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RESUMO 
 

No planejamento de transportes, a análise da demanda pode ser considerada como 
o principal estudo para definir as características físicas e operacionais de um 
sistema; por isto, é importante que estudos sejam desenvolvidos de forma a trazer 
uma maior compreensão do comportamento da demanda, visando estimá-la com 
maior precisão. Desta forma, buscou-se no desenvolvimento desta dissertação 
identificar variáveis que possam ser relevantes para a previsão de demanda ao nível 
de estação, e avaliá-las a partir um estudo num sistema de transporte público do Rio 
de Janeiro, definindo uma modelagem de previsão de demanda ao nível de estação. 
Para tanto, foi realizada, inicialmente uma revisão bibliográfica, abordando técnicas 
utilizadas em diversos estudos, de diferentes países, para identificar as variáveis de 
demanda e os métodos mais utilizados. Com os dados de um sistema de transporte 
público de alta capacidade, foram feitos testes de correlação, a fim de se validar a 
relevância de algumas variáveis, bem como estudados os impactos advindos de 
mudanças ocorridas na rede metroviária da cidade. Ao final, foram definidos 
modelos de previsão para três anos distintos, com resultados satisfatórios, e 
estimados os coeficientes de cada variável selecionada para o modelo. Os 
resultados também foram comparados com os modelos definidos nos trabalhos que 
foram utilizados para a revisão bibliográfica. 
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ABSTRACT 
 

In transportation planning, analysis of the demand may be considered as the main 
study to establish the physical and operational characteristics of a system; therefore, 
it is important to develop studies in order to bring a greater understanding of the 
behavior of demand, in order to estimate it accurately. Thus, we sought to develop 
this thesis to identify variables that may be relevant for predicting the demand at the 
station level, and to evaluate them in a study on a public transport system in Rio de 
Janeiro, setting a forecasting demand model at the station level. This research did, at 
first, a literature review, addressing techniques used in many studies from different 
countries, to identify the demand-related variables and the most used methods to 
model the demand forecasting. With data from a high-capacity public transport 
system, correlation tests were done in order to validate the relevance of some 
variables and an analysis was developed to identify the impacts arising from changes 
in the metro network in the city. Finally, predictive models were defined for three 
different years, with satisfactory results, and the coefficients of each variable selected 
for the model were estimated. The results were also compared with the models 
defined in the work that were used for the literature review.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Em todo projeto a ser iniciado, seja de um novo produto ou de um novo serviço, 

é inevitável pensar se ele obterá sucesso ou não. Para tanto, é necessário que as 

pessoas tenham interesse por aquilo que se almeja lançar no mercado. Dessa 

forma, uma pergunta se faz inevitável: “existe demanda por esse produto/serviço?”. 

Assim, a previsão da demanda é objeto de estudo para todo e qualquer 

mercado, independente daquilo que se pretende ofertar. Mais do que isso: tornou-se 

definidora de como se investir os escassos recursos disponíveis, principalmente na 

área de transportes urbanos. 

Uma vez que não existe verba para se investir em todos os projetos, a seleção 

deles deve se dar de uma forma muito criteriosa. Quando se fala, por exemplo, em 

projetos de grande vulto de aporte de recursos, e que podem modificar 

completamente a vida e a rotina dos cidadãos de uma determinada região, esses 

critérios devem ser ainda mais rigorosos. 

Na área de transportes de passageiros, por se tratar de investimentos de grande 

monta, com vida útil de muitas décadas, essa previsão deve ser feita com ainda 

mais esmero e cuidado, buscando sempre uma maior assertividade. De maneira 

geral, é utilizado o Modelo Sequencial de Quatro Etapas, proposto e detalhado de 

forma minuciosa nos trabalhos de ORTÚZAR & WILLUMSEN (2011).  

Entretanto, essa modelagem possui sempre horizontes de longo prazo, fazendo 

sentido apenas ser utilizada com intervalos de projeção de mais de cinco anos. 

Ainda assim, durante esses períodos, é de extrema importância que os organismos, 

governamentais ou privados, tenham precisão máxima em suas previsões, a fim de 

dimensionar todo o funcionamento do sistema, seja na parte operacional 

propriamente dita, ou nas áreas de suporte operacional, como bilheterias, segurança 

e limpeza, dentre outras, de modo a melhor alocar seus recursos, tanto em projetos 

já existentes, como em novas operações.  
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Assim, muito mais do que acompanhar uma tendência do que pode estar 

acontecendo, é necessário lançar luz para previsões de curto prazo, de maneira a 

ser o mais preciso possível e até mesmo sinalizar momentos nos quais seja 

necessário algum tipo de mudança na estratégia da condução dos negócios. Com 

isso, dada essa importância, são apresentadas neste trabalho algumas das muitas 

técnicas de modelagem de demanda que vem sendo utilizadas no setor de 

transporte público, apontando suas variáveis mais utilizadas e outras premissas de 

grande utilização. 

A previsão detalhada, por estação ou parada, assume uma importância ainda 

maior, pois cada uma delas possui suas peculiaridades, que requerem investimentos 

distintos. Saber aonde alocar os investimentos, a fim de se melhorar o serviço 

oferecido, em função da demanda de passageiros em cada estação, torna-se 

praticamente mandatório; por conseguinte, conhecer a demanda de cada uma das 

estações, torna-se, também, informação muito preciosa. 

 

1.2 OBJETIVO 

 

Esta dissertação tem como objetivo a identificação de variáveis relevantes ao 

estudo da previsão de demanda por estação (passageiros embarcando) , bem 

como da aplicação de técnicas de modelagens e o desenvolvimento de um 

modelo que se mostre aderente à previsão de demanda por estação 

considerando as variáveis identificadas. Utilizou-se como principal base de 

análise, as características e a demanda do sistema MetrôRio.  

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 
 

A cada ano que passa, as empresas tornam-se mais rigorosas com os erros de 

seus modelos de previsão. De diversas maneiras, busca-se minimizar as variações 

em torno da receita esperada para um determinado exercício. Como não é possível 

controlar o ambiente externo, tenta-se, ao máximo, melhorar os métodos de 
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modelagem da demanda, a fim de se incorporar, da maneira mais técnica possível, 

as alterações previstas para o período que se almeja projetar. 

Assim, nota-se uma menor preocupação, nas técnicas de modelagem, com a 

demanda de um determinado meio de transporte de forma isolada, isto é, a 

demanda por um modo específico, e não a demanda por transportes como um todo. 

As modelagens existentes preocupam-se mais com a demanda sob um ponto de 

vista agregado, no qual a variação global entre os valores estimados e verificados 

pode ser diminuta, mas as oscilações dos valores previstos com os realizados, caso 

a caso, podem beirar a ordem dos 20% (WELDE, 2011) e (FLYVBJERG, 2005). 

Com isso, pretende-se dar subsidio para o desenvolvimento de modelos que 

consigam mitigar essas oscilações, efetuando a previsão de maneira mais 

desagregada, tratando alterações significativas para um modo, como a inauguração 

de uma estação, mas que não alterem substancialmente a demanda por transportes 

na região. 

 

 

 

1.4 ESTRUTURA 

 

A presente dissertação está estruturada da seguinte forma: 

 

Capítulo 1 – Introdução: Neste capítulo, são apresentadas as considerações 

iniciais sobre o assunto, o objetivo, a justificativa, a relevância e a composição da 

dissertação.  

 

Capítulo 2 – Revisão bibliográfica: Neste capítulo, as melhores práticas para a 

previsão de demanda ao nível de estação são analisadas e avaliadas. As variáveis e 

técnicas mais utilizadas são elencadas. 

 

Capítulo 3 – Análise do comportamento da demanda em sistemas de grande 

capacidade do Rio de Janeiro: Nesta parte, são feitas análises no nível de sistema 
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para se testar a validade de aplicação de algumas variáveis escolhidas com base na 

revisão bibliográfica.  

 

Capítulo 4 – Características físicas e operacionais no sistema de metrô do 

Rio de Janeiro: Foram analisadas as grandes mudanças ocorridas no sistema, de 

forma a se identificar os impactos setorizados decorrentes delas. Apesar de a 

demanda pelo sistema crescer, a demanda em algumas estações apresentou 

queda. Também são analisadas as mudanças de comportamento de estações que 

tiveram alguma mudança significativa em sua operação. 

 

Capítulo 5 – Análise da demanda de passageiros por estação: Com base na 

revisão bibliográfica e nas análises no nível de sistema, aplica-se a modelagem ao 

nível de estação para três anos distintos às estações do MetrôRio,  

 

Capítulo 6 – Conclusões e Recomendações: No último capítulo são 

apresentadas as conclusões e as recomendações deste estudo, assim como 

propostas algumas sugestões para a elaboração de futuros trabalhos que abordem o 

tema. 

 

 

 

 

  



 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFIC
 

 

2.1 INTRODUÇÃO 
 

Vários estudos tem sido produzidos a respeito da demanda por transportes, 

público ou privado, seja na parte da modelagem, seja através de uma perspectiva 

analítica, a fim de entender os diversos fatores impactantes nesse tema.

A modelagem tradicional

2.1), amplamente explicado e detalhado

sido a base para a modelagem de novos projetos e modificações em redes de 

transportes. Nela, diversos fatores

emprego, renda, posse de auto, dentre outros. Entretanto, ela é extremamente útil e 

assertiva para projetos de longo prazo, com alto nível de investimento. Para uma 

previsão de curto prazo, 

imprecisa. 

 

FIG. 2.1

 

Essa modelagem, de forma geral, pode apresentar erros significativos no curto 

prazo, não para a forma agreg

Geração

•As quantidades de viagens produzidas e atraídas em cada zona de 

Distribuição

•Determinação dos intercâmbios de viagens e dos 

Escolha 
Modal

•Determinação do modo de transporte pelo qual as viagens 

Alocação

•Escolha do caminho, por um dado modo, entre os pares de zonas de 
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estudos tem sido produzidos a respeito da demanda por transportes, 

público ou privado, seja na parte da modelagem, seja através de uma perspectiva 

analítica, a fim de entender os diversos fatores impactantes nesse tema.

tradicional de transportes, isto é, o modelo de quatro etapas (

amplamente explicado e detalhado por ORTÚZAR & WILLUMSEN

sido a base para a modelagem de novos projetos e modificações em redes de 

os fatores são utilizados, como variáveis de população, 

emprego, renda, posse de auto, dentre outros. Entretanto, ela é extremamente útil e 

assertiva para projetos de longo prazo, com alto nível de investimento. Para uma 

 menos agregada, ela pode se tornar cara

1 - Modelo de quatro etapas (resumido). 

Essa modelagem, de forma geral, pode apresentar erros significativos no curto 

prazo, não para a forma agregada, mas para cada um dos modos

As quantidades de viagens produzidas e atraídas em cada zona de 
tráfego são estimadas

Determinação dos intercâmbios de viagens e dos deslocamentos 
correspondentes

Determinação do modo de transporte pelo qual as viagens 
realizadas

Escolha do caminho, por um dado modo, entre os pares de zonas de 
tráfego

estudos tem sido produzidos a respeito da demanda por transportes, 

público ou privado, seja na parte da modelagem, seja através de uma perspectiva 

analítica, a fim de entender os diversos fatores impactantes nesse tema. 

isto é, o modelo de quatro etapas (FIG. 

ORTÚZAR & WILLUMSEN (2011), tem 

sido a base para a modelagem de novos projetos e modificações em redes de 

são utilizados, como variáveis de população, 

emprego, renda, posse de auto, dentre outros. Entretanto, ela é extremamente útil e 

assertiva para projetos de longo prazo, com alto nível de investimento. Para uma 

ela pode se tornar cara, onerosa e 

 

Essa modelagem, de forma geral, pode apresentar erros significativos no curto 

modos, por não ser 

As quantidades de viagens produzidas e atraídas em cada zona de 

deslocamentos 

Determinação do modo de transporte pelo qual as viagens são 

Escolha do caminho, por um dado modo, entre os pares de zonas de 
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sensível a variações pequenas ocorridas nas variáveis citadas anteriormente. Assim, 

os erros no curto prazo podem ser altos, prejudicando a receita esperada pelas 

companhias responsáveis pelas operações de transporte nos primeiros anos, que 

são deveras significativos para o cálculo de valor presente do projeto. 

Assim, para atender ao objetivo deste trabalho, procedeu-se a análise de artigos 

que tratassem do tema da previsão de demanda ao nível de estação, destacando-se 

as técnicas utilizadas, bem como as variáveis mais testadas. Depois, foi elaborada 

uma tabela resumo, que balizou as escolhas referentes à metodologia e às variáveis 

de análise. 

 

2.2 MODELO DE DEMANDA PARA VEÍCULOS LEVES SOBRE TRILHOS NOS 
EUA (2004) 

 

KUBY et al. (2004) fizeram um longo e detalhado trabalho acerca da previsão de 

embarques, por estação, de diversos sistemas de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT, 

na sigla em português, ou LRT, em inglês, de Light Rail Transit) ao longo dos 

Estados Unidos da América (EUA). A motivação do trabalho partiu da observação da 

retomada de popularidade desses sistemas, em função do aumento das receitas 

deles da ordem de 77%, entre 1991 e 1999, contra acréscimos de 8% e 30% da 

população e do trânsito em geral, respectivamente. A ideia central do estudo era 

avaliar as variáveis que influenciavam a demanda pelos sistemas de VLT, incluindo 

aspectos relativos ao uso do solo, mas não se limitando a eles. Além disso, o 

objetivo era quantificar o efeito de cada uma dessas variáveis na quantidade média 

diária de embarques em dias úteis típicos (MDU) nos sistemas existentes. Não 

foram feitas diferenciações em relação a estações localizadas em zonas centrais de 

comércio, sendo estas tratadas da mesma forma que as demais estações; este 

aspecto foi um tanto quanto inovador em sua abordagem, quando comparado a 

estudos e trabalhos anteriores. 

A metodologia utilizada foi baseada no estudo da The Parsons Brinckerhoof 

Quade & Douglas, Inc. (1996), que fez uso da regressão múltipla para analisar 

dados ao nível de estação, e não de sistema, referentes ao uso do solo. Assim, foi 
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gerado um modelo direto de previsão, diferente do tradicional método de quatro 

etapas.  

O artigo teve como ano de análise o de 2000. Também foi feita uma distinção 

bem clara dos sistemas caracterizados como VLT e sistemas que, porventura, 

apresentassem características que violassem tal enquadramento. O padrão adotado 

foi o da The American Public Transportation Association (APTA). Desse modo, foram 

excluídos da análise sistemas que apresentassem estações subterrâneas e os 

caracterizassem mais como um Metrô, do que como um VLT. Exceção foi feita ao 

sistema da cidade de Buffalo, que apresentava tão somente uma estação com essa 

característica. 

Outro ponto de distinta abordagem foi quanto ao raio de influência da estação, 

no que tange à distância aceitável de caminhada de uma pessoa até ela. A distância 

adotada foi a de meia milha (cerca de 800 m). Outro ponto importante foi determinar 

qual área de cada estação poderia ser considerada dentro deste perímetro 

estabelecido, em função de outros fatores impactantes. A ideia era de que a 

distância de caminhada fosse determinada pelo caminho mais curto de acesso, e 

não pela distância euclidiana, dada tão somente pela distância entre dois pontos, 

sem considerar possíveis interferências para o pedestre entre elas, como prédios, 

rodovias e outros obstáculos intransponíveis. 

A variável dependente, isto é, aquela que se pretendia projetar, foi o número 

médio de embarques por estação, em dia útil típico. Passageiros que faziam 

transferência entre linhas e/ou serviços eram contados duas vezes: uma na estação 

de origem e outra na estação de transferência. 

As variáveis independentes foram divididas em cinco grupos: geração de 

tráfego, conexão intermodal, características da cidade, estrutura da rede de 

transportes e socioeconômicas.  

a) Geração de tráfego/uso do solo:  

i. Empregos, dentro da área de influência de cada estação; 

ii. População, dentro da área de influência de cada estação; 
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iii. Existência de aeroportos nas proximidades, abordada como variável 

dummy, sendo valor 1 para estações próximas de um aeroporto, e valor 

0 para as demais; 

iv. Fronteira internacional, abordada como variável dummy, sendo valor 1 

para estações próximas de fronteira internacional, e valor 0 para as 

demais; 

v. Matrículas em universidades, dentro da área de influência de cada 

estação; 

vi. Localização em centro comercial, abordada como variável dummy, 

sendo valor 1 para estações localizadas em algum centro comercial, e 

valor 0 para as demais; 

 

b) Conexão intermodal:  

i. Número de vagas para estacionamento; 

ii. Número de linhas de ônibus alimentadoras; 

iii. Conexão com outras linhas férreas, abordada como variável dummy, 

sendo valor 1 para estações com conexão, e valor 0 para as demais; 

 

c) Características da cidade:  

i. Temperatura, através da média mensal do número de dias muito 

quentes ou muito frios, que desencorajassem o uso do VLT; 

ii. População da área principal metropolitana; 

iii. Especificidade da cidade, variável dummy, de acordo com a 

especificidade de cada cidade quanto a congestionamento, crime, 

estrutura tarifária, etc. 

 

d) Estrutura da rede:  

i. Estação terminal, abordada como variável dummy, com valor 1 para 

estações terminais e 0 para as demais; 

ii. Área da estação, considerando que estações mais espaçosas poderiam 

atrair mais embarques; 
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iii. Estação de transferência, abordada como variável dummy, com valor 1 

para estações nas quais se podia fazer transferência para outros 

serviços e 0 para as demais; 

iv. Centralidade, através da distância de cada estação em relação a todas 

as outras do sistema, numa espécie de normalização do tempo de 

viagem em relação ao maior tempo de viagem da rede; 

v. Percentual da população da área principal metropolitana empregada, 

abrangida pelo sistema. 

 

e) Socioeconômicas:  

i. Percentual de locatários no entorno, com base na hipótese de os que 

locatários estariam mais propensos a utilizar o transporte público, por 

não terem vagas para autos, serem mais pobres e/ou mais jovens. 

O modelo de regressão foi testado diversas vezes, alterando as variáveis 

utilizadas, para se determinar quais eram e quais não eram significantes. Assim, 

foram descartadas as seguintes: área da estação, população da área principal 

metropolitana, matrículas em universidades, conexão com outras linhas férreas e 

localização em centro comercial. 

Assim, somente 12 variáveis permaneceram no modelo, como mostra a EQ. 2.1. 

��������� = 1.584 + 0,023 ∗ ��	��
�� + 0,092 ∗ 	�	���ÇÃ� + 915
∗ ����	��� + 12.055 ∗ �������� + 0,774 ∗ ��
�� 	���&����
+ 123 ∗ ������ �� Ô����� ������������ − 1,52
∗ ��	������ +  660 ∗ ������� + 5.735 ∗ �������Ê����
− 1.872 ∗ ����������� + 1.301
∗ 	�������� �� 	�	���ÇÃ� ��	��
��� + 624
∗ 	�������� �� ����Á���� +  � 

EQ. 2.1 

 

A aderência foi aceitável, com R2 de 0,727 e R2 ajustado de 0,715, e estatística F 

com valor de 56,69. Os coeficientes seguiram o esperado intuitivamente pela teoria 

econômica, ficando positivo quanto maior a facilidade de acesso, pessoas 

empregadas na área de influência, dentre outras. Entretanto, o clima e a 

centralização das estações afetam negativamente o número de embarques, com 
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destaque para esta última, cuja variação de 1% afeta em cerca de 19 embarques. 

Pode-se afirmar que o tempo de viagem é um grande ofensor para a queda do 

número de embarques, quando considerada a questão da centralidade, visto que ela 

é calculada com base nele. Há que se destacar, também, a proximidade da estação 

com alguma fronteira internacional. Esse posicionamento geográfico pode chegar a 

influenciar em cerca de 12.055 embarques. O modelo foi rodado também sem essa 

variável e o R2 passou a ter valor de 0,626, mostrando a importância dessa variável 

na modelagem. 

Segundo o autor, alguns fatores e variáveis importantes, como integração 

tarifária, tempo de funcionamento do sistema, condições gerais, frequência, dentre 

outros foram tratados tão somente com uma variável dummy. Para a modelagem 

feita, elas não se mostraram tão significativas, embora a oferta de lugares pudesse 

ter sido utilizada até mesmo como um limitador do número de embarques. Outros 

fatores também poderiam ter sido utilizados, como proximidade a pontos turísticos. 

Em 2014, UPCHURCH & KUBY publicaram um estudo, utilizando o mesmo 

modelo desenvolvido nessas cidades e aplicando à cidade do Phoenix. Eles 

utilizaram o modelo, em 2004/2005, antes da inauguração do sistema de VLT, para 

prever a quantidade de embarques por estação para esse sistema. A inauguração 

ocorreu em 2008. Em 2013, de posse dos dados de embarques reais, obtidos depois 

do início do funcionamento do sistema, eles compararam as previsões feitas pelo 

modelo utilizado por eles, com as estimativas de demanda do projeto e com os 

dados reais. Os resultados foram próximos aos obtidos através do modelo de quatro 

etapas, pelos responsáveis pelo projeto, mas com um custo significativamente mais 

baixo. 

