259 
  

 
Nome Valor Teste t Valor p 

ASC_CARRO 0,00 
  

ASC_ONIBUS 1,61 6,85 0,00 

ASC_TREM 1,53 7,18 0,00 

ASC_TREMC 2,95 8,90 0,00 

BETA_CUSTO -0,311 -10,63 0,00 

BETA_TEMPO -0,0616 -8,95 0,00 

BETA_GENERO -5,90e-015 -0,00 1,00 

 

Analisando os resultados encontrados após a estimação dos parâmetros no 

software indicado, é observado que o valor do rho-square (ρ), de 0,267, indica um 

bom ajuste do modelo. 

 Em relação ao teste t, para a variável “gênero” e o valor p não são aceitáveis. 

Portanto, esta variável não produz efeitos significativos para o modelo aplicado na 

região de estudo. 
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6.5.2.3 IDADE  

 

Incluindo a variável “idade” à função utilidade, são encontrados os resultados, 

apresentados na TAB. 6.18. 

TAB. 6.18: Resultados das variáveis após a inclusão do parâmetro “idade” 

Rho-square: 0,267 
  

Adjusted rho-square: 0,259 
  

 
Nome Valor Teste t Valor p 

ASC_CARRO 0,00 
  ASC_ONIBUS 1,61 6,85 0,00 

ASC_TREM 1,53 7,18 0,00 
ASC_TREMC 2,95 8,90 0,00 
BETA_CUSTO -0,311 -10,63 0,00 
BETA_TEMPO -0,0616 -8,95 0,00 
BETA_IDADE -5,15e-015 -0,00 1,00 

 

Também neste caso os resultados encontrados após a estimação dos 

parâmetros no software, é observado que o valor do rho-square (ρ), de 0,267, indica 

um bom ajuste do modelo. 

 O teste t, para o parâmetro estimado de βidade, assim, como valor p não são 

aceitáveis, indicando que esta variável também não produz efeitos significativos para 

o modelo aplicado na região de estudo. 

 

6.5.2.4 QUEM PAGA A PASSAGEM 

 

Incluindo a variável “quem paga” à função utilidade, são encontrados os 

resultados, apresentados na TAB. 6.19: 

TAB. 6.19: Resultados das variáveis após a inclusão do parâmetro “quem paga” 

Rho-square: 0,267 
  

Adjusted rho-square: 0,259 
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Nome Valor Teste t Valor p 

ASC_CARRO 0.00 
  

ASC_ONIBUS 1.61 6.85 0.00 

ASC_TREM 1.53 7.18 0.00 

ASC_TREMC 2.95 8.90 0.00 

BETA_CUSTO -0.311 -10.63 0.00 

BETA_TEMPO -0.0616 -8.95 0.00 

BETA_QUEM -9.56e-015 -0.00 1.00 

 

Analisando os resultados encontrados após a estimação dos parâmetros no 

software, é observado que o valor do rho-square (ρ), de 0,267, indica um bom ajuste 

do modelo. 

Em relação ao teste t, nos coeficientes relacionados ao parâmetro de quem paga 

assim como o valor p, não são aceitáveis. Também esta variável não é significativa 

para o modelo aplicado na região de estudo. 

 

6.5.3 DEFINIÇÃO DA FUNÇÃO UTILIDADE  

 

Após todos os testes com as variáveis, a fim de saber quais fazem diferença no 

modelo e na função utilidade para a região aplicada, chega-se à conclusão da 

melhor função utilidade, ou seja, aquela que contém valores estatísticos aceitáveis, 

como dito anteriormente. 

