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RESUMO 

Tradicionalmente, a avaliação de desempenho do setor de transportes direciona seu foco ao 

aspecto econômico, nem sempre considerando as dimensões ambientais e sociais. Entretanto, 

em função da possível extensão e magnitude dos impactos decorrentes da atividade de 

transporte, esta avaliação deveria ser feita considerando critérios de sustentabilidade. Dessa 

forma, este trabalho tem como objetivo propor e aplicar um método que possibilite a 

avaliação conjunta das dimensões que compõem o conceito de sustentabilidade. A aplicação 

foi feita para avaliar o desempenho das alternativas de transporte urbano de passageiros 

disponíveis no trecho Rio-Niterói. Verificou-se que a utilização de valores pontuais (e/ou 

médios) dos indicadores (e/ou medidas) para avaliar o desempenho das alternativas de 

transporte pode conduzir o gestor (público ou privado) a decisões inadequadas, pois deixa de 

levar em conta as incertezas associadas a cada indicador (e/ou medida) de sustentabilidade. 

Mesmo a análise de cenários não é capaz de mapear as possibilidades de ocorrência, deixando 

dúvidas sobre qual alternativa tem a maior probabilidade de registrar um maior nível de 

sustentabilidade sustentável. Dessa forma, aplicou-se a Simulação de Monte Carlo a fim de 

verificar quais os possíveis desempenhos registrados pelas alternativas bem como suas 

probabilidades de ocorrência. Notou-se, por exemplo, que embora o ônibus tenha apresentado 

um melhor desempenho no cenário referencial, é a barca quem tem a maior probabilidade de 

registrar performances consideradas adequadas. Além disso, apesar da literatura sobre 

mobilidade sustentável incentivar a substituição do transporte individual pelo coletivo, o 

automóvel a etanol demonstrou que poderia apresentar, com baixa probabilidade, o melhor 

desempenho dentre todas as alternativas. Destaca-se, também, que o automóvel a gasolina, 

opção mais utilizada no trecho em estudo, embora tenha maior probabilidade de ter 

desempenhos superiores à motocicleta, registrou o pior índice de sustentabilidade possível 

entre todas as alternativas. Por fim, foi possível observar que a medida que mais influencia o 

desempenho das alternativas de transporte individual é o custo, enquanto a mais relevante 

para as alternativas coletivas é o tempo de viagem. Esta constatação pode auxiliar o gestor na 

decisão sobre que ações deveriam ser tomadas para aprimorar o desempenho do sistema de 

transporte, tornando-o mais sustentável. Dessa forma, verifica-se que o método proposto pode 

ser considerado útil apoio a decisão, auxiliando no direcionamento das políticas 

governamentais no setor de transporte e no gerenciamento das empresas operadoras. 

 

Palavras chave: transporte urbano de passageiros, sustentabilidade, avaliação de 

desempenho, Simulação de Monte Carlo 



 
 

ABSTRACT 

Traditionally, the performance assessment in transport sector is focused in the economic 

aspect, not always considering environmental and social dimensions. Although, due to the 

possible extent and magnitude of the impacts related to transport activities, this assessment 

should be done considering sustainability criteria. Therefore, this study aims to propose and 

apply a method that allows the joint evaluation of the dimensions that compose the 

sustainability concept. The application evaluates the performance of the urban passenger 

transport alternatives available in Rio-Niterói route. We verified that the use of specific 

(and/or average) values of the indicators (and/or measures) to assess the performance of the 

transport alternatives can lead the managers (public and privates) to inappropriate decisions, 

because do not consider the uncertainty associated to each indicator (and/or measure) of 

sustainability. Even the scenario analysis is not able to map the probabilities of occurrence, 

leaving doubts about which alternative is more likely to have a higher level of sustainability. 

Thereby, we applied the Monte Carlo Simulation in order to verify the possible performance 

of each alternative as well as its probability of occurrence. We noted that, for instance, 

although the bus had the best performance in the reference scenario, the ferry is the alternative 

with higher probability of reaching the performances considered adequate. Besides, despite 

the literature of sustainable mobility encourages the replacement of the individual transport to 

the collective, the car by ethanol demonstrated that could reach, with low probability, the best 

performance among all the alternatives. We also highlight that the car by gasoline, alternative 

used the most in the route under assessment, is more likely to have better performance levels 

than motorcycle. Nevertheless, the car had the worst performance level, among all the 

alternatives.  Lastly, we found that the "cost" is the measure that most influence the 

performance of individual alternatives while "time of travel" is the most relevant to the 

collective ones. These findings could help managers to decide on what actions should be 

taken to improve the performance of the transport system, making it more sustainable. 