 

2.3  MODELO DE DEMANDA PARA BRT EM BOGOTÁ (2008) 
 

ESTUPIÑÁN & RODRIGUEZ (2008), desenvolveram um trabalho no qual 

avaliaram a relação entre o ambiente construído do entorno com a demanda, ao 

nível de estação, do Bus Rapid Transit (BRT) de Bogotá. De forma geral, a análise 

mostrou que os facilitadores para caminhadas e atividades de pedestres no entorno, 
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aliadas a barreiras ao uso do carro, elevam significativamente o número de 

embarques nas estações. A ideia era fazer uma análise mais geral do que 

simplesmente a relação entre a quantidade de embarques com a densidade 

populacional e a de empregos de uma região.  

A metodologia adotada compreendeu um levantamento de dados primários e 

secundários, a fim de se caracterizar o ambiente do entorno, para se desenvolver 

alguns índices relativos à forma e à diversidade de ocupação, ainda não testados no 

contexto de corredores de ônibus e suas estações. Depois disso, buscou-se 

equacionar a relação entre oferta e demanda, com uma análise num momento de 

mudanças que propiciassem um estudo detalhado. Como dito anteriormente, o foco 

se deu no BRT da cidade de Bogotá. 

Um fator diferencial do trabalho foi a consideração de alguns fatores do 

ambiente construído do entorno, de maneira mais específica e detalhada, para a 

análise, que poderiam influenciar de forma significativa o número de embarques: 

presença e qualidade das calçadas, bem como da existência de lixo espalhado, 

sensação de segurança e disposição das pessoas em abrir mão do uso do carro.  

O raio do entorno foi definido como sendo de 250 metros, bem inferior ao 

proposto no estudo de KUBY et al. (2003). Essa diferença se deu em função das 

características da cidade de Bogotá que, apesar do diminuto perímetro adotado, já 

incluía uma grande diversidade de características.  

As variáveis incluídas na modelagem foram: 

a) Característica das estações:  

i. Número de linhas de ônibus alternativas, que não fossem do BRT; 

ii. Número de linhas de ônibus alimentadoras; 

iii. Número de serviços (rotas) da estação; 

iv. Tamanho da estação; 

v. Número de veículos/dia/estação, nos dois sentidos; 

 

b) Atributos físicos:  

i. Presença de ciclovias; 

ii. Índice de mix do uso do solo; 
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iii. Largura média das calçadas; 

iv. Índice de controle de tráfego; 

v. Continuidade das calçadas; 

vi. Qualidade das calçadas; 

vii. Índice de amenidades. 

 

c) Características percebidas:  

i. Segurança; 

ii. Limpeza; 

iii. Ambiente propício aos pedestres; 

iv. Ambiente propício aos ciclistas; 

v. Percepção geral. 

 

d) Atributos da vizinhança:  

i. Densidade populacional; 

ii. Classe social; 

iii. Densidade de vias; 

iv. Total de cruzamentos; 

v. Índice de necessidades básicas não satisfeitas; 

vi. Número de mortes violentas, a cada 1.000 habitantes; 

vii. Número de acidentes de trânsito, a cada 1.000 habitantes; 

viii. Número de furtos, a cada 1.000 habitantes; 

ix. Percentual de desemprego. 

 

A coleta de dados primários em torno de cada parada consistiu de uma auditoria 

de cinco grandes segmentos de vias que proviam acesso a cada estação. Para 

tanto, foi utilizado o GIS (Geographic Information Systems, em inglês) e o PEDS 

(Pedestrian Environment Data Scan). A auditoria foi utilizada para coletar dados 

sobre as variáveis do ambiente ao longo de cada caminho auditado, como os usos 

do solo predominantes, facilidades para o caminhar dos pedestres, como largura e 

materiais das calçadas, obstruções, e buffers entre instalações e estradas e ciclovias 

e as comodidades de pedestres , tais como bancos, facilidade de travessia e 
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iluminação pública, bem como percepções dos auditores em relação a atividades 

criminosas e limpeza. Também foi solicitado aos auditores que identificassem um 

marco em cada segmento e contassem o número de pedestres que passaram nesse 

ponto durante 10 min. Estas contagens serviram para a ponderação dos dados a 

partir do segmento de nível para o nível de estação. 

Foi utilizado um modelo de equações simultâneas (EQ. 2.2 e EQ. 2.3), para medir 

a interação entre oferta e demanda: 

�� =  � ���� , ��� 

EQ. 2.2 

 

�� = ����,��,���,����,����,� ��,	! �� , ��"#��� 

EQ. 2.3 

 

Onde:  

Ri - demanda para a estação i; 

Si – oferta da estação i 

��� é um vetor de fatores do ambiente construído sobre estação i identificadas por 

meio da análise exploratória. 

As variáveis Fed (presença de ônibus alimentadores), Alt (presença de outras 

alternativas de acesso à estação), Pop_d (densidade populacional em torno de cada 

estação) e Strat (classe social dos bairros em torno da estação) são utilizadas como 

instrumentos para caracterizar a oferta, e Ri,t-1 é o número de passageiros 

registrados oito meses antes. 

Cinco grupos de variáveis foram postos na modelagem final: suporte de 

deslocamento, suporte de caminhada, barreiras ao uso de automóveis, proteção e 

segurança e conectividade. O R2 teve valor de 0,45 e a estatística F foi de 55,16. 
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2.4 MODELO DE DEMANDA PARA O METRÔ DE SEUL (2010) 

SONH & SHIM (2010) estudaram os fatores geradores de embarques nas 

estações do metrô de Seul, com foco na área metropolitana. A variável dependente 

era a quantidade média semanal de embarques, ao nível de estação. A metodologia 

empregada fazia uso de um modelo de demanda agregado. 

As variáveis independentes selecionadas, num primeiro momento, foram 

divididas em três grupos, a saber: 

a) Ambiente construído:  

i. População, dentro de uma área de atratividade, com raio de 500m; 

ii. Empregos, dentro da área de atratividade; 

iii. Presença de universidade, através de uma dummy, com valor 1 para as 

estações onde havia uma universidade nas adjacências e 0 para as 

demais; 

iv. Área residencial total construída, dentro da área de atratividade; 

v. Área de escritórios total construída, dentro da área de atratividade; 

vi. Área comercial total construída, dentro da área de atratividade; 

vii. Área total construída para outros usos, dentro da área de atratividade; 

viii. Índice de diversidade de uso do solo; 

ix. Comprimento total das vias expressas 

x. Número de ruas sem saída, dificultando passagem de pedestres; 

xi. Número de cruzamentos de ruas de pedestres; e 

xii. Razão de densidade populacional. 

 

b) Conectividade externa do metrô e das vias expressas à rede: 

i. Índice de proximidade (metrô), medindo de que maneira uma estação 

está próxima das outras;  

ii. Índice de centralidade (metrô); medindo se uma estação está localizada 

entre várias outras; 

iii. Índice de linearidade de um ponto da rede a outro (metrô); medindo 

quão diferente de uma reta é o caminho entre dois pontos. 

iv. Índice de proximidade (vias expressas); 

v. Índice de centralidade (vias expressas); 
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vi. Índice de linearidade de um ponto da rede a outro (vias expressas); 

vii. Número médio de transferências; e 

viii. Distância média a cada um dos cinco centros. 

 

c) Conexões intermodais: 

i. Número de linhas de ônibus alimentadoras; 

ii. Número de linhas de ônibus troncais; 

iii. Estação de transferência, através de uma dummy, com valor 1 para as 

estações nas quais era possível transferir para alguma outra linha do 

metrô e 0 para as demais; e 

iv. Número de linhas de metrô na estação. 

A área de atratividade da estação foi determinada com um raio de 500 m, e 

todas as variáveis foram georreferenciadas para ficarem restritas a esse perímetro 

considerado de influência da estação.  

Os índices de proximidade, centralidade e de linearidade de um ponto a outro 

foram usados para indicar e quantificar a importância da estação para a rede, bem 

como para mostrar a atratividade das vias expressas, que poderiam desempenhar 

um papel de significativa concorrência em cada um dos casos. O índice de 

proximidade refere-se á proximidade de um nó da rede aos demais; o índice de 

centralidade mostra se ele está no caminho direto entre outros dois nós, realçando 

sua importância; o índice de linearidade mostra a eficiência para se viajar de um 

ponto da rede a outro. 

Algumas variáveis, comumente utilizadas em outros estudos, foram ignoradas 

para esse trabalho. Uma das mais importantes refere-se à oferta. Outra variável 

usualmente utilizada, especialmente no continente asiático, mas não adotada nesse 

estudo, refere-se ao posicionamento da estação, em função de estar, ou não, 

localizada em um dos grandes centros. 

Foram utilizados duas modelagens para identificar quais os fatores que 

influenciaram o número de embarques: uma de regressão múltipla e uma de 

equações estruturais (SEM, da sigla em inglês para Structural Equations Model). A 

priori, definiu-se que havia uma relação entre cada um dos grupos de variáveis e a 
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variável dependente, bem como uma relação entre os grupos de conectividade 

externa e de conexões intermodais.  

O modelo de regressão múltipla englobou, inicialmente, todas as variáveis 

disponíveis. Após uma primeira rodada, foram descartadas aquelas com valor p 

maior que 0,4. Após outra sequência de testes, permaneceram somente aquelas 

que eram estatisticamente significantes ao nível de 0,05. O modelo final contou com 

7 variáveis independentes, das 24 iniciais.  Ele apresentou R2 de 0,60 e estatística F 

de 50,938. 

A variável mais significativa foi a quantidade de linhas de ônibus alimentadoras; 

depois, a quantidade de empregos, seguida da dummy de transferências. As outras 

variáveis incluídas na modelagem final foram o número médio de transferências, a 

dummy de universidades e a área total de espaços comerciais. Por fim, a razão de 

densidade populacional, surpreendentemente, no lugar da variável população. 

Na modelagem SEM, foram adotadas as relações entre os grupos de variáveis e 

a variável dependente, bem como uma relação entre os grupos de conectividade 

externa e conexões intermodais. Ao final da modelagem, esses links foram 

substituídos por relações entre as próprias variáveis, de mesmo grupo ou não, e não 

mais generalizadas entre grupos. 

As variáveis mais importantes, de acordo com essa modelagem, foram a 

quantidade de empregos e a área total comercial do entorno. Depois, a razão de 

densidade populacional se mostrou extremamente importante. O índice de 

centralidade também mostrou grande importância nessa modelagem. 

Contrariamente ao que foi constatado no modelo de regressão, no qual a quantidade 

de linhas de ônibus alimentadores era a mais importante, essa variável não se 

mostrou significante na segunda modelagem. Esse fato merece destaque, pois 

mostra que variáveis que não aderentes em um tipo de modelagem podem se 

mostrar extremamente significativas em outras. 
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2.5  MODELO DE DEMANDA PARA O METRÔ DE SEUL (2012) 
 

CHOI et al. (2012) trabalharam num estudo sobre o metrô de Seul, no qual 

desenvolveram dois modelos de previsão de demanda, ao nível de estação, com fins 

de projetar o número de usuários embarcando em cada uma delas. De forma geral, 

eles afirmam que o modelo de previsão com esse detalhamento pode ser visto como 

um modelo espacial, com semelhanças estruturais com um modelo multiplicativo. 

Alguns fatores eram tidos como de grande influência no número de usuários de 

uma estação. Entretanto, eles podem variar de acordo com o horário do dia, em 

especial em função do propósito de viagem. Desse modo, foram selecionados três 

períodos distintos: pico da manhã (07 às 09h), vale (12 às 14h) e pico da tarde (18 

às 20h). Essa divisão teve como base uma pesquisa domiciliar, que mostrava que 

boa parte das viagens do pico da manhã eram com base domiciliar, bem como as do 

pico da tarde, mas com sentido de retorno à residência, e as do vale tinham viagens 

com e sem base domiciliar. Os fatores foram escolhidos com base dos estudos de 

KUBY et al. (2003), ESTUPIÑÁN & RODRIGUEZ (2008), CERVERO (2006), dentre 

outros. Depois, foram organizados em quatro grandes áreas: entorno, impedância à 

viagem, conexão intermodal e outros. 

a) Variáveis de entorno:  

i. População; 

ii. Emprego; 

iii. Renda; 

iv. Índice de diversidade do uso do solo; 

v. Presença de universidades, através de uma variável dummy, com valor 

1 para estações próximas de alguma universidade, e valor 0 para as 

demais; 

vi. Facilidade de acesso à estação. 

Foi definido o raio de influência das estações, para se delimitar até onde os 

valores de cada variável deveriam ser considerados. Chamada como Pedestrian 

Catchment Area (Área de Captação de Usuários, numa tradução livre, PCA na sigla 

em inglês), ela foi delimitada em um raio de 500 m da estação. A questão do acesso 

à estação foi tratada de forma minuciosa, com a utilização de três indicadores 
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propostos por SCHLOSSBERG & BROWN (2004): quantidade de caminhos com 

impedâncias (highways e freeways que dificultem travessia de pedestres), 

quantidade de caminhos “amigáveis” para pedestres e quantidade de ruas “sem 

saída”, isto é, que levassem a pontos de grande dificuldade de travessia. No que 

tange ao uso do solo, não só os valores de variáveis de emprego e população foram 

considerados, mas também um indicador que definia uma proporção entre as 

quantidades de uso do solo entre residências, comércio, escritórios e outros. 

b) Impedância às viagens:  

i. Tempo de viagem entre estações (metrô); 

ii. Tempo de viagem entre estações (carro); 

iii. Tempo de viagem entre estações (ônibus); 

iv. Quantidade de transferências entre o par de estações; 

 

c) Conexão intermodal:  

i. Número de linhas de ônibus alimentadoras; 

 

d) Outras variáveis:  

i. Localização em centro comercial, abordada como variável dummy, 

sendo valor 1 para estações localizadas em algum centro comercial, e 

valor 0 para as demais; 

ii. Índice de ocupação da área residencial, dividindo a população total pelo 

total da área de uso residencial.  

Considerou-se a hipótese de que uma população mais rica ocupe áreas 

maiores, fazendo com que esse índice seja baixo; em contrapartida, uma população 

menos privilegiada tende a ter mais pessoas em áreas menores, fazendo com o que 

o índice suba 

Dois modelos de demanda direta foram utilizados na análise: um modelo 

multiplicativo e um modelo de regressão de Poisson.  

O primeiro deles é dado pela EQ. 2.4:  
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EQ. 2.4 

 

No qual, �� é a demanda no par de estação com origem em i e destino a j, (�� é 

a enésima variável independente da estação de origem i, (�� é a enésima variável 

independente referente à estação de destino j, ���� é a impedância do modo m em 

relação às estações i e j, ∅ é o parâmetro da escala, )�, *�, +� os parâmetros a 

serem estimados, P o número de variáveis independentes e M o número de modos 

considerados. 

O segundo modelo, de regressão de Poisson, é dado pela EQ. 2.5: 
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EQ. 2.5 

 

Uma facilidade na coleta de dados do estudo foi o sistema de bilhetagem 

eletrônica da cidade, que faz com que os usuários validem seus cartões na entrada, 

na transferência e na saída, proporcionando um detalhamento extremamente 

importante para a análise no estudo.  

De forma geral, o modelo multiplicativo apresentou resultados mais ajustados 

que o modelo de Poisson, em relação à estatística F, ao R2 e ao número de 

variáveis significativas. Foi atingido, no modelo final, um R2 de 0,793. Assim, esse foi 

o modelo analisado mais detalhadamente pelos autores. 

Em relação ao pico da manhã, as variáveis de entorno tiveram o impacto 

esperado, com destaque para a população no entorno da estação de origem e o 

número de empregos nas proximidades da estação de destino. Esse resultado 

mostrou a importância do metrô, nesse horário, para as viagens casa-trabalho. A 

presença da estação em um dos dois centros comerciais, bem como a proximidade 

de uma universidade no entorno, também fazem com que a demanda aumente 
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substancialmente. Já o número de transferências necessárias afeta negativamente a 

quantidade de usuários, tal qual esperado previamente. A competição com o carro, 

em relação ao tempo de viagem, foi a variável mais significativa de todas. 

No que se refere ao pico da tarde, de forma surpreendente, variáveis referentes 

a emprego foram mais significativas do que aquelas relacionadas a residências. Tal 

comportamento pode ter como explicação, segundo os autores, de que muitos 

usuários do metrô fazem viagens sem base domiciliar ao invés de retornarem para 

casa, provavelmente se deslocando para a utilização de serviços, como bares e 

restaurantes. O número de linhas alimentadoras também foi significativo, tanto nas 

estações de origem, quanto nas estações de destino.  

No que tange ao horário de vale, foram identificados diversos propósitos de 

viagens. As variáveis que se mostraram significativas foram as relacionadas a 

emprego. Isso pode mostrar movimentações de negócios e/ou de consumo de 

serviços. Os centros comerciais também se mostraram de extrema importância na 

geração e atração, assim como as universidades. 

Em 2014, ZHAO et al. realizaram análises bem similares, inclusive com as 

mesmas modelagens, para o metrô de Nanjing, na China. As variáveis que mais se 

mostraram significativas foram: população, empregos, uso do solo residencial, uso 

do solo comercial, dummy de localização em centro comercial, presença de 

universidades nos arredores, presença de arenas de entretenimento, presença de 

shopping centers, número de linhas de ônibus alimentadoras, número de vagas de 

park-and-ride para bicicletas, dummy de transferência e comprimento das vias no 

entorno. Os valores do R2 variaram entre 0,808 e 0,975. 

 

2.6 MODELO DE DEMANDA EM PARADAS E ROTAS DE ÔNIBUS DE 
ADELAIDE (2011) 

 

SOMENAHALLI (2011) elaborou, em seus estudos, um modelo para projetar a 

demanda a nível de estação e de rota, para cidade de Adelaide, na Austrália. No 

caso dos ônibus, os dados só estavam disponíveis por rota, e não por parada; para 

o metrô, foi possível coletar os dados ao nível de estação. De maneira geral, ele 
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utilizou uma combinação dos mínimos quadrados ordinários (OLS, da sigla em 

inglês para Ordinary Least Squares), ou seja, uma regressão simples ou múltipla e 

uma regressão geográfica ponderada (GWR, da sigla em inglês para Geographically 

Weighted Regression) que é uma regressão, na qual se atribui pesos distintos às 

variáveis, em função da localização delas e do ponto de referência. 

O objetivo geral do trabalho foi determinar como a variação dos níveis de serviço 

e de fatores socioeconômicos poderia afetar a demanda pelo transporte público na 

cidade de Adelaide. Foram avaliados os serviços de metrô e de ônibus, no pico da 

manhã (de 7 às 9h) e no entre picos (de 9 às 15h). Foi definido o raio de 800 m, 

como a área de influência da estação/parada.  

A variável dependente considerada foi o número de embarques dos ônibus e do 

metrô, por rota, sempre com direção ao centro da cidade. As variáveis 

explicativas/independentes foram reunidas em três distintos grupos: 

a) Nível de serviço: 

i. Headway (intervalo) mínimo; e 

ii. ARIA (Accessibility/Remoteness Index of Australia) – índice que mede o 

nível de acessibilidade ou distância de um local até um serviço de 

transporte público; considera-se distância, transferências e número de 

paradas de ônibus. 

 

b) Socioeconômicos: 

i. Renda média domiciliar; 

ii. Densidade populacional; 

iii. Percentual de estudantes da população do entorno; 

iv. Percentual de idosos (acima de 65 anos) da população do entorno; 

v. Percentual de domicílios sem posse de auto; e 

vi. SEIFA (Socio-economic Indices for Australia) – índice que ranqueia as 

áreas de Austrália em termos socioeconômicos. 

 

c) Ambiente construído: 
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i. ARIA metropolitano – inclui avaliação de acessibilidade em relação a 

transporte público, saúde, centros comerciais, educação, bancos e 

serviços postais; 

ii. Mix do uso do solo; 

iii. Percentual de área com uso residencial; e 

iv. Distância até o centro do cidade. 

 

Todos os dados foram testados numa regressão OLS e em uma GWR. A grande 

diferença entre elas reside no fato de que a primeira não leva em consideração a 

variação espacial das variáveis ao longo da área de estudo. 

Para o pico manhã, no serviço de metrô, as variáveis que se mostraram mais 

significativas foram o intervalo, a densidade populacional e a distância ao centro da 

cidade. O modelo ficou como descrito na EQ. 2.6: 

456789:;< =>?@ A7 B7CDã
= E,FEEGHI + J,JJJIFK ∗ LM;C<>A7A; =@N:O7?>@C7OP −  J,JJJJHQ
∗ LM><'âC?>7 7@ R;C'8@ A7 ?>A7A;P −  J,GSHEJT ∗ LUC';8V7O@P 

EQ. 2.6 

 

O R2 ajustado ficou em 0,593. 

Para o entre picos, ainda no serviço de metrô, as variáveis mais impactantes 

foram o headway (intervalo), a densidade populacional e percentual de estudantes 

da população do entorno. A equação para esse período é mostrada na EQ. 2.7: 

456789:;< 4C'8; =>?@<
= K,EQEEEJ + J,JJJJTK ∗ LM;C<>A7A; =@N:O7?>@C7OP −  J,JIFSKH
∗ L=;8?;C':7O A; ;<':A7C';< A7 N@N:O7çã@P −  J,GJSQKF
∗ LUC';8V7O@P 

EQ. 2.7 

 

O R2 ajustado foi calculado em 0,604. 
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No referente aos serviços de ônibus, para o pico da manhã, as variáveis mais 

significativas foram, assim, como para o metrô, o intervalo, a densidade populacional 

e a distância ao centro da cidade. O modelo ficou como descrito na EQ. 2.8: 

456789:;< =>?@ A7 B7CDã
= I,SHTTFJ + J,JJJJGT ∗ LM;C<>A7A; =@N:O7?>@C7OP −  J,JJJJK
∗ LM><'âC?>7 7@ R;C'8@ A7 ?>A7A;P −  J,JFITTI ∗ LUC';8V7O@P 

EQ. 2.8 

 

O R2 ajustado não foi informado nos resultados. 