 Desta forma, os melhores valores obtidos para os parâmetros, com melhores 

resultados de Rho-square, teste t e valor p, foram representados na tabela 13 

anteriormente, resultando nas seguintes funções:  

i) Para a opção de carro 

𝑈𝑐𝑎𝑟 =  −0,0616 ∗ t − 0,311 ∗ c                              EQ. 6.1 

Onde,  

Ucar= Utilidade do carro 

t = Tempo 
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c = Custo 

 

i) Para a opção de ônibus fretado: 

 

𝑈𝑜 = 1,61 − 0,0616 ∗ t − 0,311 ∗ c                         EQ. 6.2 

Onde,  

Uo= Utilidade do ônibus 

t = Tempo 

c = Custo 

 

 

ii) Para a opção de trem convencional: 

 

𝑈𝑡 =  1,53 − 0,0616 ∗ t − 0,311 ∗ c                            EQ. 6.3 

 

Onde,  

Ut = Utilidade do trem convencional 

t = Tempo 

c = Custo 

 

 

iii) Para a opção de trem com conforto: 

𝑈𝑡𝑐 =  2,95 − 0,0616 ∗ t − 0,311 ∗ c                       EQ. 6.4 

Onde,  

Ut = Utilidade do trem com conforto  

t = Tempo 

c = Custo 

 

 

6.6 ETAPA 05: ESTIMATIVA DA DEMANDA TRANSFERIDA 
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Após o teste das variáveis e do modelo estimado, realiza-se a aplicação da 

função utilidade para cada alternativa de transporte regional. 

Na aplicação da região, foi pesquisado o transporte por ônibus fretados e a 

propensão da mudança de modo foi aplicada para este modo existente. Foram 

analisados 3 cenários, com variações no tem e custo para o modo ferroviário, 

conforme TAB. 6.20:  

TAB. 6.20: Cenários analisados para aplicação da estimativa de demanda 
transferida 

  
MODAL RODOVIÁRIO MODAL FERROVIÁRIO 

  
Carro Ônibus Trem Trem + Conforto 

 
Atributos Custo Tempo Custo Tempo Custo Tempo Custo Tempo 

C
e

n
á

ri
o
s
 

1 R$ 31,75 01:40 R$ 28,76 02:00 R$ 25,71 01:30 R$ 33,42 01:30 

2 R$ 31,75 01:40 R$ 28,76 02:00 R$ 25,71 01:50 R$ 33,42 01:50 

4 R$ 31,75 01:40 R$ 28,76 02:00 R$ 30,26 01:30 R$ 39,34 01:30 

  
Níveis 

 

Cabe ressaltar que neste estudo, foi considerada apenas esta opção do modo de 

transporte como um exemplo de aplicação da metodologia. Porém, num problema 

real, deve-se levar em consideração a realização da pesquisa de preferência 

declarada em todas as opções de transporte existentes, que serão afetadas pelo 

transporte ferroviário regional. 

 

6.6.1 CONHECIMENTO DA DEMANDA EXISTENTE 

 

Como já pesquisado na etapa 01, nesta região de aplicação, a demanda 

existente de transporte rodoviário, realizado por ônibus fretado, com a população de 

amostra é  de 1714 viajentes por dia,  conforme apresentado na na TAB.6.21: 
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TAB. 6.21: Total de passageiros transportados por ônibus fretado 

 
Trabalhadores Estudantes Unidade 

Quantidade de ônibus 29 7 Ônibus (ida) 

Quantidade de lugares 48 46 Lugares por ônibus 

Total de passageiros 1392 322 
 

Total de passageiros 1714 Passageiros/ida 

 

 

6.6.2 APLICAÇÃO DA TAXA DE PROPENSÃO 

 

Para a aplicação das funções utilidade na região de aplicação, consideram-se as 

seguintes características: 

i) Para a função utilidade do carro, considerando-se como tempo e custo, os 

valores já existentes, tem-se: 

- Tempo de viagem: 1:40 horas; 

- Custo de viagem: R$28,76; 

 

𝑈𝑐𝑎𝑟 =  −0,0616 ∗ t − 0,311 ∗ c 

𝑈𝑐𝑎𝑟 =  −0,0616 ∗ 100 − 0,311 ∗ 28,76 

𝑈𝑐𝑎𝑟 =  −15,10 

 

ii) Para a função utilidade dos ônibus fretados, serão considerando como tempo 

e custo, os valores já existentes, tem-se: 