Therefore, the proposed method could be considered useful in the decision support, assisting 

in the leading of government policies in the transport sector and in the management of the 

operating companies.  

 

 

Keywords: urban passenger transport, sustainability, performance assessment, Monte Carlo 

Simulation 
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1. INTRODUÇÃO 

Embora as atividades de transporte tenham importância econômica por 

proporcionarem fluxo de mercadorias, serviços e pessoas entre regiões geograficamente 

dispersas, elas causam impactos ambientais e sociais (SANTOS e RIBEIRO, 2013; 

GUIMARÃES e LEAL Jr, 2016), negativos e/ou positivos. Do ponto de vista econômico, o 

setor de transporte proporciona a geração empregos (aumentando a população 

economicamente ativa) e participa da formação do PIB (CNT, 2012). Em 2013, por exemplo, 

o valor adicional do setor de transporte no PIB alcançou 5,3%, contribuindo com, 

aproximadamente, R$ 64 bilhões para a economia nacional (IBGE, 2014). 

Em relação aos impactos ambientais, destacam-se: a emissão de poluentes 

atmosféricos e de gases de efeito estufa, a poluição sonora, a poluição da água e do solo e a 

intrusão visual (SKIPPON et al., 2008; MATILLA e ANTIKAINEN, 2011; LEAL Jr, 2010; 

SCHMITT, SZKLO e SCHAEFFER, 2011; BAPTISTA et al., 2012; BASTANI, 

HEYWOOD e HOPE, 2012; HAO, WANG e OUYANG, 2012).  

Ressalta-se que, no ano de 2014, 32,5% do total de energia produzida pelas diferentes 

fontes (renováveis e não-renováveis), no Brasil, foi consumida pelo setor de transportes (EPE, 

2015). Além disso, desde 2004, o transporte responde por mais de 50% do consumo brasileiro 

de derivados do petróleo, chegando a 57,3% nos anos de 2012 e 2013 e passando para 56,9% 

em 2014. Isto faz deste setor o maior consumidor de combustíveis fósseis, não-renováveis, no 

país (EPE, 2010, 2014 e 2015). 

No que diz respeito aos impactos sociais, as atividades de transporte contribuem para 

distribuição de renda – por meio da geração de empregos – e reduzem a distância entre as 

zonas rural e urbana, melhorando a qualidade de vida da população (CNT, 2012). Embora 

haja certa divergência entre os autores pesquisados, os impactos sociais estão relacionados, 

principalmente, ao uso do solo, à acessibilidade ao transporte (geral e de portadores de 

necessidades especiais), à mobilidade, à segurança e à equidade (KENNEDY, 2002; 

MARKOVICH e LUCAS, 2011; FIGUEROA e RIBEIRO, 2013; SANTOS e RIBEIRO, 

2013; SMITH, AXON e DARTON, 2013; ALONSO, MONZÓN e CASCAJO, 2014). 

No que concerne especificamente ao transporte de passageiros, a análise da matriz de 

transportes indica que 92% da movimentação concentram-se no modo rodoviário (MME, 

2012). Com exceção do aéreo, este modo apresenta a menor eficiência energética entre os 

modos de transportes disponíveis, especialmente quando se trata de veículos de menor 

capacidade (automóveis e motocicletas). Essa divisão modal desbalanceada é agravada, ainda, 
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pelo fato dos veículos circularem com baixa taxa de ocupação (GREENPEACE, 2013; 

SILVA et al., 2014; GUIMARÃES et al., 2014a; GUIMARÃES e LEAL Jr, 2014). 