Para o entre picos, no serviço dos ônibus, as variáveis mais impactantes foram o 

intervalo, a distância ao centro da cidade e a renda média domiciliar. A modelagem, 

para esse período específico, ficou como mostrado na EQ. 2.9: 

456789:;< 4C'8; =>?@<
= S,GEEEEJ + J,JJJJTT ∗ LM><'âC?>7 7@ ?;C'8@ A7 ?>A7A;P
−  J,JJGEJG ∗ LW;CA7 5éA>7 A@5>?>O>78P −  J,JGTFSF
∗ LUC';8V7O@P 

EQ. 2.9 

 

Também não foi informado o R2 para essa modelagem. 

Para o autor, a análise apresentou alguns resultados um tanto quanto 

inesperados, pois a densidade populacional, apesar de aparecer na modelagem, 

apresenta coeficientes muito baixos, ao contrário do esperado inicialmente.  

 

2.7  MODELO DE DEMANDA NO METRÔ DE MADRID (2012) 
 

No trabalho desenvolvido por CARDOZO, GARCÍA-PALOMARES & 

GUTIÉRREZ (2012), foi feita uma comparação entre dois tipos de modelagens 

preditivas: uma utilizando tão somente os Mínimos Quadrados Ordinários (OLS) e 

outra lançando mão de um sistema GIS, para construir um modelo de Regressão 

Geograficamente Ponderada (GWR). A ideia central do estudo foi a aplicação de 
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ambas na projeção de demanda, ao nível de estação, do metrô de Madrid, na 

Espanha. 

 Apesar de reconhecerem a validade do modelo tradicional de quatro etapas 

de ORTÚZAR & WILLUMSEN (2011), os autores elencam algumas dificuldades de 

se utilizar essa abordagem, quando se pretende fazer algo num nível mais micro, tal 

qual a previsão no nível de estação, em função de ele utilizar zonas de transportes 

de grande dimensão, que, por vezes, podem englobar mais de uma estação. Desse 

modo, os autores testaram o modelo GWR para mostrar que os diferentes fatores 

que influenciam nas viagens possuem distintos pesos de acordo com cada uma das 

estações, em função das características dos entornos de cada uma delas. 

 Segundo os autores, uma das vantagens de se utilizar os modelos de 

demanda direta, em relação ao de quatro etapas, reside no menor custo e maior 

simplicidade dos primeiros. Na comparação entre o OLS e o GWR, eles afirmam que 

o primeiro trata-se de um modelo global, com parâmetros calibrados de forma global 

para o sistema, enquanto o segundo é um modelo local, com parâmetros estimados 

de acordo com cada uma das localidades. Neste último, o maior peso é atribuído 

aos dados mais próximos das estações. O modelo de demanda, no caso do GWR é 

dado pela EQ. 2.10: 

X� =  2�L:�,V�P + 2�L:�,V�PY� +  2�L:�,V�PY� +  … +  2�L:�,V�PY� +  Z� 
EQ. 2.10 

 

Na qual: os coeficientes *� (j = 0,1,…,p) dos j parâmetros [� (j = 0,1,…,p) variam 

para cada localização, em ordem de projetar a variável dependente ��(número de 

embarques na estação j). 

As variáveis testadas inicialmente, para ambas as modelagens, foram: 

i. População – População total, dentro de uma área de influência de 800 m 

de raio; 

ii. Emprego – Número total de postos de trabalho, dentro de uma área de 

influência de 800 m de raio; 
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iii. Trabalhadores – Número total de pessoas empregadas, residentes 

dentro de uma área de influência de 800 m de raio; 

iv. Residências sem posse de auto – Quantidade de residências que não 

possuíam automóveis, dentro de uma área de influência de 800 m de 

raio; 

v. Diversidade do uso do solo - Coeficiente de variação da área coberta por 

diferentes usos do solo na área de influência de 800 m de raio (valores 

mais elevados indicam maior diversidade de uso); 

vi. Densidade de ruas - Densidade da rua dentro da área de influência de 

800 m de raio (razão entre o comprimento de rua e área de captação); 

vii. Número de linhas (serviços) de metrô – Quantidade de linhas de metrô 

que passam em cada estação; 

viii. Linhas de ônibus urbanas - Número de linhas urbanas de ônibus com 

paradas dentro de um raio de 200 m; e 

ix. Linhas de ônibus suburbanas - Número de linhas suburbanas de ônibus 

com paradas dentro de um raio de 200 m. 

Essas nove variáveis foram escolhidas com base em trabalhos prévios, 

consultados pelos autores. A princípio, todas elas foram consideradas como 

positivamente correlacionadas com a variável dependente (número de embarques 

por estação).  

Antes da construção dos modelos, as variáveis foram testadas. Ao final dos 

testes, as variáveis que se mostraram mais relevantes foram as seguintes: Emprego, 

Trabalhadores, Linhas de ônibus suburbanas e Número de linhas (serviços) de 

metrô. Dessas variáveis, as três primeiras estão relacionadas à área de influência da 

estação e a última às características da estação/sistema. Os modelos, então, foram 

construídos com base nessas quatro variáveis. 

Depois de obtidos os parâmetros, ambos os modelos, o OLS e o GWR, foram 

comparados, e este último se mostrou mais eficaz, com R2 de 0,73 (0,70 de R2 

ajustado) contra R2 de 0,57 (0,56 de R2 ajustado) do primeiro. A análise de resíduos 

também se mostrou favorável ao modelo GWR, por apresentar menor variância e 

maior verossimilhança na distribuição aleatória.  
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2.8  MODELO DE DEMANDA NOS SISTEMAS DE ÔNIBUS DA CAROLINA DO 
NORTE (2012) 

 

PULUGURTHA (2012) desenvolveu um trabalho no qual avaliou, ao nível de 

ponto de parada, dois modelos de previsão de demanda para o sistema de ônibus 

da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, através de duas técnicas: Método de 

Proximidade Espacial (SPM, da sigla em inglês para Spatial Proximity Method) e 

Método de Ponderação Espacial (SWM, da sigla em inglês para Spatial Weight 

Method). O objetivo geral era desenvolver essas modelagens utilizando dados 

georreferenciados, bem como as características do entorno de cada ponto. 

Uma das características singulares do trabalho foi o teste de distintas áreas de 

influência do entorno, diferenciadas pelo raio considerado, para se chegar à 

conclusão de qual amplitude do espaço a ser considerada, ao invés da assunção de 

uma distância padrão. Em geral, o número de pessoas que utiliza o sistema decai, 

quanto mais distante for a área considerada do ponto de parada. A metodologia 

adotada foi dividida em três partes:  

I. identificação e levantamento dos dados/variáveis; 

II. análise espacial, processamento dos dados/variáveis e dos métodos; e 

III. análise estatística e desenvolvimento do modelo. 

 

As variáveis consideradas foram divididas em três grupos, a saber: 

a) Demográficas e socioeconômicas: 

i. População (por gênero, idade e etnia); 

ii. Número de residências; 

iii. Renda média por residência; 

iv. Posse de auto; e 

v. Número total de empregos. 

 

b) Rede: 

i. Limite de velocidade / classe funcional; 

ii. Presença de canteiro central; 
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iii. Vias de mão única ou mão dupla; e 

iv. Número de faixas de rolamento. 

 

c) Uso do solo: 

i. Uso residencial; 

ii. Uso institucional; 

iii. Uso comercial (pouco denso) 

iv. Uso comercial (muito denso) 

v. Uso industrial (pouco denso) 

vi. Uso industrial (muito denso) 

 

Foram testadas algumas áreas limítrofes, com raios distintos, a fim de se definir 

a real área de influência das paradas de ônibus e obter uma maior aderência por 

parte dos modelos. Os raios testados foram de 0,25, 0,50, 0,75 e 1,00 milhas.  

O método SPM foi utilizado para se definir a proximidade que apresentava a 

maior influência na projeção da demanda. As áreas limítrofes mencionadas 

anteriormente foram testadas, uma a uma, com valores discretos. 

O método SWM foi utilizado para se definir o peso que deveria ser dado a cada 

valor das variáveis, em função de seu distanciamento com relação à parada 

avaliada. Assim, os pesos dados aos valores de cada variável eram diferenciados, 

adotando-se as seguintes bandas, em milhas: 0,00–0,25; 0,25–0,50; 0,50–0,75; 

0,75–1,00. O somatório dos pesos atribuídos a cada uma das bandas é igual a 1. Os 

cálculos dos pesos para as funções 1/D, 1/D2, e 1/D3 são os descritos nas EQ. 2.11, 

EQ. 2.12 e EQ. 2.13: 

\GM] =  
G M⁄

∑LG M⁄ P 

EQ. 2.11 

 

\ GM�
] =  

G M�⁄
∑LG M�⁄ P 

EQ. 2.12 
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\ GM�
] =  

G M�⁄
∑LG M�⁄ P 

EQ. 2.13 

 

Onde D é a largura da área (0,00–0,25; 0,25–0,50; 0,50–0,75; 0,75–1,00). A TAB. 

2.1 resume os pesos adotados: 

 

TAB. 2.1 - Pesos adotados para o modelo de Pulugurtha 

Área 
Função 

1 �⁄  1 ��⁄  1 ��⁄  

0,00–0,25 48 70 85 

0,25–0,50 24 18 11 

0,50–0,75 16 8 3 

0,75–1,00 12 4 1 

 

Esses pesos foram aplicados às variáveis, ponderando os valores apresentados 

por elas, de acordo com a distância com que eles ocorriam da parada de ônibus, 

através da EQ. 2.14: 

 

`� = �`��.����.��
� ∗ a�.����.�� +  �`��.����.��

� ∗ a�.����.�� +  �`��.����.��
� ∗ a�.����.��

+  �`��.����.��
� ∗ a�.����.�� 

EQ. 2.14 

 

Na qual o valor �� representa os valores ponderados espacialmente de uma 

determinada variável, e W representa o peso de uma determinada área. A partir daí, 

foram desenvolvidos três conjuntos de variáveis ponderados, para se determinar 

qual destes conjuntos seria aderente às previsões. 

Para se estimar os coeficientes das variáveis nos modelos, foram utilizadas 

quatro técnicas diferentes: linear, Poisson com log-link, Gamma com log-link, e 
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binomial negativa com log-link. A técnica linear permite avaliar a existência de 

relações lineares entre as variáveis independentes e a variável dependente, 

enquanto o log-link permite identificar se existem relações não lineares entre elas. 

Foram desenvolvidos dezesseis modelos SPM, combinando as quatro técnicas 

citadas, com os quatro raios de área, sendo que o binomial negativo com log-link 

obteve os melhores resultados, quando avaliado sob os parâmetros de quasi-

verossimilhança (QIC) e quasi-verossimilhança ajustada (QICC), uma vez que nessa 

modelagem eles apresentaram os valores mais baixos. Dentro dessa técnica, a 

modelagem para a área de 0,00-0,25 foi a que apresentou menores QIC e QICC. As 

variáveis que entraram na modelagem final foram as seguintes: uso do solo 

residencial, uso do solo comercial (pesado), número de residências sem posse de 

auto, uso do solo institucional, uso do solo comercial (leve), uso do solo industrial 

(leve), renda média por residência e limite de velocidade.  

Quanto aos modelos SWM, o binomial negativo com log-link também foi o que 

melhores resultados apresentou. Dentre as ponderações, a de peso igual a 1/D2 foi a 

que resultou em menores QIC e QICC, embora com diferença pequena com relação 

às outras duas (1/D e 1/D3).  As variáveis que entraram na versão final do modelo 

foram: uso do solo residencial, população asiática, número de residências sem 

posse de auto, uso do solo institucional, uso do solo comercial (leve), uso do solo 

industrial (leve), ruas de mão única, presença de canteiro central e limite de 

velocidade.  

Na comparação entre as duas modelagens finais, SPM se mostrou levemente 

superior, em função dos valores do QIC e do QICC, apesar de a diferença deles, 

entre as duas modelagens, não ter sido muito grande, como mostra a TAB. 2.2: 

TAB. 2.2 - Comparação entre os modelos desenvolvidos por Pulugurtha 

 SPM SWM 

QIC 4,471 4,721 

QICC 4,431 4,726 
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O autor foi um dos poucos a validar suas modelagens com dados reais, para ter 

ideia da efetividade das mesmas. Um total de 128 paradas de ônibus não utilizadas 

para a estimação dos parâmetros foi utilizado para a avaliação das modelagens. Os 

resultados mostraram que o modelo SPM subestimou a demanda de cerca de 67% 

das paradas, enquanto o SWM subestimou a demanda para 63% delas. A variação 

percentual dos dados reais e projetados ficou entre -44% e 40%, no caso do SPM, e 

entre -58% e 49% para o SWM. 

   

2.9  MODELO DE DEMANDA NO METRÔ DE NANJING (2013) 
 

ZHAO et al. (2013) investigaram os fatores que afetariam a demanda pelo metrô, 

ao nível de estação, em Nanjing, na China. Eles desenvolveram um modelo de 

demanda direta para explicar a quantidade de embarques em 55 estações, 

utilizando um Sistema de Informação Geográfica (GIS) e a técnica de regressão 

múltipla das variáveis. 

Tal qual em outros estudos, um ponto de grande atenção é delimitar a área de 

influência da estação, isto é, de captação de usuários (PCA, da sigla em inglês para 

Pedestrian Catchment Area). No presente caso, o autor adotou a distância de 800 

m. A média de entradas, por estação, foi adotada como a variável de demanda a ser 

estimada. As variáveis explicativas/independentes foram classificadas em quatro 

grupos, a saber: 

a) Uso do solo: 

i. População; 

ii. Emprego; 

iii. Área total residencial; 

iv. Área total comercial; 

v. Área total de outros usos; 

vi. Variável dummy de CBD, com valor 1 para estações localizadas em 

grandes centro comerciais (CBD, da sigla em inglês para Center 

Business District) e 0 para as demais; 

vii. Número de instituições de ensino; 
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viii. Número de restaurantes; 

ix. Número de hotéis; 

x. Número de locais de entretenimento; 

xi. Número de shopping centers; e 

xii. Número de hospitais. 

 

b) Conectividade externa: 

i. Extensão, em metros, das ruas (road density); e 

ii. Distância, em metros, da estação ao centro da cidade. 

 

c) Conexão intermodal: 

i. Número de linhas alimentadoras de ônibus, com parada na estação; e 

ii. Número de vagas para park-and-ride, para veículos não motorizados. 

 

d) Contexto da estação: 

i. Variável dummy de elevação, com valor 1 para estações elevadas e 0 

para as subterrâneas; 

ii. Variável dummy de transferência, com valor 1 para estações nas quais 

fosse possível fazer transferência para outras linhas do metrô e 0 para 

as demais; e 

iii. Variável dummy de terminal, com valor 1 para estações terminais e 0 

para as demais. 

A técnica adotada para a modelagem foi regressão múltipla, através dos 

mínimos quadrados ordinários (OLS, da sigla em inglês para Ordinary Least 

Squares), em ordem para se estimar os coeficientes das variáveis independentes. O 

modelo obteve um resultado alto para o R2, com valor de 0,979. Sete variáveis se 

mostraram sem relevância para a modelagem: área total residencial, área total de 

outros usos, número de restaurantes, número de hotéis, número de hospitais, 

dummy de elevação e dummy de terminal. O modelo final foi dado como descrito na 

EQ. 2.15: 
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�bc#"de�f =  −143,71 + 0,177 ∗ 	! e�#çã! + 0,241 ∗ �b "�g! + 0,0055
∗ Á"�# �!�#� h!b�"hi#� + 82,186 ∗ �ebb� �� ��� + 1019
∗ �úb�"! �� ijf�i�eiçõ�f �� �jfij! + 26
∗ �úb�"! �� �!h#if �� �j�"���jib�j�! + 141
∗ �úb�"! �� fℎ!  ijg h�j��"f + 1571 ∗ �[��jfã! �#f "e#f + 987
∗ �úb�"! �� �ijℎ#f �� ôjicef #�ib�j�#�!"#f + 12
∗ �úb�"! �� k#g#f  #"#  #"l − #j� − "i�� + 8447
∗ �ebb� �� �"#jf��"êjhi# 

EQ. 2.15 

 

Pode-se perceber a grande influência do número de instituições de ensino nos 

arredores das estações, bem como a densidade das ruas do entorno. As linhas 

alimentadoras e a possibilidade de fazer transferência na estação mostram que 

esses fatores também são extremamente importantes na captação de passageiros. 

Os autores também destacam a importância da integração com as bicicletas, em 

função de esse tipo de transporte ser extremamente popular no país. 

 

 

2.10 MODELO DE DEMANDA PARA O METRÔ DE MONTREAL (2013) 
 

CHAN & MIRANDA-MORENO (2013) desenvolveram um modelo de previsão de 

demanda, ao nível de estação, para o metrô de Montreal, no Canadá. Os autores 

trabalharam num modelo de demanda direto, levando em consideração variáveis 

intrínsecas ao sistema metroviário, bem como variáveis externas a ele. Assim, os 

objetivos do trabalho foram: desenvolver modelo de previsão de demanda, por 

estação, no pico da manhã, usando dados de embarque e desembarque (com dados 

de 1998 a 2003) e determinar os fatores mais significantes para a demanda, através 

do cálculo de suas elasticidades. 

 As variáveis testadas foram reunidas em quatro grupos: 

a) Socioeconômicas: 

i. Renda média; 

ii. Número de pessoas entre 0 e 4 anos; 

iii. Número de pessoas entre 5 e 14 anos; 

iv. Número de pessoas entre 15 e 24 anos; 
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v. Número de pessoas entre 25 e 44 anos; 

vi. Número de pessoas entre 45 e 64 anos; 

vii. Número de pessoas acima de 65 anos; 

viii. Número de veículos por residência; 

ix. Número de pessoas por residência; 

x. População; e 

xi. Número de trabalhadores residentes no entorno. 

 

b) Uso do solo e características das vias do entorno: 

i. Número de escolas; 

ii. Número de estabelecimentos comerciais; 

iii. Número de residências; 

iv. Número de empregos; 

v. Índice de uso do solo ponderado; 

vi. Área total comercial; 

vii. Área total governamental e institucional; 

viii. Área total residencial; 

ix. Área total de espaços ao ar livre; 

x. Área total lacustre; 

xi. Área total de parques; 

xii. Comprimento total das vias; 

xiii. Comprimento total das vias expressas; 

xiv. Comprimento total das vias arteriais; 

xv. Comprimento total das vias coletoras; 

xvi. Comprimento total das ruas; 

xvii. Número de segmentos de ruas; 

xviii. Número de interseções; 

xix. Proporção das vias principais (expressas, arteriais e coletoras); e 

xx. Comprimento médio dos segmentos de ruas. 

 

c) Atributos de trânsito: 

i. Número de paradas de ônibus; 

ii. Número de linhas de ônibus; 
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iii. Valor da tarifa; 

iv. Distância da estação até a estação Bonaventure; 

v. Intervalo de trens no pico manhã; 

vi. Dummy de frequência, com valor 1 para estações com mais de 27 

trens/hora/sentido de oferta, e 0 para as demais; 

vii. Dummy de terminal, com valor 1 para estações terminais e 0 para as 

demais; e 

viii. Dummy de transferência, com valor 1 para estações nas quais fosse 

possível fazer transferência para outras linhas do metrô e 0 para as 

demais. 

 

d) Outras características: 

i. Dummy para valores de 2003 

O modelo foi feito com base no ano de 1998; assim, os valores referentes a 

2003 foram incluídos como outra variável.  

A metodologia adotada utilizou um GIS para agregar os dados nas duas regiões 

de entorno utilizadas: uma com 500 m de raio, e outra com 1000 m. Duas áreas 

foram adotadas, em função de algumas estações serem muito próximas umas das 

outras, distando menos de 500 m; assim, em casos como esse, a área de 500 m foi 

adotada, e nos outros casos, a área de 1000 m foi utilizada sem maiores problemas. 

Dois modelos lineares multivariados foram desenvolvidos, a fim de se identificar 

os fatores de maior importância para a demanda das estações: um de produção de 

viagens (TP, da sigla em inglês para Trip Production) e um de atração de viagens 

(TA, da sigla em inglês para Trip Attraction). A soma dos resultados de ambos os 

modelos fornece a movimentação (entradas + saídas) nas estações, durante o pico 

da manhã, definido como entre 6h00 e 8h59. De forma geral, a modelagem foi 

definida conforme descrita na EQ. 2.16, EQ. 2.17 e EQ. 2.18: 

B@V>5;C'7çã@ = $= + $m 

EQ. 2.16 
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no L$=P =  1� +  1�Y� +  1�Y� +  … +  1�Y� +  ;�� 
EQ. 2.17 

 

no  L$mP =  2� +  2�p� + 2�p� +  … +  2�p� + ;�� 
EQ. 2.18 

 

A transformação logarítmica foi adotada, em função da assimetria na distribuição 

dos embarques e desembarques. A média de embarques é de cerca de 4 mil, com 

um mínimo de 34 e máximo de 39 mil. A distribuição dos desembarques segue 

distribuição semelhante.  