- Tempo de viagem: 2 horas; 

- Custo de viagem: R$28,76; 

 

𝑈𝑜 = 1,61 − 0,0616 ∗ t − 0,311 ∗ c 

𝑈𝑜 = 1,61 − 0,0616 ∗ 120 − 0,311 ∗ 28,76 

𝑈𝑜 = −14,73 
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iii) Para a função utilidade do trem, são considerados como tempo e custo, os 

valores dos cenários 01, 02 e 04. Neste caso, será analisado o cenário 01, com as 

seguintes características: 

- Tempo de viagem: 1:30 horas; 

- Custo de viagem: R$25,71; 

 

𝑈𝑡 =  1,53 − 0,0616 ∗ t − 0,311 ∗ c 

𝑈𝑡 = 1,53 − 0,0616 ∗ 90 − 0,311 ∗ 25,71 

𝑈𝑡 = −12,01 

 

O cenário 02, com as seguintes características: 

- Tempo de viagem: 1:50 horas; 

- Custo de viagem: R$25,71; 

 

𝑈𝑡 =  1,53 − 0,0616 ∗ t − 0,311 ∗ c 

𝑈𝑡 = 1,53 − 0,0616 ∗ 110 − 0,311 ∗ 25,71 

𝑈𝑡 = −13,24 

 

O cenário 04, com as seguintes características: 

- Tempo de viagem: 1:30 horas; 

- Custo de viagem: R$30.26; 

 

𝑈𝑡 =  1,53 − 0,0616 ∗ t − 0,311 ∗ c 

𝑈𝑡 = 1,53 − 0,0616 ∗ 90 − 0,311 ∗ 30,26 

𝑈𝑡 = −13,42 

 

 

iv) Para a função utilidade do trem com adicional de conforto, também são 

considerados como tempo e custo, os valores dos cenários 01, 02 e 04. Neste caso, 

será analisado o cenário 01, com as seguintes características: 

- Tempo de viagem: 1:30 horas; 

- Custo de viagem: R$33,42; 
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𝑈𝑡𝑐 =  2,95 − 0,0616 ∗ t − 0,311 ∗ c 

𝑈𝑡𝑐 = 2,95 − 0,0616 ∗ 90 − 0,311 ∗ 33,42 

𝑈𝑡𝑐 = −12,99 

 

O cenário 02, com as seguintes características: 

- Tempo de viagem: 1:50 horas; 

- Custo de viagem: R$33,42; 

 

𝑈𝑡𝑐 =  2,95 − 0,0616 ∗ t − 0,311 ∗ c 

𝑈𝑡𝑐 = 2,95 − 0,0616 ∗ 110 − 0,311 ∗ 33,42 

𝑈𝑡𝑐 = −14,22 

 

O cenário 04, com as seguintes características: 

- Tempo de viagem: 1:30 horas; 

- Custo de viagem: R$39,34; 

 

𝑈𝑡𝑐 =  2,95 − 0,0616 ∗ t − 0,311 ∗ c 

𝑈𝑡𝑐 = 2,95 − 0,0616 ∗ 90 − 0,311 ∗ 39,34 

𝑈𝑡𝑐 = −14,83 

 

Aplica-se então a taxa de propensão de acordo com a Equação 6.5 nos cenários 

definidos, a fim de estimar a demanda transferida para o trem padrão. 

𝑃𝑡𝑟𝑒𝑚 =
𝑒𝑥𝑝𝑈𝑡

𝑒𝑥𝑝𝑈𝑡+𝑒𝑥𝑝𝑈𝑐𝑎𝑟+𝑒𝑥𝑝𝑈𝑜+𝑒𝑥𝑝𝑈𝑡𝑐
      EQ. 6.5 

 

Com a aplicação da taxa de propensão, obtém-se os resultados apresentados 

na TAB.6.22. 