Sobre o transporte de passageiros em centros urbanos, os fluxos de pessoas tendem a 

ser mais intensos (ALONSO, MONZÓN e CASCAJO, 2014) especialmente se os polos de 

trabalho, estudo e/ou lazer estiverem separados geograficamente e distantes das áreas 

residenciais (GUIMARÃES et al., 2014a; BARANDIER Jr, 2014). Isso impacta diretamente 

na demanda por transporte (ANTP, 1997) e, dada a configuração da matriz brasileira de 

transporte de passageiros, intensifica os problemas ambientais e sociais. Portanto, os impactos 

tendem a ser mais agudos e concentrados nas regiões urbanas (ALONSO, MONZÓN e 

CASCAJO, 2014).  

Fica evidente que a gestão do sistema de transporte deveria estar integrada às 

estratégias de desenvolvimento sustentável (UNITED NATIONS, 2015). Para ser considerado 

sustentável, um sistema de transportes deveria fomentar as relações comerciais, garantir 

acessibilidade à população e, ao mesmo tempo, buscar a redução o consumo de energia e 

emissões de carbono, além de maior segurança e melhor qualidade de vida (BUEHLER, 

PUCHER e KUNERT, 2009). Santos et al. (2013) explicam que a sustentabilidade no setor de 

transporte deveria ser examinada, portanto, considerando os aspectos social, ambiental e 

econômico (ponto de vista corroborado por LITMAN, 2015 e GUIMARÃES e LEAL Jr, 

2016).  

No contexto brasileiro, Santos e Ribeiro (2015) evidenciam que o sistema de 

transporte urbano da cidade do Rio de Janeiro é deficiente, representando o maior desafio para 

que se alcance a sustentabilidade nesta cidade. Assim, considerando a possibilidade de 

escolha modal (e de alternativas de transporte classificadas em um mesmo modo), surge a 

seguinte questão: como avaliar o desempenho das alternativas de transporte urbano de 

passageiros, considerando aspectos econômicos, sociais e ambientais?  

Dessa forma, o objetivo principal deste trabalho é propor e aplicar um método que 

possibilite a avaliação conjunta das dimensões que compõem o conceito de sustentabilidade. 

A aplicação foi feita para avaliar o desempenho das alternativas de transporte urbano de 

passageiros disponíveis no trecho Rio-Niterói. Como objetivos secundários, têm-se:  

1. Analisar conceitualmente os impactos econômicos, ambientais e sociais 

associados à atividade de transporte, bem como a estrutura da avaliação de 

desempenho empregada neste setor; 

2. Estabelecer um conjunto de indicadores que permita a avaliação do desempenho 

sustentável das alternativas de transporte disponíveis no caso em estudo; 
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3. Propor ações que possam contribuir para melhoria do desempenho das alternativas 

de transporte em análise, caso seja identificada esta necessidade; 

4. Simular o desempenho das alternativas de transporte por meio da análise de 

cenários e da aplicação da Simulação de Monte Carlo - SMC; 

 

O trecho entre o centro da cidade do Rio de Janeiro e o centro de Niterói foi 

selecionado em função de sua importância para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro - 

RMRJ (PDTU, 2013) e por ofertar diferentes alternativas de transporte (conforme detalhado 

no Capítulo 4). A aplicação da SMC, por sua vez, se fez relevante tendo em vista que, ao 

longo da pesquisa, verificou-se que os trabalhos sobre avaliação de desempenho (EPA, 2011; 

SOUZA et al., 2013; LEAL Jr e D’AGOSTO, 2012; LEAL Jr, GARCIA e D’AGOSTO, 

2012; NEXGEN, 2015; GUIMARÃES e LEAL Jr, 2016), em geral, usam os valores médios 

dos indicadores para representar o comportamento de um sistema, por causa da dificuldade 

associada à coleta de dados. Entretanto, estatisticamente, esses valores podem não ser 

suficientes para capturar a real dimensão do desempenho (VANORIO E MERA, 2012; 

SALLING, 2013). 

Com esta técnica, torna-se possível obter uma distribuição de probabilidade do 

desempenho sustentável das alternativas de transporte, em vez determinar um único valor para 

representar sua performance. Assim, as decisões podem ser mais acuradas, tendo em vista que 

o gestor terá à disposição o conjunto de possíveis desempenhos associados aos diferentes 

valores que um determinado indicador pode assumir em um intervalo de dados. 