O modelo TP final apresentou R2 de 0,679. As variáveis mais importantes foram 

a população, no raio de 500 m, e renda média, no raio de 1000 m. Também foram 

importantes as variáveis relacionadas aos atributos de trânsito: número de linhas 

alimentadoras, distância até a estação Bonaventure, frequência do serviço, bem 

como se a estação era de transferência e/ou terminal. 

O modelo final de TA apresentou R2 igual a 0,552. Os fatores mais importantes 

foram a área total comercial e a área governamental/institucional, no raio de 1.000 

m. De forma análoga ao modelo TP, as variáveis de frequência, transferência e 

terminal também se mostraram deveras impactantes.  

 
2.11 TABELA RESUMO 

 

Com base na revisão efetuada, foi gerada a TAB. 2.3 mostrando as principais 

variáveis testadas e aquelas que entraram na modelagem final.
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TAB. 2.3 - Tabela-resumo com as variáveis dos estudos 

 
KUBY et al 

(2003) 

ESTUPINAN 
& 

RODRIGUEZ 
(2007) 

SONH & 
SHIM (2010) 

CHOI et al 
(2011)  

SOMENAHALLI 
(2011) 

CARDOZO, 
GARCÍA-

PALOMARES 
& 

GUTIÉRREZ 
(2012) 

PULUGURTHA 
(2012) 

ZHAO et al 
(2013) 

CHAN & 
MIRANDA-
MORENO 

(2013) 

Raio de influência (m) 800 250 500 500 800 800 
400, 800, 

1.200 e 1.600 
800 500 / 1.000 

Modo VLT BRT Metrô Metrô Metrô Metrô Ônibus Metrô Metrô 

Região 
EUA 

(Diversos 
locais) 

Colômbia 
(Bogotá) 

Coreia do Sul 
(Seoul) 

Coreia do Sul 
(Seoul) 

Austrália 
(Adelaide) 

Espanha 
(Madrid) 

EUA (Carolina 
do Norte) 

China 
(Nanjing) 

Canadá 
(Montreal) 

VARIÁVEIS 

Acessibilidade Ø Ø Ø   Ø x Ø Ø Ø 

Alimentação de Ônibus Ø Ø Ø x Ø Ø Ø 
Centro comercial 
(Dummy) x Ø Ø 

Empregos Ø x Ø Ø Ø x Ø x 
Especificidade da cidade 
(Dummy) x 
Estação de transferência 
(Dummy) Ø Ø Ø Ø 
Estação terminal 
(Dummy) Ø x Ø 
Fronteira Internacional 
(Dummy) Ø 

Matrículas x Ø 
Número de 
estabelecimentos 
comerciais x 

Número de hospitais. x 

Número de hotéis x 
Número de instituições de 
ensino Ø x 
Número de locais de 
entretenimento 

 

Ø 

5
5
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KUBY et al 

(2003) 

ESTUPINAN 
& 

RODRIGUEZ 
(2007) 

SONH & 
SHIM (2010) 

CHOI et al 
(2011)  

SOMENAHALLI 
(2011) 

CARDOZO, 
GARCÍA-

PALOMARES 
& 

GUTIÉRREZ 
(2012) 

PULUGURTHA 
(2012) 

ZHAO et al 
(2013) 

CHAN & 
MIRANDA-
MORENO 

(2013) 

Número de matrículas 
(Universidade) x 

Número de restaurantes x 
Número de shopping 
centers Ø 
Número de vagas (Park-
and-ride) Ø 
Número de vagas (Park-
and-ride, não 
motorizados) Ø 

População Ø x Ø Ø Ø Ø x Ø Ø 

Posse de Auto x x Ø x 
Presença de Aeroportos 
(Dummy) Ø 
Presença de Universidade 
(Dummy) Ø Ø 

Qualidade do Serviço x Ø Ø Ø Ø Ø x Ø 

Renda Ø Ø 

Uso do Solo x Ø x x x Ø Ø Ø 

Outras Ø x               

Metodologia OLS 
Equações 

simultâneas 

Regressão 
múltipla 

Equações 
estruturais 

Multiplicativo 
Regressão 
de Poisson 

OLS 
GWR 

OLS 
GWR 

SPM 
SWM 

Regresão 
múltipla 

Linear 
multivariado 

Variáveis testadas 23 23 29 16 14 13 20 24 42 

Ø- Testadas e incluídas 
na modelagem final 

x - Testadas, mas não 
incluídas na modelagem final 

5
6
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 A tabela mostra as principais técnicas, raios de influência considerados, e 

variáveis testadas e utilizadas nas modelagens estudadas, resumindo uma visão 

geral daquilo que vem sendo considerado nos trabalhos mais recentes. 

A técnica de regressão, linear ou múltipla, é bastante difundida e utilizada. 

Algumas técnicas mais sofisticadas, como a regressão geograficamente ponderada, 

também é utilizada, mas ela pressupõe a disponibilidade de dados mais precisos e 

georreferenciados, podendo, esta disponibilidade, ser grande restrição à sua 

utilização. De todo modo, a técnica de regressão acaba sendo a mais empregada 

nos diversos estudos, com resultados expressivos e assertivos. 

O raio de influência adotado, embora haja uma variação de estudo para estudo, 

geralmente se situa entre 500 e 800 m, apesar de, em alguns trabalhos, em especial 

nos que utilizam dados geograficamente referenciados, ele assumir valores distintos, 

dependendo da análise pretendida. Em todo caso, como ressaltado anteriormente, a 

disponibilidade dos dados pode ser um fator de restrição para a definição do valor do 

raio de influência.  

As variáveis analisadas para as modelagens acabam por serem as disponíveis 

em cada localidade, embora algumas delas possam ser vistas em quase todos os 

estudos: dados socioeconômicos (população e emprego), uso do solo, alimentação 

por outros sistemas de transportes, dentre outras. Alguns trabalhos apresentam as 

peculiaridades da localidade, como, por exemplo, o de ESTUPIÑAN & RODRIGUEZ 

(2008) e o de CHAN & MIRANDA.MORENO (2013), realizados em Bogotá e 

Montreal, respectivamente, que consideram, índices de violência (o primeiro estudo) 

e área lacustre (o segundo artigo), características relevantes para os trabalhos, mas 

que não necessariamente se aplicam a outros. 

A variável população, apesar de ser empregada de maneira distinta em cada um 

dos estudos, foi utilizada em todas as análises, tendo sido incluída na modelagem 

final em sete dos nove trabalhos avaliados. 

A acessibilidade ao sistema também foi avaliada em oito dos trabalhos, tendo 

sido incluída na modelagem final em sete deles. Ela também possui diversas 

maneiras de ser avaliada, tendo sido adaptada para cada um dos casos. 
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A variável empregos também foi testada em oito dos trabalhos e esteve presente 

nos modelos finais de cinco estudos. Alguns consideraram a quantidade empregos, 

outros o percentual de trabalhadores, mostrando que também existe uma variação 

na forma a ser considerada, dependendo de cada caso, bem como  da 

disponibilidade do dado. 

O uso do solo (comercial, residencial, industrial) foi considerado na modelagem 

final de quatro dos trabalhos avaliados, tendo sido, por sua vez, avaliado em oito dos 

estudos. Seu emprego também se deu de maneiras distintas em cada um dos 

trabalhos, seja através de uma variável dummy para a presença de shopping 

centers, seja como uma variável dummy para a quantidade de universidades no 

entorno de cada estação ou parada. 

A integração com outros modos de transporte também se mostrou presente, 

como uma variável a ser considerada, em sete dos estudos avaliados, tendo sido 

incluída na modelagem final de seis deles. Existem tratamentos diferenciados para 

cada um dos casos, dependendo da maneira como essa integração se dá em cada 

um dos sistemas. 

Dentro do próprio sistema, percebe-se a utilização, através de variáveis 

dummies, da possibilidade de transferência entre serviços. Essa variável esteve 

presente na avaliação de quatro dos trabalhos avaliados, estando presente na 

modelagem final de todos eles. 

Na TAB. 2.3, existe um grupo de variáveis que foi classificado como outras, 

reunindo alguns tipos de dados específicos de cada cidade, mas sem aplicação 

direta para outras localidades. 

Esse resumo elucida o que de mais importante na área vem sendo produzido e 

ajudou nas escolhas quanto à técnica, raio de influência e variáveis para a presente 

dissertação.  
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3 ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DA DEMANDA EM SISTEMAS DE 
GRANDE CAPACIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 

Com base na revisão bibliográfica, procurou-se inicialmente analisar o 

comportamento da demanda em sistemas de transporte público de grande 

capacidade, de maneira agregada. Desse modo, foram levantados alguns dados 

referentes ao Metrô do Rio de Janeiro, o MetrôRio, e ao sistema de trens urbanos, a 

SuperVia, a fim de se efetuar os testes e as análises com as variáveis de emprego e 

população, de acordo com os dados disponíveis. Esses testes serviram de base 

para a validação, ou não, dessas variáveis na análise mais desagregada da 

demanda, ao nível de estação, que foi realizada posteriormente de acordo com o 

objetivo deste trabalho. 

 

3.1 DADOS UTILIZADOS NA ANÁLISE 
 
O objetivo desta análise inicial foi avaliar a correlação entre as variáveis 

população e emprego com a demanda  de passageiros  nos sistemas metroviário e 

ferroviário no Rio de Janeiro. 

 
3.1.1 DADOS DE POPULAÇÃO RESIDENTE (PR) 

 
Os dados de população residente (PR) foram obtidos no site do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tanto para o município do Rio de 

Janeiro (RJ), quanto para a região metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ). Esses 

dados estão disponíveis para os anos de 2000 e 2010, anos para os quais foi 

realizado o Censo, pelo IBGE. Os valores são os apresentados na TAB. 3.1. 

 
TAB. 3.1 - População da cidade e da região metropolitana do Rio de Janeiro 

 2000 2010 
Rio de Janeiro 5.857.904 6.320.446 
RMRJ 10.894.156 11.872.164 
 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
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As taxas de crescimento observadas para a década de 2000 foram de 7,90% e 

8,98%, para a cidade do Rio de Janeiro e para a RMRJ, respectivamente. Como os 

dados estão disponíveis somente para esses dois anos, foi necessário interpolar os 

valores para os anos entre 2000 e 2010. Assim, adotou-se uma taxa de crescimento 

geométrico, por ser a mais indicada nesse caso.  

 
TAB. 3.2 - Estimativa de população, ano a ano, considerando taxa de crescimento geométrico 

Ano RJ RMRJ 
2000 5.857.904 10.894.156 
2001 5.902.592 10.988.217 
2002 5.947.622 11.083.090 
2003 5.992.995 11.178.782 
2004 6.038.714 11.275.300 
2005 6.084.782 11.372.652 
2006 6.131.201 11.470.844 
2007 6.177.974 11.569.884 
2008 6.225.104 11.669.779 
2009 6.272.594 11.770.536 
2010 6.320.446 11.872.164 

 
 

No cálculo das taxas do crescimento geométrico, os resultados foram de 0,76% 

a.a. e 0,86% a.a., respectivamente, para a cidade do Rio de Janeiro e para a RMRJ. 

Assim, as séries históricas para a população ficaram conforme apresentado na TAB. 

3.2. Os dados desta tabela foram utilizados, posteriormente, nos testes de 

correlação. 

 
 
3.1.2 DADOS DE POPULAÇÃO OCUPADA (POT) 

 
Os dados referentes a empregos também foram obtidos no site do IBGE. Como 

série mais próxima, trabalhou-se com o histórico, mês a mês, da população ocupada 

total (POT), por essa refletir de forma realista a quantidade de postos de trabalho. 

Para esses dados, só estavam disponíveis os valores da Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro. Os valores considerados estavam disponíveis na tabela “Pessoas de 

10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por regiões 

metropolitanas, segundo os meses da pesquisa”, no site do IBGE. 



61 

 

3.1.3 DADOS DE DEMANDA DE PASSAGEIROS 

 
Os dados de demanda de passageiros totais, foram obtidos junto à 

Concessionária que administra o Metrô do Rio de Janeiro (MetrôRio) e à 

Concessionária que administra o Sistema de Trens Urbanos (SuperVia). Foram 

levados em consideração os dados de Média Dia Útil Mensal (MDUM), de 2000 a 

2012.  

Por MDUM, entende-se a média de demanda de passageiros nos dias úteis, isto 

é, exclui-se do cálculo dessa média os sábados, domingos, feriados, dias 

“enforcados” (dias entre um feriado e um final de semana) e dias atípicos, cuja 

movimentação na cidade tenha se alterado significativamente, mas somente naquele 

dia, seja para mais ou para menos (greves, acidentes com fechamento de vias, etc). 

Como os dados de população são anuais, para a análise ter a mesma base, 

calculou-se, para cada ano, a Média Dia Útil Anual (MDUA), isto é, a média das 

MDUM de um determinado ano.  

 
3.2 TESTES DE CORRELAÇÃO 

 
Foram efetuados testes entre as séries de demanda (MDUA) e de população 

residente (PR) na região metropolitana e entre as séries de demanda (MDUM) e de 

população ocupada total (POT). 

Como o Metrô apresenta algumas características importantes quanto às linhas e 

estações, buscou-se avaliar a correlação dos dados de população e emprego com a 

demanda do sob quatro enfoques:  

a) Linha 1 – embarques na linha 1 do sistema; 

b) Linha 2 – embarques na linha 2 do sistema; 

c) Sistema – embarques totais no sistema, composto pelas linhas 1 e 2; e 

d) Centro – embarque no grupo de estações do Centro da cidade, a 

saber: Praça Onze, Central, Presidente Vargas, Uruguaiana, Carioca e 

Cinelândia. 
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O grupo Centro foi testado, uma vez que grande parte dos empregos está 

concentrada nessa área; desse modo, os testes tiveram como objetivo verificar se os 

embarques nessas estações estariam mais correlacionados com a série de 

população ocupada.  

Para a Supervia, não foram feitas divisões, uma vez que esse sistema possui 

apenas uma estação no Centro da cidade, no caso, a estação Central do Brasil. 

Os testes de correlação foram feitos através da ferramenta Análise de Dados no 

Microsoft™ Excel.  

 

3.2.1  TESTES DE CORRELAÇÃO ENTRE A MDUA E A PR 

 
Os testes de correlação entre a MDUA e a PR foram feitos para população da 

cidade do Rio de Janeiro e da RMRJ. 

Os valores utilizados foram os do ano de 2000 até o ano de 2010, último ano 

para o qual se tem disponível os dados do Censo. Os resultados são apresentados 

na TAB. 3.3. 

 

TAB. 3.3 - Correlação entre a demanda dos sistemas metroferroviários e população do RJ e da 
RMRJ 

RJ RMRJ 

Linha 1 0,9566 0,9566 
Linha 2 0,9561 0,9561 
Centro 0,9167 0,9167 

MetrôRio 0,9588 0,9588 
SuperVia 0,9805 0,9805 

 
 

No caso do Metrô, os coeficientes de correlação encontrados foram altos, sendo 

o menor deles na relação entre as estações do Centro. As Linhas 1 e 2 

apresentaram correlação com índices acima de 0,956. A SuperVia  também 

apresentou resultado alto, acima de 0,980. 
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Caso se efetue uma regressão simples, a fim de se definir a função de demanda 

para o Metrô, tomando-se como variável explicativa tão somente a População 

Residente (RJ) (em milhares), obtém-se os coeficientes mostrados na FIG. 3.1. 

 

 

FIG. 3.1 - Regressão entre PR (RJ) e MDUA (MetrôRio) 

 

Apesar de se obter um R2 alto, bem como um R2 ajustado, algumas estatísticas 

não se mostram em padrões aceitáveis, a exemplo da estatística de Durbin-Watson, 

cujo valor não está de acordo com seu valor de referência. A função demanda é 

mostrada na EQ. 3.1. 

 

���� = −1.952.363 + 399,6 ∗ ����	
çã� �������� ����+ ∈ 

EQ. 3.1 

 

No caso da SuperVia, a modelagem entre a MDUA e a PR (RMRJ) (em 

milhares), utilizada em função de esse sistema abranger toda a região 

metropolitana, é mostrada na FIG. 3.2. 
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FIG. 3.2 - Regressão entre PR (RMRJ) e MDUA (SuperVia) 

 

Obtém-se um alto R2, bem como um R2 ajustado, algumas estatísticas também 

não se mostram em padrões aceitáveis, a exemplo da estatística de Durbin-Watson, 

cujo valor não está de acordo com seu valor de referência, embora esteja mais 

próximo dele no que quando comparada à modelagem do Metrô. A função demanda 

para a SuperVia é mostrada na EQ. 3.2. 

 

���� = −2.180.819 + 225,1 ∗ ����	
çã� �������� ������+ ∈ 

EQ. 3.2 

 

 

3.2.2  TESTES DE CORRELAÇÃO ENTRE A MDU E A POT  

 
Para os testes entre a MDU e a POT, os dados considerados foram os de mês a 

mês, em função de que os valores destas variáveis são fornecidos por períodos 

mensais, o que nos permite uma análise mais estratificada. Os testes foram feitos 

com os valores mensais de janeiro de 2003 a 2012, para o Metrô, e em base anual, 

entre 2003 e 2012, para a SuperVia, em função da disponibilidade dos dados. 
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Também foram testados os valores médios anuais de população ocupada, 

obtidos através da média dos meses de cada ano, frente à MDUA, para o Metrô.  

Os resultados são mostrados na TAB. 3.4 e na TAB. 3.5: 

 

TAB. 3.4 - Correlação entre a demanda e a população ocupada (base mensal) 

POT (RMRJ) 

Linha 1 0,94667 
Linha 2 0,92842 
Centro 0,95144 

MetrôRio 0,94860 
 

TAB. 3.5 - Correlação entre a demanda e a população ocupada (base anual) 

POT (RMRJ) 

Linha 1 0,98707 
Linha 2 0,97496 
Centro 0,98870 

MetrôRio 0,99023 
SuperVia 0,96349 

 

Os resultados mostram que a correlação entre a série de população ocupada e a 

demanda é bem alta. Os resultados na base anual se mostraram muito altos, tendo 

sido o menor valor observado, para o Metrô, pouco abaixo de 0,98. Para a SuperVia, 

o resultado foi de 0,963, acima de qualquer resultado obtido na base mensal. São, 

porém, dados mais agregados. Na base mensal, os valores, apesar de bem altos, 

foram ligeiramente menores, quando comparados à base anual. Tal diferença pode 

residir em algum efeito de sazonalidade, que deva ter se diluído quando adotada a 

base anual.  

Através de um modelo de regressão simples, entre a POT (em milhares) e a 

MDUA do Metrô, obtêm-se os coeficientes para a função demanda para o Metrô, na 

base anual, conforme mostrado na FIG. 3.3. 
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FIG. 3.3 - Regressão entre POT (RMRJ) e MDUA (MetrôRio) 

 

Pela modelagem, pode-se perceber que o resultado do R2 e do R2 ajustado 

foram muito altos, acima de 0,97. A estatística de Durbin-Watson está mais próxima 

de seu valor de referência. A equação da função demanda, considerando os 

coeficientes obtidos é dada pela EQ. 3.3. 

 

���� = −1.120.007 + 327,9 ����	
çã� ����
�
 ���
	+ ∈ 

EQ. 3.3 

 

Também através de um modelo de regressão simples, entre a POT (em 

milhares) e a MDUA da SuperVia, obtêm-se os coeficientes para a função demanda 

para o sistema de trens urbanos, na base anual, conforme mostrado na FIG. 3.4. 
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FIG. 3.4 - Regressão entre POT (RMRJ) e MDUA (SuperVia) 

 

 

Pela modelagem, pode-se perceber que o resultado do R2 e do R2 ajustado, 

embora um pouco mais baixos do que os obtidos para a modelagem do Metrô, 

também foram altos, com valores acima de 0,91. A estatística de Durbin-Watson 

está mais distante de seu valor de referência, mostrando que, apesar do alto R2, 

existem erros na modelagem que podem ser melhorados. A equação da função 

demanda, considerando os coeficientes obtidos é dada pela EQ. 3.4. 

 

���� = −980.872 + 280,3 ����	
çã� ����
�
 ���
	+ ∈ 

EQ. 3.4 

 

Pode-se concluir que, no nível agregado, os dados de população, residente ou 

ocupada, possuem alta correlação com a demanda pelos sistemas metroferroviários, 

num nível de análise mais macro e agregado. No entanto, em função da baixa 

qualidade de alguns parâmetros estatísticos, percebe-se que, apesar do alto poder 

explanatório dessas variáveis, ainda é necessário incluir mais algumas outras 

variáveis na modelagem, de maneira a se obter um modelo de melhor qualidade. 
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O passo seguinte é avaliar se essa relação se mantém quando da análise ao 

nível mais detalhado, isto é, de estações, incluindo varáveis relacionadas às 

características da região de entorno destas, e tentar identificar mais variáveis que 

possam ajudar a melhorar a qualidade do modelo que se busca obter. 
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4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E OPERACIONAIS NO SISTEMA DE METRÔ 
DO RIO DE JANEIRO 

 

No prosseguimento da análise, procurou-se avaliar o comportamento da 

demanda por estação num sistema de transporte de grande capacidade. Para isto, o 

sistema metroviário do Rio de Janeiro foi escolhido, em função da disponibilidade de 

dados e por corresponder ao tipo de análise que se tem como objetivo nesta 

dissertação. Porém, como desde a sua inauguração, em 1979, ocorreram 

modificações na malha e mudanças operacionais, fez se necessário, analisar a 

evolução do sistema e os possíveis impactos em estações específicas do Metrô, por 

conta destas mudanças. 