TAB. 6.22: Taxas de propensão de mudança para o trem padrão 

 
Cenário 01 Cenário 02 Cenário 04 

Ut -12,01 -13,24 -13,42 

Ucar -15,1 -15,1 -15,1 
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Uo -14,73 -14,73 -14,73 

Utc -12,99 -14,22 -14,83 

Resultados 0,672636 0,569361 0,588119 

  

Desta forma, nas condições dos modos de transporte apresentadas nos cenários 

acima, 67,26% da demanda de ônibus fretado são propensos a se transferir para o 

trem, ou seja, de 1714 pessoas que viajam de uma cidade para a outra de ônibus 

fretado, 1152 pessoas prefereriam a opção do modal ferroviário se ele fosse 

implantado nestas condições. Caso o tempo de viagem aumente em 20 minutos, 

975 pessoas se transfeririam para o trem, ou seja, 56,94% da demanda total. Caso a 

tarifa aumente em 15%, 1008 pessoas se transfeririam para o trem, ou seja, 58,81% 

dos viajantes. 

Aplica-se então a taxa de propensão de acordo com a EQ. 6.6, nos cenários 

definidos, a fim de estimar a demanda transferida para o trem com adicional de 

conforto.  

𝑃𝑡𝑐 =
𝑒𝑥𝑝𝑈𝑡𝑐

𝑒𝑥𝑝𝑈𝑡𝑐+𝑒𝑥𝑝𝑈𝑐𝑎𝑟+𝑒𝑥𝑝𝑈𝑜+𝑒𝑥𝑝𝑈𝑡
      EQ. 6.6 

Com a aplicação da taxa de propensão, obtém-se os resultados apresentados na 

TAB.6.23.  

TAB. 6.23: Taxas de propensão de mudança para o trem com adicional de 
conforto 

 
Cenário 01 Cenário 02 Cenário 04 

Ut -12,01 -13,24 -13,42 

Ucar -15,1 -15,1 -15,1 

Uo -14,73 -14,73 -14,73 

Utc -12,99 -14,22 -14,83 

Resultados 0,252448 0,213687 0,143585 

 

Desta forma, nas condições dos modos de transporte a apresentadas nos 

cenários acima, 25,24% da demanda de ônibus fretado são propensos a se transferir 

para o trem com adicional de conforto, ou seja, de 1714 pessoas que viajam de uma 

cidade para a outra de ônibus fretado, 432 pessoas prefereriam a opção do modal 

ferroviário com maior conforto se ele fosse implantado nestas condições. Caso o 
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tempo de viagem aumente em 20 minutos, 366 pessoas se transfeririam para o trem, 

ou seja, 21,37% da demanda total. Caso a tarifa aumente em 15%, apenas 246 

pessoas se transfeririam para o trem com maior conforto, ou seja, 14.36% dos 

viajantes.   
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

7.1 CONCLUSÕES 

 

Visando o desenvolvimento de uma metodologia para estimativa de demanda 

transferida para sistemas de transporte ferroviário de passageiros, em ligações 

regionais ou semiurbanas, com viagens de característica pendular, foi inicialmente 

realizado um estudo sobre os movimentos e as características de transportes 

regionais e posteriormente, uma revisão de literatura sobre modelos de estimativa 

de demanda. Desta forma, antes da determinação da metodologia de estimativa da 

demanda transferida, foram estudados e analisados os seguintes temas neste 

trabalho: 

i) Caracterização dos movimentos pendulares entre regiões ou cidades; 

ii) Conceitos sobre o transporte ferroviário regional brasileiro e o cenário atual 

deste modal. 

iii) Conceitos de demanda, fatores e estratégias que afetam o comportamento de 

usuários de transporte, fatores de qualidade nos transportes e análise de trabalhos 

onde foram realizadas estimativas de demanda. 

iv) Revisão de literatura sobre modelos de escolha discreta para a estimativa de 

demanda e a apresentação da técnica de Pesquisa de Preferência Declarada, os 

Modelos de escolha discreta, abordando os Modelos Logit, as formas de análise dos 

resultados para a demanda Transferida. 