Este trabalho se mostra relevante uma vez que o setor de transporte, enquanto 

promotor de desenvolvimento econômico, deveria se adequar aos princípios do 

desenvolvimento sustentável (UNITED NATIONS, 1972 e 2015; SANTOS e RIBEIRO, 2013; 

FIGUEROA e RIBEIRO, 2013). Dessa forma, o tema abordado tem importância para os 

setores públicos e privados que, enquanto concedentes e operadores, devem se preocupar com 

os impactos econômicos, sociais e ambientais a decorrentes das atividades de transporte.  

Além disso, a United Nations (2015) aponta que a eficiência, eficácia e adequação dos 

sistemas de transporte são fundamentais para que se tenha acesso aos mercados (de produção 

e consumo), à educação, ao emprego e a serviços essenciais que contribuam para a redução da 

pobreza em países em desenvolvimento, como o Brasil. Salientam, ainda, que os padrões 

atuais de transporte, não sustentáveis, podem agravar problemas sociais e ambientais como foi 

abordado nos parágrafos anteriores.  
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Neste sentido, o documento da Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit - GIZ (2010) reforça que os problemas sociais e ambientais provocados por 

este setor podem trazer prejuízos financeiros para a economia de um país (ou região), tendo 

em vista a necessidade de implementar ações de mitigação (ou correção) dos impactos 

negativos causados. Isto corrobora a importância do presente estudo. 

Como delimitação, aponta-se o fato de que não foram considerados todos os 

indicadores propostos para cada aspecto na avaliação de sustentabilidade do trecho 

selecionado, nem todas as redes completas (foram avaliados origens e destinos específicos). 

Além disso, foi abordada apenas a atividade de movimentação de passageiros, 

desconsiderando outros aspectos operacionais (por exemplo, como é feito o embarque e 

desembarque, qual o procedimento de pagamento, a acessibilidade das alternativas de 

transporte de uso coletivo, o processo de chegada aos terminais de embarque, possibilidades 

de integração entre diferentes alternativas de transporte, entre outros) que poderiam 

influenciar seu desempenho. 

Assim, o presente trabalho está estruturado em cinco capítulos, incluindo esta 

introdução. No Capítulo 2, versa-se sobre a sustentabilidade em transporte, fazendo um 

panorama geral sobre o transporte de passageiros, a avaliação de desempenho deste setor e os 

impactos econômicos, sociais e ambientais decorrentes das atividades de transporte. Além 

disso, é apresentada uma coletânea de trabalhos que avaliam o desempenho do setor de 

transporte, os quais contribuíram para o entendimento da temática do trabalho e consecução 

das demais etapas. 

O Capítulo 3, por sua vez, contém a descrição dos procedimentos metodológicos e 

apresentação do método proposto para avaliação das alternativas de transporte disponíveis no 

trecho em análise. Já o Capítulo 4 apresenta a aplicação, passo a passo, do método proposto 

bem como a discussão dos principais resultados, enquanto o Capítulo 5 é dedicado às 

considerações finais, evidenciando se os objetivos foram atingidos, as limitações do trabalho e 

propostas para estudos futuros. Por fim, listam-se as referências usadas para elaboração da 

presente dissertação. 
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2. SUSTENTABILIDADE EM TRANSPORTE 

O ano de 2008 é considerado um marco na transição da população para os centros 

urbanos, registrando mais de 50% de residentes em cidades (NTU, 2009). Associada a esta 

urbanização houve uma alteração no perfil dos deslocamentos, uma vez que locais de 

trabalho, estudos e/ou lazer, antes concentrados em áreas centrais, tornaram-se dispersos 

(MOURA, BRANCO e FIRKOWISKI, 2005; NTU, 2009; IBGE, 2011; VASCONCELLOS, 

2013). Isso causou um aumento na demanda por transportes (ANTP, 1997; 

VASCONCELLOS, 2013), intensificando a necessidade do uso de formas motorizadas 

(IPEA, 2011). Barandier Jr (2014) explica que a densidade urbana é uma das principais 

influências na demanda por transporte e nos padrões de viagem. 

Assim, a Figura 1 apresenta o perfil da divisão modal dos municípios com mais de 60 

mil habitantes, de acordo com a pesquisa realizada pela Associação Nacional de Transporte 

Público - ANTP (2014). Percebe-se que 60% dos deslocamentos são feitos por alternativas de 

transporte motorizadas, reforçando os dados apresentados pelo relatório do Instituto Nacional 

de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (2011). 