 Desta forma, apresenta-se neste capítulo uma visão das características 

operacionais desse sistema, desde sua inauguração e as mudanças, em termos de 

ampliação, que foram acontecendo, com maior destaque para aquelas ocorridas a 

partir de 1998, por ser o período mais próximo das outras análises. 

 

4.1 BREVE HISTÓRICO DO SISTEMA METROVIÁRIO DO RIO DE JANEIRO 
 

O metrô do Rio de Janeiro (MetrôRio), apresentado na FIG. 4.1, foi inaugurado 

em março de 1979, com apenas cinco estações, uma linha e 4,3 km de extensão. Já 

em 1981, foi inaugurada a linha 2. As expansões foram ocorrendo ao longo dos 

anos. Em abril de 1998, houve a concessão do sistema, que passou a ser operado 

por uma empresa privada. Ainda em 1998, foi inaugurado um longo trecho da linha 

2. Até então, a estação Vicente de Carvalho era o terminal da linha 2. Depois da 

inauguração, a estação Pavuna passou a ser a estação terminal dessa linha. Entre 

elas, foram inauguradas as seguintes estações: Irajá, Colégio, Coelho Neto, 

Acari/Fazenda Botafogo, Engº Rubens Paiva e a própria estação Pavuna. Nesse 

mesmo ano, na Linha 1, foi inaugurada, logo após a estação de Botafogo, no bairro 

de Copacabana, a estação de Cardeal Arcoverde, que passou  a ser a estação 

terminal.  



70 

 

Mais algumas estações foram inauguradas ao longo dos anos. Em 2003, foi 

inaugurada a estação de Siqueira Campos, também no bairro de Copacabana, e ela, 

então, passou a ser a estação terminal. Em 2007, mais uma mudança envolvendo o 

bairro de Copacabana, com a inauguração da nova estação terminal: Cantagalo. No 

final de 2009, duas importantes mudanças ocorreram: a inauguração da estação 

General Osório, no bairro de Ipanema, passando a ser o novo terminal da linha 1, e 

a mudança na forma de operação do sistema com o fim da transferência entre as 

linhas 1 e 2 na estação Estácio. Até então, os usuários da linha 2 precisavam efetuar 

a transferência entre as linhas na estação Estácio; a partir de  dezembro de 2009, os 

trens da linha 2 passaram a compartilhar os trilhos com os trens da linha 1, no trecho 

compreendido entre as estações de Central a Botafogo, que passou a ser uma 

estação terminal da Linha 2. A baldeação na estação Estácio passou a ocorrer 

somente nos finais de semana e feriados.  

Todas essas mudanças refletiram em alterações na demanda pelo sistema 

metroviário, em geral, sempre aumentando a quantidade de passageiros que 

utilizavam o sistema diariamente. Entretanto, quando se analisa cada uma das 

estações isoladamente, nota-se que algumas delas tiveram queda na demanda. 

Em 2012, o MetrôRio contava com 35 estações e cerca de 41 km de extensão, e 

duas linhas operacionais. 
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FIG. 4.1 - Configuração do sistema metroviário em 2012 

 

4.2 IMPACTO DAS MUDANÇAS A PARTIR DE 1998 
 

Para melhor analisar a demanda por estação, apresenta-se uma análise mais 

minuciosa no sistema, e em partes específicas dele, de acordo com cada mudança 

implementada a partir de 1998, ano da concessão.  
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4.2.1 EXPANSÃO DA LINHA 2  E INAUGURAÇÃO DA ESTAÇÃO CARDEAL 
ARCOVERDE (1998) 

 

Em 1997, a média dia útil (MDU) de pagantes da Linha 1 era da ordem de 228 

mil pax, a da Linha 2, 40 mil pax, e, a do Sistema, a soma das duas anteriores, 268 

mil pax.  

Em 1998, houve, em abril, a inauguração da estação Cardeal Arcoverde, na 

Linha 1, e das estações Irajá, Colégio, Coelho Neto, Acari/Fazenda Botafogo, Engº 

Rubens Paiva e Pavuna, em setembro, na Linha 2. As estações mais impactadas, 

nesse caso, foram as estações de Botafogo, na Linha 1, e de Vicente de Carvalho, 

na Linha 2, por terem deixado de ser terminais. A FIG. 4.2 mostra o impacto imediato 

na MDU da estação Botafogo, imediatamente antes e depois da inauguração da 

estação Cardeal Arcoverde. 

 

 

FIG. 4.2 - Gráfico com a evolução da demanda mensal da estação Botafogo 

 

Na estação Botafogo, a alteração da demanda foi pequena, da ordem de -2,3%, 

quando comparados os meses de maio e março de 1998. Essa pequena alteração 

pode ser explicada pelo fato de esta estação estar bem afastada da estação Cardeal 

Arcoverde, fazendo com que poucos usuários que passaram a utilizar a nova 
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estação já utilizassem a estação Botafogo e só terem migrado para a nova estação. 

Na análise anual, mostrada na FIG. 4.3, nota-se uma estagnação na comparação 

entre 1998 e 1997, e até um crescimento entre 1999 e 1998: 

 

 

FIG. 4.3 - Gráfico com a evolução da demanda anual da estação Botafogo 

 

No entanto, quando se avalia a estação de Vicente de Carvalho, nota-se uma 

queda da ordem de -41,7% da demanda da estação. Isto pode ser explicado pelo 

fato de que usuários que passaram a utilizar as novas estações já utilizavam o 

sistema através da estação de Vicente de Carvalho e só modificaram seu local de 

entrada, não se configurando numa nova quantidade de pessoas utilizando o 

sistema. A FIG. 4.4 mostra a evolução mensal da demanda na estação Vicente de 

Carvalho, quando da inauguração do trecho entre as estações Irajá e Pavuna. 
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FIG. 4.4 - Gráfico com a evolução da demanda mensal da estação Vicente de 
Carvalho 

 

Na análise anual de Vicente de Carvalho, a queda mantém-se e é possível 

perceber que ela se perpetuou, através da FIG. 4.5: 

 

 

FIG. 4.5 - Gráfico com a evolução da demanda anual da estação Vicente de 
Carvalho 
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Em 1999, não houve inaugurações no sistema. Assim, comparou-se a média de 

1997, citada anteriormente, com a de 1999, por serem os anos sem modificações no 

sistema, para se ter real dimensão do impacto. Em 1999, a Linha 1 apresentou MDU 

de pagantes da ordem de 267 mil pax, e a Linha 2 de 84 mil pax. Os crescimentos 

foram, respectivamente, de 17,0% e 109,7%. Deve-se atentar para o fato de que 

nem todo o crescimento da Linha 1 pode ser atribuído à inauguração da nova 

estação dessa Linha, uma vez que, em função da grande expansão da Linha 2, 

outras pessoas passaram a utilizar o metrô para chegarem ao Centro da cidade. 

Dessa maneira, pela manhã, elas embarcavam em uma estação da Linha 2, mas, na 

volta, embarcavam em uma estação da Linha 1, sendo contabilizadas como 

passageiro dessa linha, conforme o sistema de contabilização da Concessionária. 

 

4.2.2. INAUGURAÇÃO DA ESTAÇÃO SIQUEIRA CAMPOS (2003) E DA ESTAÇÃO 
CANTAGALO (2007) 

 

Desde sua inauguração, em 1998, a estação Cardeal Arcoverde passou a ser o 

novo terminal da Linha 1, permanecendo assim até a inauguração da estação 

Siqueira Campos, também no bairro de Copacabana. Embora Cardeal Arcoverde, 

quando de sua inauguração, não tenha impactado de forma significativa a estação 

de Botafogo, ela sofreu grande impacto em função da abertura da estação Siqueira 

Campos, em março de 2003, como mostra a FIG. 4.6: 
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FIG. 4.6 - Gráfico com a evolução da demanda mensal da estação Cardeal 
Arcoverde 

 

Na análise anual, esses valores menores se mantém e mostram que a queda 

teve impacto significativo, conforme se pode perceber na FIG. 4.7: 

 

FIG. 4.7 - Gráfico com a evolução da demanda anual da estação Cardeal Arcoverde 
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passado a realizar a integração na nova estação, e não mais na estação Cardeal 

Arcoverde. Esta última apresentou queda de quase 60%, na comparação entre 2003 

e 2002. 

Em março de 2007, foi inaugurada, também no bairro de Copacabana, a estação 

Cantagalo. No entanto, a linha de ônibus integrada continuou a realizar a integração 

na estação Siqueira Campos. O impacto para essa estação foi da ordem de -9,1%, 

como pode ser visto na FIG. 4.8. 

 

FIG. 4.8 - Gráfico com a evolução da demanda mensal da estação Siqueira Campos 

 

A análise anual corrobora o resultado obtido com a análise mensal, como se 

observa através da FIG. 4.9. 
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FIG. 4.9 - Gráfico com a evolução da demanda anual da estação Siqueira Campos 
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na estação Siqueira Campos, da ordem de -35%, uma vez que a linha de ônibus 
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Cantagalo é mostrada na FIG. 4.10. 
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FIG. 4.10 - Gráfico com a evolução da demanda mensal da estação Cantagalo 

 

A queda da demanda na estação Siqueira Campos é mostrada na FIG. 4.11. 

 

FIG. 4.11 - Gráfico com a evolução da demanda mensal da estação Siqueira 
Campos 

 

As análises anuais mostram que a queda ocorreu no longo prazo, perpetuando o 
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FIG. 4.13. 
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FIG. 4.12 - Gráfico com a evolução da demanda anual da estação Cantagalo 

 

 

FIG. 4.13 - Gráfico com a evolução da demanda anual da estação Siqueira Campos 
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passaram a compartilhar os trilhos da Linha 1, no trecho compreendido entre as 

estações Central e Botafogo. Assim, a Linha 2 passou a ter como terminais as 

estações Pavuna e Botafogo. Essa nova forma de operação causou grandes 

mudanças no sistema, uma vez que diminuiu o tempo de viagem dos usuários da 

Linha 2 em cerca de 13 minutos. Além disso, os passageiros com origem e destino 

no trecho compartilhado passaram a poder utilizar os serviços de ambas as linhas. A 

FIG. 4.14 mostra a evolução da demanda na Linha 1, enquanto a FIG. 4.15 mostra a 

evolução da demanda na Linha 2. 

 

FIG. 4.14 - Gráfico com a evolução da demanda anual da Linha 1 
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FIG. 4.15 - Gráfico com a evolução da demanda anual da Linha 2 

 

Pode-se perceber que as modificações ocorridas no sistema trazem impactos 

para ele, como um todo, e para as estações que se situam mais próximas às 

modificações. 
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5 ANÁLISE DA DEMANDA DE PASSAGEIROS POR ESTAÇÃO 
 

Após uma análise macro da demanda considerando o sistema como um todo, 

buscou-se obter dados mais setorizados, isto é, por estação, de forma a se tentar 

estabelecer uma relação da demanda com variáveis socioeconômicas, como 

população e quantidade de empregos, e com variáveis relativas às características 

operacionais, como, por exemplo, se era uma estação de transferência, ou de 

integração com ônibus. Também se avaliou as variáveis de uso do solo, como polos 

geradores/atratores de viagens, como shopping centers e universidades. 

As variáveis utilizadas nos testes e analisadas foram escolhidas com base na 

TAB. 2.3, apresentada no Capítulo 2, uma vez que elas foram as que mais se 

mostraram relevantes em diversos estudos. As escolhas foram orientadas, também, 

pela disponibilidade dos dados, uma vez que dados relativos à população e 

empregos só foram obtidos para poucos anos. 

O objetivo da análise é de estimar a relação entre as variáveis e a demanda pelo 

sistema metroviário, em anos distintos e definidos, bem como as modificações que 

ocorrem nessa relação. 

Para efetuar esta análise utilizou-se a seguinte metodologia: 

a) Definição do raio de influência das estações; 

b) Definição das variáveis e dos dados de demanda; 

c) Processo de análise, através de regressão múltipla, com uso dos Mínimos 

Quadrados Ordinários; e 

d) Modelagem, com a caracterização das estações. 

Para a regressão, utilizou-se o software Eviews, um pacote estatístico de grande 

difusão no mercado. 

 
5.1 RAIO DE INFLUÊNCIA 

 

Como se verificou no Capítulo 2, referente à revisão da literatura que foi feita, 

muito se debate acerca do valor a ser adotado para a área de influência que uma 
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estação metroviária possa vir a ter na captação de passageiros. Alguns autores 

chegam a adotar a distância de caminhada, mas muitos deles definem um raio a 

partir de um ponto central da estação, traçando um círculo ao redor dela, 

considerando que, dentro desta área, as pessoas estão mais sujeitas à influência 

que a estação exerce na atração de passageiros.  

O valor que deve ser considerado para o raio dessa área de influência também é 

motivo de debate e estudo. Alguns autores adotam a distância de 500 m, outros, a 

de 800 m. De maneira geral, os dados contidos no raio de 500 m também estão 

inseridos na área traçada com o raio de 800 m; assim, a adoção do raio de 500 m 

pode se mostrar mais indicada, uma vez que não se incluirão valores que podem 

não estar influenciando a demanda na estação, por estarem muito distantes destas. 

Para o presente estudo, seguiu-se aquilo que também foi considerado por 

SONH & SHIM (2010) e CHOI et al. (2011), nos estudos desenvolvidos por eles em 

relação ao metrô de Seul. Assim, a área de influência definida foi a de um círculo ao 

redor do ponto central da estação, com raio de 500 m, conforme exemplificado na 

FIG. 5.1. 

 

FIG. 5.1 - Raio de influência da estação Botafogo (500 m) 

 
 

5.2  DADOS 
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A obtenção de dados acabou se tornando um ponto de grande atenção, em 

função da pouca disponibilidade de informações no nível desejado, ocasionando um 

grande esforço para a compatibilização do material obtido.  

Os dados necessários deveriam ser aqueles dentro da área de influência de 

cada estação, isto é, um círculo de 500 m, traçado a partir de um ponto central da 

localização da estação.  

 
5.2.1. POPULAÇÃO 

 

Os dados referentes à população foram obtidos somente para alguns anos: 

2000, 2007 e 2012.  

Para o ano de 2000, os valores são os obtidos no Censo, por setor censitário. 

Obteve-se, também, a divisão das respectivas zonas de tráfego do Plano Diretor de 

Transporte Urbano (PDTU) da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, para se 

estimar os valores dentro da área de influência das estações.  

Para o ano de 2007, os dados referentes à população foram obtidos na 

ferramenta Geofusion, software de dados georreferenciados, tais quais distribuídos 

no espaço, de acordo com o Censo 2000 e projeções. 

Para o ano de 2012, seguiu-se o mesmo procedimento adotado no ano 2000. 

A obtenção dos dados, conforme mencionado anteriormente, apresentou grande 

dificuldade, sendo necessária a mudança de fonte dependendo de cada ano, em 

função da disponibilidade. De todo modo, todos os dados de um mesmo ano 

seguem a mesma fonte, de forma a não haver distorção nas análises efetuadas. 

Em todos os anos, a variável população considera o número de pessoas 

residentes dentro da área de influência da estação, que, para o presente estudo, 

delimita-se nos 500 m ao redor da estação, a partir de um ponto central dela, 

definido pelo raio de influência adotado. 
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5.2.2. EMPREGOS 
 

Os dados relativos ao número de empregos foram obtidos para os anos de 2007 

e 2012, somente. Esses dados são de difícil obtenção, pois mesmo os organismos 

oficiais não mantém uma base atualizada sobre essa variável, de acordo com sua 

distribuição exata no espaço. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulga, 

mensalmente, a Pesquisa Mensal de Empregos (PME), mas a menor unidade 

disponível é o nível de município. 

Para 2007, os dados são os divulgados pelo Ministério do Trabalho, disponíveis 

na ferramenta Geofusion. Para 2012, os valores são os informados pelo consórcio 

responsável pela atualização do PDTU. Em ambos os casos, a variável refere-se ao 

número de empregos no entorno de 500 m da estação, a partir de um ponto central 

dela, definido pelo raio de influência adotado. 

 

5.2.3. MATRÍCULAS 

 

Os dados referentes ao número de matrículas no entorno das estações foram 

obtidos somente para o ano de 2012. Eles consideraram tanto a quantidade de 

matrículas no ensino médio, quanto no ensino fundamental, nas escolas sediadas no 

entorno das estações e que estivessem dentro da área de influência definida pelo 

raio de influência. 

 

5.2.4. RENDA 

 

Os dados referentes à renda levam em consideração a quantidade de pessoas 

cujos rendimentos mensais estivessem dentro de três faixas, a saber: até 2 salários 

mínimos, entre 2 e 5 salários mínimos e acima de 5 salários mínimos. As 

informações sobre a renda também só estavam disponíveis para o ano de 2012. 
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5.2.5. VARIÁVEIS DUMMIES 
 

Conforme observado na revisão efetuada, muitos estudos utilizam variáveis 

dummies, isto é, variáveis que assumem valor binário, 0 ou 1, em relação a uma 

determinada característica operacional ou de ocupação no entorno da estação. De 

maneira geral, pode-se definir uma variável dummy como uma variável nominal que 

assume somente duas classificações ou categorias, costumeiramente sendo 

atribuídos a ela os valores 0 ou 1 (VARTANIAN et al., 2011). Como no Metrô do Rio 

existem diversas características que ocorrem em um determinado grupo de 

estações, mas não em todas, adotou-se algumas variáveis dummies para se tentar 

capturar esses efeitos e de forma a auxiliar na modelagem de cada ano. 

As variáveis dummies foram selecionadas de acordo com o quadro de variáveis 

apresentado no Capítulo 2 e também conforme a disponibilidade de cada uma delas. 

Aquelas que, a priori, poderiam ser as mais influentes, e estavam disponíveis, foram 

incluídas nos testes iniciais da modelagem, quais sejam: integração com ônibus, 

integração com trens, estação de transferência, presença de shopping centers e de 

universidades na área de influência e se a estação era terminal de alguma linha. 

 
 

5.2.5.1. INTEGRAÇÃO COM ÔNIBUS 
 

O sistema metroviário do Rio de Janeiro possui uma particularidade no que 

tange à integração com ônibus. Diferente de outras cidades, a integração com os 

ônibus, com um incentivo tarifário, ocorre apenas em algumas estações, em função 

de uma parceria entre a concessionária e o operador de ônibus. Assim, foi adotada 

uma variável dummy, com valor 0 para as estações nas quais não havia linha 

integrada, e valor 1 para as estações com pelo menos uma linha de integração. 

 

 

5.2.5.2. INTEGRAÇÃO COM TRENS 
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Em alguns pontos do sistema metroviário, existe uma proximidade muito grande 

com as estações de trens. Até março de 2012, tal qual nas integrações com os 

ônibus, havia um acordo comercial entre as duas concessionárias, de modo que os 

usuários pagavam um valor reduzido para utilizar os dois sistemas. A partir de março 

de 2012, esse incentivo foi substituído pelo uso do Bilhete Único Estadual, programa 

de subsídio do Governo do Estado, no qual existe um teto definido de valor que o 

usuário paga, quando da utilização combinada de dois modos de transportes, desde 

que um deles seja intermunicipal. Assim, apesar de se dar uma maneira diferente, 

continuou existindo um incentivo tarifário para a utilização da combinação dos 

sistemas metroviário e ferroviário. 

De maneira a se tentar capturar esse efeito, foi definida uma variável dummy, 

com valor 0 para estações sem integração com os trens, e valor 1 para as estações 

com essa facilidade. 

 

5.2.5.3. ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA 
 

Como apresentado no Capítulo 2, a operação do metrô, até janeiro de 2010, 

possuía apenas uma estação de transferência. A partir de então, houve uma 

mudança operacional no sistema, de forma que os trens da Linha 2 passaram a 

compartilhar um trecho da Linha 1, compreendido entre as estações Central e 

Botafogo.  

Assim, tratado de maneira correspondente para cada um dos anos horizontes, 

adotou-se uma variável dummy, com valor 0 se a estação não permitia a 

transferência, e valor 1 para as estações nas quais ela era possível. 

 

5.2.5.4. UNIVERSIDADES 
 

Tal qual adotado nos estudos analisados na revisão da literatura, foi considerada 

a presença de universidades no entorno das estações. Assim, foi adotado valor 1 
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para as estações que possuíssem alguma instituição de ensino superior, pública ou 

privada, dentro de sua área de influência, e valor 0 para as demais.  

As universidades podem se apresentar como grandes polos geradores e 

atratores de viagens, em função de alunos, professores e funcionários. Assim, 

resolveu-se testar a sua influência nos modelos desenvolvidos. 

 

5.2.5.5. SHOPPING CENTERS 
 

Tal qual adotado nos estudos analisados na revisão da literatura, foi considerada 

a presença de shopping centers no entorno das estações. Assim, foi adotado valor 1 

para as estações que possuíssem algum centro comercial de grande porte dentro de 

sua área de influência, e valor 0 para as demais. Essa condição se deve a grande 

atração que um estabelecimento desse porte pode exercer na geração e atração de 

viagens. 