 

A partir de toda a revisão conceitual apresentada nos primeiros capítulos da 

dissertação, foram observados itens importantes para a metodologia, itens de difícil 

mensuração como itens de “segurança”, “confiabilidade” e “conforto”, seleção de 

público alvo para a aplicação da pesquisa de preferência declarada e suas 

características individuais, etc. Também foi possível a identificação de principais 

variáveis consideradas nas estimativas de demanda – tempo, custo e frequência de 

viagens - quais características dos viajantes e características regionais são mais 
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utilizadas e quais os processos matemáticos e softwares para análise de dados 

utilizados. 

Atendendo aos itens acima e analisando o processo de aplicação da metodologia 

da estimativa da demanda transferida, observou-se que a etapa 02 proposta foi 

capaz de oferecer à pesquisa a característica regional objetivada, quando os 

viajantes escolheram o item “conforto” como importante para a tomada de decisões 

na escolha do transporte.  

Em relação às Pesquisas de Preferência Declarada, na aplicação dos 

questionários, os usuários que possuem passagens pagas por empresas ou 

terceiros podem ter dificuldade de compreender os cenários hipotéticos 

apresentados e tenderam a não avaliar os cenários um por um, marcando apenas a 

opção que mais lhe interessava, tornando os resultados não representativos para a 

função utilidade. 

Em relação aos cenários e atributos apresentados, todos foram de fácil 

entendimento aos entrevistados. Percebeu-se que, a alternativa de trem com alto 

padrão de conforto foi válida. Evitaram-se a realização dos métodos para a 

diminuição de cenários e o usuário pode analisar de forma mais clara as opções. 

A coleta de dados para a utilização no programa indicado, utilizando o Modelo 

Logit Multinomial, no Biogeme, foi realizada sem dificuldades e o programa foi de 

fácil aplicação e entendimento. 

Sobre a aplicação regional e no cenário brasileiro, uma grande observação em 

relação à estimativa da demanda, muito característica do local de aplicação da 

pesquisa, é uma variação considerável de um ano para o outro, principalmente 

influenciada pelos valores do petróleo e pela economia brasileira, gerando 

desempregos e enfraquecendo a dependência entre as cidades, quando uma 

depende da outra para geração de empregos. No início dos estudos, em 2014, 

existia uma grande confiança sobre a proposta ferroviária ser uma realidade. Em 

2015, foi observado na aplicação um alto índice de desemprego e mudanças dos 

cenários econômicos entre as cidades. Em 2016, o cenário econômico parece não 

possuir expectativas de melhora.  
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7.2 RECOMENDAÇÕES 

 

Trabalhos futuros poderiam estender as pesquisas a todos os grupos de 

viajantes entre as regiões – trabalhadores, visitantes, estudantes - mesmo que não 

rotineiros, também incluindo outros modos, para identificar de forma mais precisa a 

porcentagem de viajantes que se transferiria para transporte ferroviário a ser 

implantado. Sugere-se, ainda a realização de estudos similares considerando 

demandas induzidas, a análise da utilização de questionários diferenciados para 

cada grupo de passageiros, considerando apenas o modo que já é utilizado pelo 

passageiro e o transporte a ser implantado; que sejam testados mais modelos Logit, 

de forma a saber se este modelo é ideal para a estimativa da demanda transferida;  

Propõe-se que sejam realizadas aplicações da metodologia em diferentes 

regiões identificando a consistência das varáveis utilizadas e, possivelmente, 

verificações da demanda após a implantação de uma proposta ferroviária, a fim de 

validar e reavaliar o processo proposto.  

Também, de grande importância, poder-se-iam testar a inclusão de variáveis 

econômicas, baseadas em PIB, taxas de emprego e desemprego, entre outros, para 

incluir na metodologia uma forma de avaliação da estabilidade econômica e o 

quanto isso pode afetar a demanda transferida. 
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