 

 

Nota: Os dados da Figura 1também refletem a afirmação de Vasconcellos (2013) de que, desde 2005, a demanda 

por transporte individual praticamente igualou a por transporte público. 

 

Figura 1: Divisão modal em municípios brasileiros com mais de 60 mil habitantes 

Fonte: Elaborado com base em ANTP (2014) 

 

Schafer e Vitor (1997) correlacionam o crescimento no volume de deslocamentos 

motorizados e a distância média percorrida ao aumento da renda per capta. Para os autores, 

esta situação é ainda mais intensa nos países em desenvolvimento, pois o enriquecimento 
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conduz a substituição do transporte não motorizado (a pé ou de bicicleta) pelo motorizado 

(ônibus, trem e automóvel, por exemplo). Isso acontece também pela necessidade de se fazer 

mais deslocamentos, de maior extensão, em um curto espaço de tempo, características típicas 

de países em desenvolvimento.  

Bodmer (2012) também associa as distâncias e a rapidez no deslocamento à escolha 

pelo transporte motorizado. A Figura 2 demonstra a relação entre as distâncias percorridas nas 

viagens, por tipo e alternativa de transporte, em municípios brasileiros com mais de 60 mil 

habitantes, no ano de 2012 (ANTP, 2014). Nota-se que as maiores distâncias percorridas se 

concentram nos ônibus municipais e nos automóveis. 

 

 

Figura 2: Distância percorrida por passageiros nas viagens, por modo de transporte 

Fonte: Elaborado com base em ANTP (2014) 

 

No Brasil, as transformações no padrão de mobilidade estão associadas à urbanização 

das cidades no início na década de 1950, quando houve um aumento considerável do uso de 

automóveis e ônibus devido às políticas de incentivo do governo ao setor automobilístico 

(IPEA, 2011). Associado a isso, segundo dados Ministério de Minas e Energia - MME (2012), 

desde a década de 70 observa-se, no país, um aumento na taxa média de passageiros 

transportados de 6,4% por ano. Isso representa um acréscimo superior a 12 vezes nos 

deslocamentos entre 1970 e 2010, ou seja, um crescimento de 131,9 bilhões passageiros.km 

para 1.584,5 bilhões passageiros.km.  
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Como reflexo, a partir da década de 50, registrou-se um aumento não apenas no 

número de viagens, mas também no uso de transportes motorizados: as viagens por ônibus e 

automóveis que eram 236 milhões em 1950 chegaram a 3,166 trilhões em 2005 (IPEA, 2011). 

Destaca-se que, só no ano de 2010, foram transportados 14,6 bilhões de passageiros no país 

(CNT, 2012), sendo que 92% dos deslocamentos foram feitos pelo modo rodoviário (MME, 

2012). 

Schafer e Vitor (1997) atribuem a concentração dos movimentos neste modo ao fato 

dos sistemas de transportes de países em desenvolvimento serem menos estruturados. No 

Brasil, o transporte motorizado de passageiros está configurado conforme apresentado na 

Tabela 1.  

 

Tabela 1: Configuração do transporte de passageiros no Brasil 
Modo de 

transporte 

% de utilização 

(MME, 2012) 
Tipo Alternativa utilizada 

Rodoviário 92,2% 

Individual 

Carros (particulares e táxis com tipos de 

combustível diferentes) 

Motocicletas 

Coletivo 

Ônibus padrão 

Ônibus articulado 

Bus rapid transit (BRT)
1
 

Ferroviário 1,7% Coletivo 

Trem 

Metrô 

Veículo leve sobre trilhos (VLT) 

Aquaviário 0,1% Coletivo 
Barcas 

Navios
2
 

Aéreo 6% Coletivo Aviões
2
 

Notas: (1) Pressupõe a existência de uma via exclusiva para o ônibus articulado trafegar; (2) Não são usados para 

transporte urbano de passageiros. 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

Analisando a Tabela 1, percebe-se que há diversidade nos meios utilizados para 

locomoção embora a disponibilidade destes varie de acordo com a região analisada. O 

relatório da ANTP (1997) destaca que a utilização intensa dos modos de transporte 

individuais, por exemplo, deve-se à insuficiência dos sistemas de transporte público em 

atender a demanda e às suas deficiências de gestão e operação. 