 

5.2.5.6. TERMINAL 
 

Foi adotada uma variável dummy para as estações terminais. As estações nessa 

condição receberam valor 1, e, as demais, 0.  

Uma estação terminal acaba por exercer influência, não só no seu entorno, mas 

também em uma área expandida, em função de integrações que ocorram no seu 

entorno, possibilitando que pessoas que estejam além da área de influência 

considerada também sejam potenciais entrantes da estação. Essa hipótese foi 

testada através da inclusão dessa variável nas modelagens. 

 
 

5.2.6. DEMANDA METROVIÁRIA 
 

Os dados da demanda por estação metroviária foram obtidos junto à 

concessionária, para cada um dos anos estudados. Os números referem-se à 
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quantidade média de embarques em um dia útil, tanto de pagantes quanto de total 

de passageiros, visando obter uma modelagem para os pagantes e uma para o total. 

Para a obtenção dessa média, são desconsiderados os finais de semana, feriados, 

dias “enforcados”, isto é, aqueles dias úteis entre um feriado e um final de semana, 

bem como dias atípicos, cuja movimentação padrão da cidade tenha suas 

características alteradas momentaneamente, em virtude de algum fator efêmero 

(chuvas fortes, greves de ônibus, dentre outros). 

 

5.3  PROCESSO DE ANÁLISE 
 

De posse dos dados, foram feitos alguns testes de correlação para cada um dos 

anos, bem como estimada uma equação que tentasse refletir a relação das variáveis 

com a demanda em cada momento.  

Como os dados a serem analisados foram divididos por ano, lançou-se mão da 

análise cross section, na qual se tem diversos pontos do espaço no mesmo instante 

do tempo. Essa metodologia foi adotada de forma a se definir a relação de cada 

variável com a demanda em cada momento do tempo. No caso, cada ponto do 

espaço seria cada uma das estações; os instantes no tempo seriam os valores para 

cada um dos anos horizontes. 

As equações foram estimadas com base no software EViews. Trata-se de um 

pacote estatístico, de uso bem difundido no mercado. Para os testes de correlação, 

utilizou-se, também, o Microsoft Excel. A modelagem foi realizada utilizando-se da 

técnica dos mínimos quadrados ordinários, de forma a definir uma equação linear, 

na qual os resultados obtidos possuíssem o menor desvio em relação ao dado 

original observado, isto é, o menor resíduo.  

Segundo VARTANIAN et al. (2013), o Método dos Mínimos Quadrados (MQO, 

ou OLS, do inglês Ordinary Least Squares) consiste numa técnica que busca 

minimizar a distância vertical de cada ponto observado à reta, isto é, os erros ou 

diferenças entre os valores observados e os previstos, propostos pela modelagem; 

assim, a reta que apresente as menores distâncias será a mais aderente e, por 

conseguinte, a melhor modelagem. 
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Após cada rodada de testes, foram analisados os parâmetros estatísticos, para 

verificar se os mesmos obedeciam aos padrões esperados e se estavam dentro das 

margens de aceitação propostas. Um breve resumo dos valores de aceitação de 

cada estatística está listado no ANEXO I. 

Também foram analisados os coeficientes das variáveis, para ver se os mesmos 

obedeciam ao que se poderia esperar de acordo com a teoria econômica. Como 

exemplo, pode-se citar a população. Espera-se que, quanto maior a população do 

entorno de uma estação, maior seja a demanda na estação metroviária. Assim, nas 

modelagens, espera-se encontrar um coeficiente positivo para essa variável. Caso 

seja encontrado um valor negativo, ainda que os parâmetros estatísticos estejam de 

acordo com os preceitos acadêmicos, deve-se desconsiderar a modelagem, pois ela 

não está de acordo com a teoria econômica. (NEVES, 1990) 

 

5.4 MODELAGEM 
 

Os testes e as análises foram efetuados para três anos distintos: 2000, 2007 e 

2012. Esses anos foram selecionados em função da disponibilidade dos dados e por 

eles representarem o sistema metroviário em três épocas distintas, podendo vir a 

mostrar que a relação entre a demanda e as demais variáveis houvesse mudado em 

cada um deles. 

 

 

5.4.1. ANO 2000 
 

Inicialmente, fez-se um teste, utilizando todas as estações, relacionando a 

demanda de passageiros com a população no entorno da estação. 

Os dados para o ano 2000 foram os mais difíceis de se obter. Para este ano, 

especificamente, não se conseguiu dados referentes à quantidade de empregos no 

entorno das estações. À essa época, só havia uma integração com ônibus, na 

estação terminal Pavuna. O sistema metroviário apresentava 31 estações.  
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A TAB. 5.1 e a TAB. 5.2 mostram as correlações entre as variáveis para o ano de 

2000: 

 

TAB. 5.1- Correlação entre a demanda de pagantes e a população dentro do raio de 
influência de cada estação 

  Demanda População 

Demanda 1,00000   

População 0,02110 1,00000 

 

 

TAB. 5.2 - Correlação entre a demanda total e a população dentro do raio de 
influência de cada estação 

Demanda População 

Demanda 1,00000   

População 0,03118 1,00000 

 

A variável população, que intuitivamente apresentaria uma correlação alta com a 

demanda, acaba tendo um valor bem reduzido, sendo na série de pagantes (0,021) 

ou na série de total de passageiros (0,031). Essa distorção pode se dar em função 

de as estações localizadas no centro da cidade (no caso, o trecho compreendido 

pelas estações Praça Onze, Central, Presidente Vargas, Uruguaiana, Carioca e 

Cinelândia e Cinelândia) apresentarem características bem distintas em relação ao 

restante do sistema, fazendo com que a relação entre variáveis com as demais 

estações do sistema seja distorcida. No Centro da cidade, existe a predominância de 

empregos, ao invés de residências.  

Como os dados de empregos não estavam disponíveis para o ano 2000, 

analisou-se os dados referentes a 2007. Conforme por ser visto na TAB. 5.3., as 

estações do centro apresentam índices superiores a 4,0, na relação entre empregos 

e população residente. A única exceção do grupo é a estação Praça Onze. No 

entanto, pela sua proximidade com as demais, ela também foi incluída nesse grupo. 

Algumas outras estações também apresentam índices altos, mas foram mantidas 

por apresentarem outras características, como a Estação Saens Peña, que 
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apresenta alto índice (2,14), mas também era uma estação terminal à época. As 

estações do Centro representam as cinco menores populações de entorno, com a 

estação Praça Onze aparecendo em sétimo lugar. 

TAB. 5.3 - Relação entre empregos e população residente na área de influência de 
cada estação (2007) 

  População (P) Empregos (E) (E)/(P) 

Saens Peña 23.639 50.522 2,137 

São Francisco Xavier 24.357 22.273 0,914 

Afonso Pena 25.065 18.084 0,721 

Estácio 10.938 26.248 2,400 

Praça Onze 5.222 12.795 2,450 

Central 3.836 17.565 4,579 

Presidente Vargas 1.786 62.407 34,942 

Uruguaiana 1.242 154.879 124,701 

Carioca 765 244.609 319,750 

Cinelândia 1.484 180.245 121,459 

Glória 18.021 17.766 0,986 

Catete 29.845 21.771 0,729 

Largo do Machado 37.725 31.953 0,847 

Flamengo 40.044 19.891 0,497 

Botafogo 23.673 42.050 1,776 

Cardeal Arcoverde 33.662 17.225 0,512 

Siqueira Campos 39.161 36.786 0,939 

Cantagalo 29.645 13.809 0,466 

General Osório 29.119 19.134 0,657 

Sao Cristovão 5.778 19.141 3,313 

Maracanã 7.981 15.209 1,906 

Triagem 4.582 6.886 1,503 

Maria da Graça 9.821 5.605 0,571 

Del Castilho 7.621 7.129 0,935 

Inhaúma 5.830 5.315 0,912 

Engenho da Rainha 17.712 6.333 0,358 

Thomaz Coelho 11.724 968 0,083 

Vicente de Carvalho 9.291 3.246 0,349 

Irajá 12.522 2.613 0,209 

Colégio 10.635 1.790 0,168 

Coelho Neto 7.059 4.171 0,591 

Acari/Fazenda Botafogo 15.144 983 0,065 

Eng Rubens Paiva 13.077 394 0,030 

Pavuna 8.571 5.663 0,661 
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Desse modo, a fim de se testar essa hipótese, de que as estações do Centro 

distorciam a análise, efetuou-se o mesmo teste de correlação, excluindo as seis 

estações do Centro da cidade. Os resultados são mostrados na TAB. 5.4 e na TAB. 5.5: 

TAB. 5.4 - Correlação entre a demanda de pagantes e a população dentro do raio 
de influência de cada estação, sem as estações do Centro 

  Demanda População 

Demanda 1.00000   

População 0.45933 1.00000 

 

TAB. 5.5 - Correlação entre a demanda de total e a população dentro do raio de 
influência de cada estação, sem as estações do Centro 

  Demanda População 

Demanda 1,00000   

População 0,48088 1,00000 

 

Nota-se que, de fato, as estações do Centro acabavam por distorcer a relação 

das variáveis com as demais estações do sistema. A correlação entre a demanda e 

a população salta de 0,02 para 0,45, na série de pagantes, e de 0,03 para 0,48 na 

série de total de passageiros. 

Com o emprego do software Eviews, estimou-se os parâmetros para a equação 

que definiria a relação entre a demanda e as demais variáveis, incluindo-se, 

também, as dummies elencadas anteriormente. Num primeiro momento, utilizou-se 

todas as estações e tentou-se obter um modelo que melhor se ajustasse para a 

estimação dos parâmetros. As análises foram feitas sempre para as séries de MDU 

de passageiros pagantes e de total de passageiros. 
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FIG. 5.2 - Primeira modelagem, ano 2000, passageiros pagantes 

 

Pela FIG. 5.2, nota-se que os resultados da equação, na série de pagantes, com 

todas as variáveis não apresenta bons parâmetros estatísticos, com baixo R2 (0,35), 

bem como um valor abaixo do aceitável para a estatística de Durbin-Watson. Alguns 

coeficientes de algumas variáveis, como as integrações com ônibus e trens 

mostram-se com probabilidade muito grande de serem iguais a zero, podendo essas 

variáveis ser retiradas da modelagem, além de possuírem sinais contrários ao 

esperado pela teoria econômica. Alguns testes foram feitos, excluindo algumas 

variáveis a cada momento, para se tentar chegar ao melhor modelo. No entanto, 

nenhuma tentativa se mostrou eficaz.  
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FIG. 5.3 - Primeira modelagem, ano 2000, passageiros totais 

 

Pela FIG. 5.3, observa-se que os resultados para as séries de totais também não 

resultaram em parâmetros estatísticos melhores do que as séries de pagantes, com 

baixo R2 (0,33), e com vários coeficientes com probabilidade de serem iguais a zero. 

A seguir, foram feitos os mesmos testes, mas sem considerar na modelagem as 

estações do Centro, em função de elas distorcerem a análise, conforme mostrado 

anteriormente. O primeiro resultado, na série de pagantes, com todas as variáveis, 

pode ser visto na figura FIG. 5.4: 
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FIG. 5.4 - Primeira modelagem, ano 2000, passageiros pagantes, sem as estações 
do Centro 

 

Nota-se que já no primeiro teste sem as estações do centro, o R2 apresenta um 

valor alto (0,795), embora a estatística de Durbin-Watson aponte para uma 

autocorrelação dos erros, podendo ser melhorada. O valor-p de alguns coeficientes 

também apresentam valores elevados, que mostram que alguns deles podem ser 

retirados da modelagem.  
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FIG. 5.5 - Primeira modelagem, ano 2000, passageiros totais, sem as estações do 
Centro 

 

Na FIG. 5.5, que mostra a primeira modelagem para a série de passageiros totais 

sem as estações do centro, nota-se que também houve uma evolução significativa 

na qualidade dos parâmetros estatísticos, com o R2 atingindo valor de 0,78, embora 

a estatística de Durbin-Watson também apresente, assim como na série de 

pagantes, valor elevado. Muitos coeficientes também se mostram com p-valor 

elevado, indicando que podem ser retirados da modelagem. 

Após algumas tentativas, obtém-se o melhor modelo, para a série de pagantes, 

mostrado na FIG. 5.6. 
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FIG. 5.6 - Melhor modelagem, ano 2000, passageiros pagantes, sem as estações do 
Centro 

 

Neste modelo, sem a presença de uma constante, com apenas 3 variáveis 

explicativas/independentes, obtém-se um R2 de 0,745, com a estatística de Durbin 

Watson (1,91) bem próxima ao seu valor de referência (2,00). O p-valor de cada 

uma das variáveis também apresenta valor baixo, mostrando que a probabilidade de 

elas serem iguais a zero é praticamente nula. Assim, para esse ano, sem considerar 

as estações do Centro, conclui-se que essas variáveis são as mais significativas, 

para a série de pagantes, obtendo-se a função expressa na EQ. 5.1: 

 

���
��
 = 19.228 ∗ ������
çã� ��� ô���� + 0,5367 ∗ ����	
çã� + 16.284

∗ �ℎ������ ������ +  � 

EQ. 5.1 

 

 

Para a série de passageiros totais, o melhor modelo obtido é mostrado na FIG. 

5.7. 
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FIG. 5.7 - Melhor modelagem, ano 2000, passageiros totais, sem as estações do 
Centro 

 

Neste modelo, também sem a presença de uma constante, com apenas 3 

variáveis explicativas/independentes, obtém-se um R2 de 0,724, com a estatística de 

Durbin Watson (1,86) próxima ao seu valor de referência (2,00), mas um pouco mais 

distante quando comparada com a modelagem da série de pagantes. O p-valor de 

cada uma das variáveis também apresenta valor baixo, mostrando que a 

probabilidade de elas serem iguais a zero é praticamente nula. Assim, para esse 

ano-horizonte, sem considerar as estações do Centro, conclui-se que essas 

variáveis são as mais significativas, para a série de totais, obtendo-se a função 

expressa na EQ. 5.2 

 

���
��
 = 20.028 ∗ ������
çã� ��� ô���� + 0,6420 ∗ ����	
çã� + 18.275

∗ �ℎ������ ������ +  � 

EQ. 5.2 

 

 

Tanto na modelagem da série de pagantes, quanto na série de totais, as 

variáveis que mais se mostraram significativas foram as mesmas: Integração com 
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ônibus, População e Shopping Centers, com variações nos valores de seus 

coeficientes. Para a série de totais, eles são um pouco maiores; no entanto, a 

autocorrelação dos erros acaba se elevando, como se observa na maior distancia da 

estatística de Durbin-Watson de seu valor de referência.  

 

 

5.4.2. ANO 2007 
 

Para o ano de 2007, efetuou-se os mesmos testes descritos anteriormente para 

o ano de 2000, com a diferença de que, para esse ano horizonte, dispunha-se dos 

dados relativos aos empregos.  

Tal qual no período anterior, procedeu-se a um teste de correlação entre as 

variáveis, com o grupo de todas as estações, à época, 33 estações. Os resultados 

são os que constam na TAB. 5.6: 

 

TAB. 5.6 - Correlação entre a demanda de pagantes, população e empregos dentro 
do raio de influência de cada estação 

  Demanda População Empregos 

Demanda 1,00000     

População 0,05663 1,00000   

Empregos 0,61601 -0,27820 1,00000 

 

 

Como se pode perceber, o valor da correlação entre a demanda de pagantes e a 

população apresentou valor muito baixo, cerca de 0,057, ao contrário do que se 

poderia intuir. A variável a apresentar maior correlação com a demanda foi a de 

empregos (0,616).  

Para a série de demanda total, as correlações são exibidas na TAB. 5.7. Os 

valores observados são próximos aos valores obtidos na correlação da série de 

pagantes. 
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TAB. 5.7 - Correlação entre a demanda total, população e empregos dentro do raio 
de influência de cada estação 

Demanda População Empregos 

Demanda 1,00000     

População 0,06063 1,00000   

Empregos 0,62333 -0,27820 1,00000 

 

 

Efetuou-se, então, o teste de correlação para as mesmas variáveis, excluindo-

se, novamente, as estações do Centro, no trecho compreendido entre Praça Onze e 

Cinelândia. Os resultados para a série de pagantes são mostrados na TAB. 5.8 e para 

a série de demanda total na TAB. 5.9.  

 

TAB. 5.8 - Correlação entre a demanda de pagantes, população e empregos dentro 
do raio de influência de cada estação, sem as estações do Centro 

  Demanda População Empregos 

Demanda 1,00000     

População 0,51091 1,00000   

Empregos 0,87410 0,60311 1,00000 

 

 

TAB. 5.9 - Correlação entre a demanda total, população e empregos dentro do raio 
de influência de cada estação, sem as estações do Centro 

Total  Demanda População Empregos 

Demanda 1,00000     

População 0,43520 1,00000   

Empregos 0,79066 0,60311 1,00000 

 

 

Nota-se que, com a exclusão do grupo das estações do Centro, a correlação 

apresenta resultados mais de acordo com as expectativas prévias. A população, na 

série de pagantes, passa a ter correlação com a demanda de 0,511, enquanto a 

correlação entre empregos e demanda passa a ter valor de 0,874.  
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Na série de demanda total, os valores das correlações também sobem, repetindo 

a tendência observada na série de pagantes. 

Pode-se perceber que, de fato, existe uma distorção na análise, quando da 

presença das estações do trecho do Centro da cidade. 

Testou-se, então, no software Eviews, os valores das variáveis de maneira a se 

obter uma equação que melhor traduzisse a relação entre essas variáveis e as 

dummies previamente selecionadas com a demanda. Da mesma forma, as primeiras 

rodadas dos testes foram feitas com todas as estações, chegando-se, na primeira 

tentativa, com todas as variáveis, aos resultados elencados na FIG. 5.8: 

 

 

FIG. 5.8 - Primeira modelagem, ano 2007, passageiros pagantes 

 

No primeiro teste, obtém-se um bom valor para o R2 (0,778), mas um valor 

elevado para a estatística de Durbin-Watson (2,573). O valor-p de alguns 

coeficientes também se mostra elevado, mostrando que, nesses casos, deve-se 

aceitar a hipótese nula de que eles são iguais a zero.  

A primeira modelagem com a série de demanda total é mostrada na FIG. 5.9. 
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FIG. 5.9 - Primeira modelagem, ano 2007, passageiros totais 

 

Tal qual na série de pagantes, obtém-se um bom valor para o R2 (0,778), mas 

com um valor alto para a estatística de Durbin-Watson. Muitos coeficientes também 

apresentam p-valor elevado, mostrando que podem ser retirados da modelagem, em 

ordem a melhorar esta. 

Após algumas rodadas, com testes de exclusão de algumas variáveis, chega-se 

a um modelo final. A modelagem final, com as estações do Centro, para a série de 

pagantes, é mostrada na FIG. 5.10: 
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FIG. 5.10 - Melhor modelagem, ano 2007, passageiros pagantes, com as estações 
do Centro 

 

Na modelagem, com a exclusão de algumas variáveis, nota-se que há uma 

queda no R2 em relação à modelagem inicial, antes era 0,778, depois 0,726, mas 

uma melhora significativa na estatística de Durbin-Watson, com um valor mais 

próximo de 2. O p-valor dos coeficientes também se mostra próximo de zero, 

fazendo com que se possa rejeitar a hipótese nula de que seus valores são iguais a 

0. 

A modelagem final, com as estações do Centro, após a exclusão de algumas 

variáveis, para a série de totais, é mostrada na FIG. 5.11: 
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FIG. 5.11 - Melhor modelagem, ano 2007, passageiros totais, com as estações do 
Centro 

 

Depois, foram testadas as variáveis, mas com a exclusão das estações do trecho 

do Centro da cidade. Os resultados iniciais da primeira modelagem, para a série de 

pagantes, são mostrados na figura FIG. 5.12: 

 

 

FIG. 5.12 - Primeira modelagem, ano 2007, passageiros pagantes, sem as estações 
do Centro 
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Logo na primeira modelagem, obtêm-se valores aceitáveis para diversos 

parâmetros dos testes estatísticos. O R2 apresenta valor elevado (0,797) e a 

estatística de Durbin-Watson está muito próxima de seu valor de referência. No 

entanto, alguns coeficientes p-valor mostram-se elevados, indicando que eles devem 

ter valor próximo a zero e, consequentemente, podem ser retirados da modelagem. 

Alguns coeficientes também se mostram com sinal contrário ao esperado pela teoria 

econômica, como é o caso da variável Universidade. 

Para a série de demanda total, a primeira modelagem, sem as estações do 

Centro, é mostrada na FIG. 5.13. 

 

 

FIG. 5.13 - Primeira modelagem, ano 2007, passageiros totais, sem as estações do 
Centro 

 

Na série da MDU total, a primeira modelagem também apresenta resultados 

bem significativos, quando comparada ao modelo que inclui as estações do Centro, 

com um alto valor para o R2 (0,843), mas com queda de qualidade da estatística de 

Durbin-Watson, quando comparado ao modelo de passageiros pagantes sem as 

estações do centro. 
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Após algumas tentativas, excluindo-se algumas variáveis, os melhores modelos 

são obtidos. Para a série de pagantes, ele é mostrado na FIG. 5.14. 

 

FIG. 5.14 - Melhor modelagem, ano 2007, passageiros pagantes, sem as estações 
do Centro 

 

Apesar de o valor do R2 ser ligeiramente abaixo primeira modelagem, nota-se 

que o R2 ajustado não tem uma queda tão grande quanto antes. A estatística de 

Durbin-Watson está um pouco mais distante de seu valor de referência, mas ainda 

assim, dentro de uma faixa aceitável, com variação inferior a 10% do valor base. Os 

coeficientes, entretanto, mostram p-valor todos abaixo de 5%, sendo aceitos ao nível 

de significância de 95% e sinais de acordo com o esperado pela teoria econômica.  

Para esse ano, então, para a série de pagantes, a função da demanda é 

expressa pela EQ. 5.3: 

���
��
 = 7.253 ∗ ������
çã� ��� ���� + 0,2141 ∗ ����	
çã� + 0,3234

∗  ������ +  10.470 ∗ �ℎ������ ������ +  6.936 ∗ ������
	 +  � 

EQ. 5.3 

 

Para a série de passageiros totais, o melhor modelo obtido, sem as estações do 

Centro é mostrado na FIG. 5.15. 
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FIG. 5.15 - Melhor modelagem, ano 2007, passageiros totais, sem as estações do 
Centro 

 

Os parâmetros estatísticos se mostram até melhores na modelagem com o total 

de passageiros, do que quando considerada a série de pagas. O R2 atinge valor de 

0,788 e a estatística de Durbin-Watson está no mesmo patamar da modelagem da 

série de pagas. No entanto, o p-valor da variável Terminal não está dentro da faixa 

de aceitação de 95%. Caso se retire essa variável, os parâmetros estatísticos 

pioram de forma substancial, como pode ser observado na FIG. 5.16. 
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FIG. 5.16 - Teste de modelagem sem a variável Terminal, ano 2007, passageiros 
totais, sem as estações do Centro 

 

Com a retirada da variável Terminal, o R2 apresenta queda, e a estatística de 

Durbin-Watson fica muito distante de seu valor de referência. Além disso, a variável 

População passa a apresentar p-valor maior do que o aceitável para o nível de 

significância de 95%. Assim, de fato, a melhor modelagem obtida, para a série de 

totais é a mostrada na FIG. 5.15, embora a variável Terminal não esteja dentro do 

aceitável para o nível de significância de 95%, mas está dentro da faixa do nível de 

significância de 90%. 

Para esse ano, então, para a série de passageiros totais, a função da demanda é 

expressa pela EQ. 5.4: 

���
��
 = 8.254 ∗ ������
çã� ��� ���� + 0,2306 ∗ ����	
çã� + 0,4158

∗  ������ +  11.514 ∗ �ℎ������ ������ +  6.458 ∗ ������
	 +  � 

EQ. 5.4 

 

Tal qual ocorreu na modelagem da demanda no ano 2000, as variáveis que se 

mostraram significativas para a série de pagas foram as mesmas incluídas no 

modelo final da série de passageiros totais. Quase todos os coeficientes das 

variáveis aumentaram, com exceção da variável Terminal, cujo valor do coeficiente 
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diminuiu, na comparação entre o modelo de passageiros totais e o de pagantes. De 

maneira geral, os parâmetros estatísticos, para as duas modelagens, apresentaram 

qualidade semelhante. 

 

5.4.3. ANO 2012 
 

Em 2012, já havia a modificação da operação do sistema, sem a transferência 

entre as linhas 1 e 2 na estação Estácio. A partir de então, a transferência entre as 

linhas era feita em qualquer uma das estações do trecho entre Central e Botafogo 

(Central, Presidente Vargas, Uruguaiana, Carioca, Cinelândia, Glória, Catete, Largo 

do Machado, Flamengo e Botafogo). 

Para este ano, efetuou-se os mesmos testes descritos para 2007, com a 

inclusão das variáveis referentes a matriculas e à renda, uma vez que se dispunham 

também destes dados. No primeiro teste, de correlação entre as variáveis, com 

todas as estações, para a série de pagantes, foram obtidos os valores mostrados na 

TAB. 5.10. 

 

TAB. 5.10 - Correlação entre a demanda de pagantes, população, empregos, renda 
e matrículas dentro do raio de influência de cada estação 

 
Demanda População Empregos 

Renda (+5 
SM) 

Renda 
(2 a 5 
SM) 

Renda 
(Até 2 
SM) 

Ensino 
Médio 

Ensino 
Fundamental 

Demanda 1,00000 
       

População -0,14538 1,00000 
      

Empregos 0,46722 -0,51068 1,00000 
     

Renda (+5 SM) 0,06803 0,92404 -0,23045 1,00000 
    

Renda 
(2 a 5 SM) 

-0,06933 0,96365 -0,39309 0,96359 1,00000 
   

Renda 
(Até 2 SM) 

-0,38663 0,85347 -0,75355 0,59185 0,71009 1,00000 
  

Ensino Médio -0,20193 0,06130 -0,35664 -0,09758 0,03002 0,23578 1,00000 
 

Ensino 
Fundamental 

-0,15620 0,22026 -0,18979 0,24293 0,28521 0,10305 0,39353 1,00000 

 

 

Pela TAB. 5.10, nota-se que os valores de correlação entre a demanda de 

pagantes e as demais variáveis apresentam índices baixos, contrários ao que se 
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poderia supor inicialmente, inclusive com correlação negativa entre a população e a 

demanda e entre empregos e população.  

Para a série de passageiros totais, os resultados do teste de correlação são 

mostrados na TAB. 5.11. 

 

TAB. 5.11 - Correlação entre a demanda total, população, empregos, renda e 
matrículas dentro do raio de influência de cada estação 

  

Demanda População Empregos 
Renda (+5 

SM) 

Renda 
(2 a 5 
SM) 

Renda 
(Até 2 
SM) 

Ensino 
Médio 

Ensino 
Fundamental 

Demanda 1,00000 

População -0,13623 1,00000 

Empregos 0,47665 -0,51068 1,00000 

Renda (+5 SM) 0,08300 0,92404 -0,23045 1,00000 
Renda 
(2 a 5 SM) -0,05559 0,96365 -0,39309 0,96359 1,00000 
Renda 
(Até 2 SM) -0,38847 0,85347 -0,75355 0,59185 0,71009 1,00000 

Ensino Médio -0,20395 0,06130 -0,35664 -0,09758 0,03002 0,23578 1,00000 
Ensino 
Fundamental -0,14425 0,22026 -0,18979 0,24293 0,28521 0,10305 0,39353 1,00000 

 

 

Nota-se que os valores de correlação entre a demanda total e as demais 

variáveis também apresentam índices baixos, contrários à teoria econômica, 

inclusive com correlação negativa entre a população e a demanda e entre empregos 

e população. 

A seguir, foi feito o teste de exclusão do grupo das estações do Centro. Os 

resultados, para a série de pagantes, podem ser vistos na TAB. 5.12:  
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TAB. 5.12 - Correlação entre a demanda de pagantes, população, empregos, renda 
e matrículas dentro do raio de influência de cada estação, sem as estações do 

Centro 

  
Demanda População Empregos 

Renda 
(+5 SM) 

Renda 
(2 a 5 
SM) 

Renda 
(Até 2 
SM) 

Ensino 
Médio 

Ensino 
Fundamental 

Demanda 1,00000 

População 0,23444 1,00000 

Empregos 0,46020 0,51580 1,00000 

Renda (+5 SM) 0,33074 0,95741 0,65298 1,00000 

Renda (2 a 5 SM) 0,25593 0,95860 0,61401 0,97419 1,00000 

Renda (Até 2 SM) -0,02737 0,77453 0,05497 0,56285 0,59690 1,00000 

Ensino Médio -0,05629 -0,19433 -0,15566 -0,24838 -0,17392 -0,05658 1,00000 
Ensino 
Fundamental -0,06102 0,11582 0,08947 0,18199 0,21025 -0,11039 0,34352 1,00000 

 

Com a exclusão do grupo do Centro, os valores da correlação, na série de 

pagantes, modificam-se substancialmente, com aumento da relação entre população 

e emprego e a demanda. Os valores passam a estar em conformidade com o 

esperado pela teoria econômica. Em contrapartida, os valores de correlação entre a 

renda com até 2 salários mínimos, matrículas no ensino médio e no ensino 

fundamental apresentam valores negativos. 

Para a série de demanda total, com a exclusão do grupo das estações do 

Centro, obteve-se os resultados mostrados na TAB. 5.13. 

 

TAB. 5.13 - Correlação entre a demanda total, população, empregos, renda e 
matrículas dentro do raio de influência de cada estação, sem as estações do Centro 

  
Demanda População Empregos 

Renda 
(+5 SM) 

Renda 
(2 a 5 
SM) 

Renda 
(Até 2 
SM) 

Ensino 
Médio 

Ensino 
Fundamental 

Demanda 1,00000 

População 0,25828 1,00000 

Empregos 0,48915 0,51580 1,00000 

Renda (+5 SM) 0,35789 0,95741 0,65298 1,00000 

Renda (2 a 5 SM) 0,28461 0,95860 0,61401 0,97419 1,00000 

Renda (Até 2 SM) -0,02031 0,77453 0,05497 0,56285 0,59690 1,00000 

Ensino Médio -0,05701 -0,19433 -0,15566 -0,24838 -0,17392 -0,05658 1,00000 
Ensino 
Fundamental -0,04273 0,11582 0,08947 0,18199 0,21025 -0,11039 0,34352 1,00000 
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Com a exclusão do grupo do Centro, os valores da correlação, na série de 

demanda total, também apresentam aumento na relação entre população e emprego 

e a demanda. Os valores passam a estar em conformidade com o esperado pela 

teoria econômica, com exceção dos valores de correlação entre a renda com até 2 

salários mínimos, matrículas no ensino médio e no ensino fundamental, que 

apresentam valores negativos. 

Depois, fez-se a modelagem, com todas as estações, no software Eviews, para 

se chegar a uma equação que melhor representasse essas relações. No primeiro 

teste, incluindo todas as variáveis, obteve-se o resultado mostrado na FIG. 5.17, para 

a série de pagantes. 

 

 

FIG. 5.17 - Primeira modelagem, ano 2012, passageiros pagantes 

 

No primeiro teste, obtém-se um bom valor para o R2 (0,783), mas um valor 

elevado para a estatística de Durbin-Watson (2,649). O valor-p de alguns 

coeficientes também se mostra elevado, mostrando que, nesses casos, deve-se 

aceitar a hipótese nula de que eles são iguais a zero. O coeficiente da variável 
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universidade mostra-se com sinal negativo, contrário ao que se poderia esperar de 

acordo com a teoria econômica. Isto também ocorre para as variáveis do grupo de 

renda e do número de matrículas no ensino fundamental. 

Para a primeira modelagem da série de demanda total, o resultado obtido é 

mostrado na FIG. 5.18. 

 

FIG. 5.18 - Primeira modelagem, ano 2012, passageiros totais 

 

No primeiro teste, obtém-se um bom valor para o R2 (0,784), mas um valor 

elevado para a estatística de Durbin-Watson (2,683). O valor-p de alguns 

coeficientes também se mostra elevado, mostrando que, nesses casos, existe 

elevada probabilidade que eles sejam iguais a zero. Os coeficientes das variáveis 

universidade, do grupo de renda e do número de matrículas no ensino fundamental 

novamente aparecem com sinal negativo, contrário ao que se poderia esperar de 

acordo com a teoria econômica. 
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Após algumas tentativas, com testes de exclusão de algumas variáveis, chega-se 

a um modelo final, tanto para a série de pagantes (FIG. 5.19), quanto para a série de 

demanda total (FIG. 5.20). 

 

 

FIG. 5.19 - Melhor modelagem, ano 2012, passageiros pagantes, com as estações 
do Centro 

 

 

FIG. 5.20 - Melhor modelagem, ano 2012, passageiros totais, com as estações do 
Centro 
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Mesmo após algumas tentativas, ainda que com um valor de R2 alto (0,715), e 

com os coeficientes apresentando p-valor baixo, dentro do nível de significância de 

95%, a modelagem para a série de pagantes ainda apresenta estatística de Durbin-

Watson com valor além do aceitável (2,510), indicando autocorrelação dos erros, 

conforme se pode ver na FIG. 5.19.  

Na modelagem da demanda total, mostrada na FIG. 5.20, também de obtém um 

R2 alto, mas um valor para Durbin-Watson além do aceitável estatisticamente. 

Dessa forma, como em nenhuma das modelagens obteve-se resultados 

satisfatórios, procedeu-se aos testes com a exclusão do grupo das estações do 

Centro, a fim de se identificar se um melhor modelo seria obtido. A primeira 

modelagem, com todas as variáveis, para a série de pagantes, é mostrada na FIG. 

5.21:  

 

 

FIG. 5.21 - Primeira modelagem, ano 2012, passageiros pagantes, sem as estações 
do Centro 
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Logo na primeira modelagem, para a série de pagantes, obtêm-se bons valores 

para o R2 (0,934) e para a estatística de Durbin-Watson (2,110). Entretanto, o p-valor 

de alguns coeficientes indica que deve se aceitar a hipótese nula, de que eles são 

iguais a zero, em função do alto valor apresentado, além de o coeficiente da variável 

empregos estar com sinal contrário ao esperado pela teoria econômica, bem como 

da variável de número de matrículas no ensino médio e de duas variáveis do grupo 

de renda. 

Para a primeira modelagem da série de demanda total, foram obtidos os 

resultados mostrados na FIG. 5.22. 

 

 

FIG. 5.22 - Primeira modelagem, ano 2012, passageiros totais, sem as estações do 
Centro 

 

Na primeira modelagem, para a série de passageiros totais, obtêm-se bons 

valores para o R2 (0,937) e para a estatística de Durbin-Watson (2,158). Entretanto, 

o p-valor de alguns coeficientes também indica que deve se aceitar a hipótese nula, 

de que eles são iguais a zero, em função do alto valor apresentado, além de o 
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coeficiente da variável empregos estar com sinal contrário ao esperado pela teoria 

econômica, tal qual ocorreu no modelo da série de pagantes. 

Após alguns testes, com exclusão de algumas variáveis, obtém-se o melhor 

modelo para este ano horizonte, tanto para a série de pagantes, quanto para a série 

de demanda total. 

 

 

FIG. 5.23 - Melhor modelagem, ano 2012, passageiros pagantes, sem as estações 
do Centro 

 

Conforme visto na FIG. 5.23, para a série de pagantes, apesar de o valor do R2 

ser ligeiramente abaixo da primeira modelagem, nota-se que o R2 ajustado não tem 

uma queda tão grande quanto antes, situando-se num patamar de 0,907. A 

estatística de Durbin-Watson está próxima de seu valor de referência, com os 

coeficientes das variáveis apresentando p-valor abaixo de 5%, sendo aceitos ao 

nível de significância de 95%, e todos os coeficientes apresentam sinais de acordo 

com o esperado pela teoria econômica. 

A função demanda, para a série de pagantes, então, assume a configuração 

dada pela EQ. 5.5. 
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���
��
 = 4.333 ∗  �
çã� �� ��
�!��ê���
 + 4.639 ∗ ������
çã� ��� ô����
+  7.539 ∗ ������
çã� ��� ���� + 0,4584 ∗ ����	
çã� + 7.651

∗ �ℎ������ ������ +  22.338 ∗ ������
	 +  � 

EQ. 5.5 

 

A melhor modelagem para série de demanda total é expressa na FIG. 5.24. 

 

FIG. 5.24 - Melhor modelagem, ano 2012, passageiros totais, sem as estações do 
Centro 

 

Como notado na FIG. 5.24, para a série de demanda total, apesar de o valor do 

R2 ser ligeiramente abaixo da primeira modelagem, ele se situa acima da casa dos 

0,90. A estatística de Durbin-Watson está próxima de seu valor de referência, 

embora não tanto quanto na série de pagantes, mas com valor aceitável. Os 

coeficientes das variáveis apresentam p-valor abaixo de 5%, sendo aceitos ao nível 

de significância de 95%, e todos eles apresentam sinais de acordo com o esperado 

pela teoria econômica. 

A função demanda, para a série de passageiros totais, apresenta a configuração 

expressa pela EQ. 5.6. 
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���
��
 = 5.126 ∗  �
çã� �� ��
�!��ê���
 + 4.935 ∗ ������
çã� ��� ô����
+  7.703 ∗ ������
çã� ��� ���� + 0,5165 ∗ ����	
çã� + 8.432

∗ �ℎ������ ������ +  24.051 ∗ ������
	 +  � 

EQ. 5.6 
 

As variáveis que se mostraram significativas para a série de passageiros 

pagantes foram as mesmas incluídas no modelo final da série de passageiros totais, 

mas com coeficientes mais altos. De maneira geral, os parâmetros estatísticos, para 

as duas modelagens, apresentaram qualidade semelhante, embora se possa 

perceber que os erros na modelagem de passageiros totais estejam um pouco mais 

correlacionados, em função da maior distância da estatística de Durbin-Watson 

nessa modelagem do seu valor de referência. 

 

5.5  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

De posse das equações para os três anos, elaborou-se a TAB. 5.14 e a TAB. 5.15, 

com os coeficientes obtidos em cada uma das equações, de cada um dos anos, 

tanto para os modelos das séries de passageiros pagantes, quanto para os das 

séries de passageiros totais, nas modelagens que não consideraram as estações do 

Centro. 

 

TAB. 5.14 - Resumo dos coeficientes e das variáveis utilizadas nos modelos finais 
da série de passageiros pagantes, para cada ano, sem as estações do Centro 

Ano População 
Integração 

com Ônibus 
Integração 
com Trens 

Empregos 
Estação de 

Transferência 
Shopping 

Center 
Terminal 

2000 0,5367 19.228    N/D   16.284   

2007 0,2142   7.253 0,3234   10.471 6.936 

2012 0,4585 4.640 7.539   4.334 7.651 22.338 
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TAB. 5.15 - Resumo dos coeficientes e das variáveis utilizadas nos modelos finais 
da série de passageiros totais, para cada ano 

Ano População 
Integração 

com Ônibus 
Integração 
com Trens 

Empregos 
Estação de 

Transferência 
Shopping 

Center 
Terminal 

2000 0,6420 20.028 N/D 18.275 

2007 0,2306 8.254 0,4158 11.514 6.458 

2012 0,5165 4.935 7.703 5.126 8.432 24.051 

 

Como se pode observar, as variáveis utilizadas, para ambos os casos, 

resultaram nas mesmas, mas diferindo quanto aos valores dos coeficientes. 

Para a variável população, nota-se uma oscilação em relação ao valor de seu 

coeficiente, com maior representatividade nos anos de 2000 e 2012. A diferença das 

fontes dos dados pode ter contribuído para essas variações. Em todo caso, para 

2000 e 2012, nos modelos das séries de passageiros pagantes, os parâmetros 

foram superiores ao encontrado por KUBY et al. (cerca de 0,10), CHOI et al. (0,329), 

ZHAO et al. (0,1769) e CHAN & MIRANDA-MORENO (0,122). Para o ano de 2007, o 

valor só não foi superior ao encontrado por CHOI et al. No caso das séries de 

passageiros totais, os resultados foram semelhantes. 

A integração com ônibus se mostrou significativa, tanto na série de passageiros 

pagantes, quanto na série de passageiros totais, nos anos de 2000 e 2012, com 

destaque para o primeiro, não sendo significativa para 2007. Os valores obtidos 

foram deveras superiores aos encontrados por KUBY et al. (cerca de 123), CHOI et 

al. (0,4010), SOHN & SHIM (1.595), CARDOZO et al. (1.295) e ZHAO et al. (987).  

A integração com trens apresentou um coeficiente praticamente estável nos 

anos de 2007 e 2012, para a série de pagantes, sofrendo ligeira queda, entre esses 

dois anos, na série de totais, não sendo primordial para o ano de 2000. Em relação 

aos outros estudos avaliados, ela não se mostrou significante em nenhum deles.  

A variável número de empregos, embora não estivesse disponível para 2000 no 

detalhamento necessário, mostrou-se significativa apenas para o horizonte de 2007, 

não sendo explicativa para o ano de 2012, tanto na série de pagantes, quanto na de 

totais. Ainda assim, seu valor em 2007 foi superior ao encontrado por KUBY et al. 

(0,023), CHOI et al. (0,45), SOHN & SHIM (0,256) e ZHAO et al. (0,2406). 
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A variável estação de transferência mostrou-se aderente apenas no ano de 

2012, tanto na série de pagantes, quanto na de totais. A explicação para tal fato 

pode residir na alteração que ocorreu na forma de operação do sistema. Antes, só 

havia uma estação de transferência; após a modificação, dez estações passaram a 

exercer esse papel, ampliando o leque de opções aos usuários. O valor obtido foi 

relativamente próximo ao encontrado por KUBY et al. (5.735) e abaixo daqueles 

encontrados por SOHN & SHIM (10.092) e ZHAO et al.  (8.448). 

A variável Shopping Center apresentou-se como significativa para os três anos 

avaliados, na série de totais e de pagantes, embora sua representatividade tenha 

diminuído ao longo do tempo, com redução de seu valor quase que tendencial. Em 

outros estudos, ela foi comparável aos valores encontrados por CHOI et al. e ZHAO 

et al. 

A variável terminal apresentou-se como significativa apenas nos anos de 2007 e 

2012, tanto na série de pagantes, quanto na série de totais, tendo tido uma variação 

elevada entre esses dois horizontes. Tal explicação pode residir no fato da mudança 

de operação, fazendo com que a estação Estácio deixasse de ser terminal, e outras 

estações maiores passassem a exercer esse papel. Ainda assim, tanto em 2007, 

quanto em 2012, ela se mostrou muito superior aos valores obtidos por KUBY et al. 

(660) e ZHAO et al. (695). 

A TAB. 5.16 mostra o coeficiente de determinação para cada um dos anos 

avaliados, bem como a variação média, em números absolutos e percentuais, na 

série de usuários pagantes no sistema. Nota-se que as variações médias foram 

relativamente baixas, com destaque para o ano de 2012, no qual a variação média 

foi 1,4%. 

 

TAB. 5.16 - Resumo dos três anos  para R2 e variações observadas, para a série de 
pagantes 

Ano R2 
Variação 

(Abs) 
Variação 

(%) 

2000 0,745 -10.124 -4,1% 

2007 0,776 -19.665 -6,9% 

2012 0,924 5.680 1,4% 
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A TAB. 5.17 mostra o coeficiente de determinação para cada um dos anos 

avaliados, bem como a variação média, em números absolutos e percentuais, na 

série de totais. Nota-se que as variações médias também foram relativamente 

baixas, com destaque, novamente, para o ano de 2012, no qual a variação média foi 

1,1%. 

 

TAB. 5.17 - Resumo dos três anos para R2 e variações observadas, para a série de 
totais 

Ano R2 
Variação 

(Abs) 
Variação 

(%) 

2000 0,724 -11.334 -4,0% 

2007 0,788 -21.175 -6,4% 

2012 0,923 4.927 1,1% 

 

O valor do R2 foi menor nos anos de 2000 e 2007, tanto na série de pagantes, 

quanto na série de totais, ainda que tenha tido um resultado considerável, e foi alto 

para o ano de 2012, em ambas as séries. Os valores obtidos em outros estudos 

estão próximos aos valores dos dois primeiros analisados nesse trabalho: KUBY et 

al. (0,727), CHOI et al. (0,769), SOHN & SHIM (0,600), CARDOZO et al. (0,570) e 

CHAN & MIRANDA-MORENO (0,679). Para 2012, o valor do R2 foi alto, com uma 

aderência expressiva. 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

 

6.1 CONCLUSÕES 
 

A análise da demanda de passageiros em sistemas de grande capacidade é 

fator de grande importância para o planejamento operacional desses sistemas. 

Através dela, é possível dimensionar os recursos necessários ao atendimento dos 

usuários que utilizam cada uma das estações, bem como efetuar um planejamento 

financeiro mais assertivo, em função das estimativas de demanda com maior 

acurácia. 

Na revisão bibliográfica, verificou-se que as técnicas que tem sido utilizadas em 

diversos artigos recentes mostram uma maior preocupação com a previsão mais 

detalhada, sendo, no caso de sistemas de transportes públicos, por estação e/ou 

parada. Nos artigos analisados, a modelagem, através dos mínimos quadrados, 

mostrou-se relevante e aderente, com parâmetros estatísticos dentro das faixas de 

aceitação e modelos que ajudavam na previsão de demanda em nível mais 

detalhado. As variáveis utilizadas nos diversos estudos mostraram que existe uma 

convergência quanto as mais relevantes para a modelagem, embora em alguns 

sistemas/localidades, algumas variáveis mais específicas acabam sendo utilizadas 

devido à sua importância no contexto da região. A partir destas constatações, foi 

desenvolvido todo o procedimento de análise desta dissertação.  

A análise agregada do sistema como um todo foi de grande utilidade quanto à 

validação da utilização, ou não, de algumas variáveis e serve como um teste inicial 

da análise. No estudo feito em relação ao sistema metroviário e ferroviário do Rio de 

Janeiro, as variáveis relativas à população residente e população ocupada se 

mostraram de poder explanatório para a demanda do sistema como um todo.  

Também observou-se que mudanças em um sistema podem fazer com que o 

comportamento de uma determinada estação se modifique. Como visto no Capítulo 

4, a inauguração de uma estação pode influenciar de forma substancial nas 

estações adjacentes, dependendo do contexto. Nas análises feitas, na maioria dos 

casos, as estações deixaram de ser terminal, deixaram de ter integrações com 

ônibus ou passaram a ter essas características. O comportamento delas teve 
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impactos advindos dessas alterações, como reduções momentâneas ou 

permanentes da demanda nestas estações. 

Assim, de posse da modelagem, também é possível avaliar o impacto de uma 

mudança operacional, por exemplo, caso uma estação deixe ou passe a ser uma 

estação de transferência e/ou terminal. Essa ferramenta se mostra bastante útil no 

caso de sistemas em expansão/modificação como é o caso da rede metroviária do 

Rio de Janeiro. 

Desta maneira, o objetivo proposto, de se identificar as variáveis mais 

significativas para a previsão de demanda de passageiros por estação foi atingido, 

com base na análise realizada com dados do sistema MetrôRio. 

As características dos entornos das estações acabam por influenciar 

sobremaneira na definição das relações das variáveis e da demanda. Assim, as 

estações do Centro da cidade, por estarem localizadas em um local com 

características bem distintas do entorno das outras estações, precisaram ser 

expurgadas da análise, a fim de se obter um modelo mais generalista. 

A relação entre as variáveis e a demanda pode sofrer alterações ao longo do 

tempo. Isso pode ser percebido pelos valores dos coeficientes que foram 

encontrados através dos testes em cada um dos anos. Percebe-se, também, que 

polos geradores de viagens, construídos no entorno das estações, tais quais 

shopping centers, têm influencia na demanda da estação, o que indica a 

necessidade de se pensar neste diferencial no início de seus respectivos projetos, 

de forma que essa consiga comportar a demanda incremental que se espera haver. 

Pode-se perceber, também, que nem sempre as variáveis que, intuitivamente, 

geram demanda para uma determinada estação acabam entrando na modelagem 

final. Isso ocorreu com a variável empregos, em 2012, uma vez que ela não se 

mostrou significativa para o modelo proposto final. 

Por fim, para os anos com menos variáveis disponíveis, os resultados foram 

bons, mas com menos poder de predição. Esse fato demonstra a necessidade de 

haver uma central de dados na cidade, de forma que o planejamento, não só da 
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parte de transportes, mas de maneira geral, possa se aprimorar e refinar seus 

modelos de previsão. 

 

6.2 RECOMENDAÇÕES 
 

Como recomendações de trabalhos futuros, sugere-se a aplicação das mesmas 

técnicas e variáveis em outros sistemas de transporte urbano, tanto no Rio de 

Janeiro, quanto em outros estados, a fim de se verificar se as relações dos 

coeficientes encontrados se mantém ou se modificam. 

Análise da relação das variáveis com a quantidade de embarques nos horários 

de pico (manhã e tarde), bem como no vale, pode vir a ser objeto de estudo visando 

avaliar a dinâmica dos embarques ao longo do dia. 

Outra recomendação é o estudo de previsão de demanda com raios de 

influência variados, isto é, traçados a partir de cada acesso das estações, ao invés 

de um ponto central delas. Essa variação na área de influência, considerando 

separadamente  cada acesso à estação, pode vir a propiciar uma maior robustez à 

modelagem. 

Outra sugestão seria a criação de um banco de dados georreferenciado de 

todas as variáveis aqui utilizadas, bem como outras que não foram possíveis sua 

inclusão no presente estudo, de forma a se poder criar um modelo para cada uma 

das estações, através do uso de séries históricas. Dessa forma, poderia ser feita a 

modelagem para todas as estações, e não haveria a necessidade do expurgo de 

algumas delas. 
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8 ANEXOS 
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8.1  ANEXO I: PARÂMETROS ESTATÍSTICOS 
 

As definições apresentadas neste anexo foram adaptadas de BUSCARIOLLI & 
EMERICK (2011). 
 
 
Erro-padrão (“Std. Error”) 

Coluna que mostra o erro padrão, isto é, a confiabilidade do coeficiente. Quanto 
maior o valor, maior o erro nas estimativas. 

 

Estatística-t (“t-statistic”) e Prob. 

Mostra o teste t das variáveis. Essas duas colunas verificam a hipótese de o 
coeficiente ser igual a zero. A hipótese nula considera que todos os coeficientes são 
iguais a zero. Quanto maior o valor da estatística-t, menor o valor da probabilidade 
de que a hipótese nula seja verdadeira. A coluna probabilidade também é chamado 
de p-valor (p-value). Por premissa, o software calcula esse valor a um nível de 
significância de 5% e considera que os erros possuem distribuição normal. 

 

R-quadrado (“R-squared”) e R-quadrado ajustado (“Adjusted R-squared”) 

Medem a capacidade de predição do modelo, ou seja, quanto da variável 
dependente se pode prever com base no modelo proposto e nos dados das 
variáveis independentes. Seu valor varia entre 0 e 1, sendo 1 um modelo perfeito, 
isto é, podendo ser previsto 100% com base no modelo e dados disponíveis. Seu 
cálculo toma como base o valor central da amostra da variável dependente, sua 
média e seu resíduo (diferença entre o valor previsto e o valor observado). A fórmula 
é dada por: 

� − "�
��
�� = 1 − 
ê�ê

(# − #$)(# − #$)�
 

Em que: 

ê é o resíduo; 

y é o valor central da amostra; 

#$ é a média da amostra 
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Uma limitação do R-quadrado reside na quantidade de variáveis utilizadas: 
quanto maior o número delas, maior será o seu valor, independente da contribuição 
delas para o modelo. Dessa maneira, o R-quadrado ajustado reduz o seu valor, 
quando as variáveis incluídas na modelo pouco contribuem para o resultado final. 
Sua fórmula é dada por: 

� − "�
��
���������� = 1 −  
�1 − �	�(� − 1)

(� − %)
 

Em que: 

T é o número de pontos da amostra; 

K é o número de variáveis na regressão. 

 

De forma geral, diz-se que “o R-quadrado ajustado é uma correção conceitual do 
R-quadrado simples” (BUSCARIOLLI & EMERICK, 2011) 

 

Soma dos erros-padrão da regressão (“SE of regression”). 

Trata-se da variância estimada dos resíduos, com ponderação do tamanho da 
amostra e do número de variáveis na regressão. O software utiliza a seguinte 
fórmula no seu cálculo: 

 = & ê�ê

(� − %)
 

 

Soma dos quadrados dos resíduos (“Sum-of-Squared Residuals”) 

Trata-se da soma de cada um dos resíduos ao quadrado. 

 

Log-verossimilhança (Log likelihood) 

O software utiliza a seguinte fórmula no seu cálculo: 

	 = 1 −
�
2
'1 + log�2(� + 	�� )ê�ê� *+ 

Assume-se que os erros têm distribuição normal e seu resultado é usado em 
outros testes referentes à utilização de equações sob restrições. Em geral, assume 
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valor negativo e sua maximização se dá através da minimização na obtenção deste 
valor. 

 

Estatística de Durbin-Watson (“Durbin-Watson Statistic”) 

Mede a correlação serial dos resíduos. Possui, de maneira geral, como valor de 
referência, o valor 2; caso esteja muito abaixo desse valor, existe evidência de 
correlação serial positiva dos resíduos. 

Sua fórmula é dada por: 

�, =
∑ [�ê�� − �ê�
��]	�

�	 ∑ �ê��	�
�	

 

 

Média e desvio-padrão da variável dependente (“Mean and Standard Deviation 

– SD”) 

Apresentam a média e o desvio padrão da amostra na qual se trabalha. 

 

Critérios de Informação (Akaike e Schwarz) 

Esses valores são utilizados como base para a definição de números de 
defasagens para modelos autorregressivos. Eles não considerados para o presente 
estudo, devido a sua não aplicabilidade no contexto. 

 

Estatística-F (F-statistic) 

Teste da hipótese de que todos os coeficientes da regressão, exceto a 
constante, são iguais a zero. 
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8.2 ANEXO II: DADOS UTILIZADOS EM CADA ANO. 
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TAB. 8.1 - Dados utilizados para o ano 2000 

  Demanda População Integr_ONB Integr_Trem Estacao_Transf Universidade Shopping_Center Terminal 

Saens Pena 39.012 21.823 0 0 0 0 1 1 

Sao Francisco Xavier 9.708 16.345 0 0 0 0 0 0 

Afonso Pena 11.352 20.901 0 0 0 0 0 0 

Estacio 10.489 10.298 0 0 1 0 0 1 

Praca Onze 6.350 5.096 0 0 0 0 0 0 

Central 21.122 3.316 0 1 0 0 0 0 

Presidente Vargas 8.196 1.020 0 0 0 0 0 0 

Uruguaiana 33.155 603 0 0 0 0 0 0 

Carioca 40.699 843 0 0 0 0 0 0 

Cinelandia 25.786 2.706 0 0 0 0 0 0 

Gloria 9.253 9.376 0 0 0 0 0 0 

Catete 10.181 16.998 0 0 0 0 0 0 

Largo do Machado 19.925 26.287 0 0 0 0 0 0 

Flamengo 14.408 31.824 0 0 0 0 0 0 

Botafogo 37.517 13.095 0 0 0 0 1 0 

Cardeal Arcoverde 23.855 27.030 0 0 0 0 0 1 

Sao Cristovao 9.218 10.318 0 1 0 1 0 0 

Maracana 4.677 10.563 0 0 0 1 0 0 

Triagem 4.015 7.177 0 1 0 0 0 0 

Maria da Graca 7.509 10.442 0 0 0 0 0 0 

Nova America/ Del Castilho 6.091 8.371 0 0 0 0 1 0 

Inhauma 4.951 8.132 0 0 0 0 0 0 

Engenho da Rainha 5.003 11.747 0 0 0 0 0 0 

Thomaz Coelho 1.984 9.641 0 0 0 0 0 0 

Vicente de Carvalho 8.999 10.083 0 0 0 0 0 0 

Iraja 7.245 11.326 0 0 0 0 0 0 

Colegio 4.302 12.220 0 0 0 0 0 0 

Coelho Neto 4.082 9.628 0 0 0 0 0 0 

Acari Fazenda Botafogo 2.968 11.331 0 0 0 0 0 0 

Eng Rubens Paiva 3.159 12.134 0 0 0 0 0 0 

Pavuna 26.303 9.772 1 1 0 0 0 1 

1
3

5
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TAB. 8.2 - Dados utilizados para o ano 2007 

  Demanda População Integr_ONB Integr_Trem Empregos Estacao_Transf Universidade Shopping_Center Terminal 

Saens Pena 44.743 23.639 1 0 50.522 0 0 1 1 

Sao Francisco Xavier 11.077 24.357 1 0 22.273 0 0 0 0 

Afonso Pena 11.059 25.065 0 0 18.084 0 0 0 0 

Estacio 11.704 10.938 1 0 26.248 1 0 0 1 

Praca Onze 6.226 5.222 0 0 12.795 0 0 0 0 

Central 40.664 3.836 0 1 17.565 0 0 0 0 

Presidente Vargas 7.661 1.786 0 0 62.407 0 0 0 0 

Uruguaiana 36.139 1.242 0 0 154.879 0 0 0 0 

Carioca 47.502 765 0 0 244.609 0 0 0 0 

Cinelandia 29.218 1.484 0 0 180.245 0 0 0 0 

Gloria 9.304 18.021 0 0 17.766 0 0 0 0 

Catete 9.647 29.845 0 0 21.771 0 0 0 0 

Largo do Machado 22.808 37.725 1 0 31.953 0 0 0 0 

Flamengo 15.292 40.044 0 0 19.891 0 0 0 0 

Botafogo 41.619 23.673 1 0 42.050 0 0 1 0 

Cardeal Arcoverde 11.898 33.662 0 0 17.225 0 0 0 0 

Siqueira Campos 36.626 39.161 0 0 36.786 0 0 0 0 

Cantagalo 13.989 29.645 0 0 13.809 0 0 0 1 

Sao Cristovao 12.248 5.778 0 1 19.141 0 1 0 0 

Maracana 5.545 7.981 0 0 15.209 0 1 0 0 

Triagem 4.547 4.582 0 1 6.886 0 0 0 0 

Maria da Graca 7.488 9.821 0 0 5.605 0 0 0 0 

Nova America/ Del Castilho 11.299 7.621 1 0 7.129 0 0 1 0 

Inhauma 4.921 5.830 0 0 5.315 0 0 0 0 

Engenho da Rainha 4.872 17.712 0 0 6.333 0 0 0 0 

Thomaz Coelho 2.292 11.724 0 0 968 0 0 0 0 

Vicente de Carvalho 12.466 9.291 0 0 3.246 0 0 1 0 

Iraja 8.789 12.522 0 0 2.613 0 0 0 0 

Colegio 6.013 10.635 0 0 1.790 0 0 0 0 

Coelho Neto 8.389 7.059 1 0 4.171 0 0 0 0 

Acari Fazenda Botafogo 3.936 15.144 0 0 983 0 0 0 0 

Eng Rubens Paiva 5.701 13.077 0 0 394 0 0 0 0 

Pavuna 31.966 8.571 1 1 5663 0 0 0 1 

1
3

6
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TAB. 8.3 - Dados utilizados para o ano 2012 

  Demanda População Integr_ONB Integr_Trem Empregos Estacao_Transf Universidade Shopping_Center Terminal rnd5m rnd2a5 rndat2 EnsMed EnsFud 

Saens Pena 42.847 20.835 1 0 23.252 0 0 1 1 7.521 4.550 7.621 3747 796 

Sao Francisco Xavier 10.826 15.479 1 0 6.583 0 0 0 0 5.349 3.390 5.848 1679 1462 

Afonso Pena 10.643 21.392 0 0 8.028 0 0 0 0 7.124 4.492 8.510 4477 4283 

Estacio 8.278 8.035 1 0 13.966 0 0 0 0 577 1.115 5.485 62 18 

Praca Onze 7.267 5.318 0 0 72.777 0 0 0 0 268 786 3.690 139 0 

Central 59.759 3.700 0 1 37.621 1 0 0 0 188 574 2.562 587 57 

Presidente Vargas 8.132 1.281 0 0 79.483 1 0 0 0 56 168 918 748 529 

Uruguaiana 43.057 654 0 0 126.984 1 0 0 0 33 107 452 349 250 

Carioca 58.239 690 0 0 108.888 1 0 0 0 79 143 423 0 0 

Cinelandia 36.900 2.814 0 0 97.565 1 0 0 0 450 718 1.476 0 0 

Gloria 10.792 8.931 0 0 10.869 1 0 0 0 2.238 2.144 4.070 134 33 

Catete 11.283 18.189 0 0 5.162 1 0 0 0 5.490 3.841 7.611 450 2342 

Largo do Machado 24.103 25.381 1 0 10.339 1 0 0 0 9.966 5.291 8.760 1215 5068 

Flamengo 17.137 30.708 0 0 13.169 1 0 0 0 12.649 6.026 10.386 334 1 

Botafogo 55.024 14.278 1 0 12.657 1 0 1 1 5.178 2.684 5.449 263 268 

Cardeal Arcoverde 12.452 25.156 0 0 7.590 0 0 0 0 9.595 5.405 8.896 9 26 

Siqueira Campos 24.847 27.372 0 0 17.133 0 0 0 0 10.676 5.706 9.645 3 8 

Cantagalo 13.841 32.219 0 0 10.259 0 0 0 0 10.869 5.424 13.683 484 6 

Ipanema/Gal Osorio 35.589 20.187 1 0 7.600 0 0 0 1 8.025 3.023 7.759 347 0 

Sao Cristovao 14.750 9.438 0 1 10.970 0 1 0 0 2.855 1.845 4.004 1578 4806 

Maracana 5.156 11.332 0 0 6.957 0 1 0 0 1.891 1.636 6.540 374 552 

Triagem 5.628 8.036 0 1 7.329 0 0 0 0 516 1.181 5.750 1071 2 

Maria da Graca 7.430 10.310 0 0 2.245 0 0 0 0 773 1.696 6.671 2393 1757 

Nova America/ Del Castilho 18.060 10.337 1 0 3.373 0 0 1 0 381 1.396 7.168 751 0 

Inhauma 5.636 8.580 0 0 2.987 0 0 0 0 330 1.320 5.924 4550 417 

Engenho da Rainha 5.407 11.281 0 0 1.380 0 0 0 0 384 1.601 7.905 1358 279 

Thomaz Coelho 2.481 10.005 0 0 985 0 0 0 0 490 1.510 6.715 1254 269 

Vicente de Carvalho 14.670 10.382 0 0 1.593 0 0 1 0 467 1.326 7.273 1418 167 

Iraja 11.468 11.043 0 0 1.197 0 0 0 0 646 1.781 7.378 1349 320 

Colegio 8.062 11.954 0 0 1.125 0 0 0 0 504 1.586 8.308 1441 436 

Coelho Neto 12.764 10.067 1 0 2.401 0 0 0 0 329 1.296 7.212 1218 496 

Acari Fazenda Botafogo 5.346 11.855 0 0 2.545 0 0 0 0 175 1.004 8.761 2558 1309 

Eng Rubens Paiva 7.552 13.096 0 0 2.177 0 0 0 0 312 1.499 9.269 2431 416 

Pavuna 45.720 9.635 1 1 2.947 0 0 0 1 355 1.385 6.762 2305 283 

1
3

7
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