Vasconcellos (2013) corrobora este ponto de vista explicando que, os ônibus sempre 

tiveram condições precárias de conforto o que, associado aos maiores tempos de viagem (o 

qual inclui tempo de acesso, espera nos terminais e deslocamento), incentiva o uso de 

alternativas de transporte individuais. Resende, Sousa e Silva (2010) apontam, ainda, que o 

conforto, a privacidade, a flexibilidade e a rapidez do transporte individual frente à falta de 
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confiabilidade e superlotação do transporte público podem ser critérios decisivos na escolha 

das alternativas de transporte.  

Além disso, é importante destacar que, ao mesmo tempo em que foram feitas 

renúncias fiscais para estimular produção de automóveis e motocicletas, houve encarecimento 

do transporte público não acompanhado por melhoria na sua eficiência, fazendo com que se 

ampliasse a tendência de migração para as alternativas de transporte individual (Em 

Discussão!, 2013). 

Entretanto, Bodmer (2013) defende que a priorização no uso de alternativas 

individuais é inadequada, pois intensifica os congestionamentos, contribuindo para o caos 

urbano, além de trazer impactos ambientais negativos. Neste sentido, Guimarães et al. (2013) 

explicam que, com exceção do transporte aéreo, o rodoviário (coletivo e individual) é aquele 

de pior eficiência energética e, considerando os combustíveis utilizados (em maior parte não-

renováveis, como a gasolina e o diesel), intensificam a emissão de gases de efeito estufa – 

GEE e poluentes atmosféricos. 

É importante destacar, entretanto, que os modos e as alternativas de transporte 

apresentados na Tabela 1 causam diferentes impactos ambientais em intensidades diversas. 

Tais impactos variam de acordo o tipo veículo e sua idade média, a intensidade de uso, a taxa 

de ocupação, o tipo de combustível empregado, entre outros fatores. Assim, a Tabela 2 

resume os principais impactos ambientais relacionados ao setor de transportes. 

 

Tabela 2: Principais impactos ambientais causados pelo setor de transportes 
Impactos Descrição 

Consumo de 

energia 

Decorrente do consumo de combustíveis empregados nas atividades de transporte. Embora esteja 

concentrado em combustíveis fósseis, o setor de transportes pode utilizar tanto combustíveis 

renováveis (ex. eletricidade e biocombustíveis), quando não-renováveis (ex. diesel e gasolina). 

Salienta-se que, no caso das fontes de energia não-renováveis, a influência ambiental está 

associada à exaustão dos recursos naturais, enquanto para as fontes renováveis tem-se a 

destruição das florestas (ainda que de maneira indireta) para a produção de combustíveis. 

Consumo de 

água 

Considera a água consumida tanto na operação como na manutenção dos terminais e veículos. 

Destaca-se que o manejo inadequado da água utilizada na lavagem e na manutenção dos veículos, 

a qual pode estar contaminada por resíduos (como no caso de veículos dedicados ao transporte de 

produtos perigosos) pode causar poluição da água e do solo. 

Consumo de 

material 

Embora o consumo de material varie em relação ao modo de transporte e ao estágio do sistema 

de transporte (implantação, operação etc.), em geral, refere-se às peças de reposição usadas ao 

longo da vida útil de um determinado veículo (caminhão, trem, barca ou outro) e/ou ao material 

consumido durante o funcionamento dos terminais (por exemplo, os portos). 

Emissão de 

gases de 

efeito 

estufa
1
 

São gases relacionados à queima de combustível cujos impactos têm abrangência global. Dentre 

eles, destacam-se: o dióxido de carbono – CO2, metano – CH4, óxido nitroso – N2O, vapor de 

água e clorofluorcarbonos – CFC. Dentre eles, destaca-se o CO2, que é emitido pela queima 

direta do diesel, o combustível mais utilizado para os transportes de carga. 

Poluição 

atmosférica 

Diz respeito à emissão de gases relacionados à queima de combustível cujos impactos têm 

abrangência local (monóxido de carbono – CO, óxido de nitrogênio – NOx, hidrocarbonetos – 

HC, Material Particulado – MP e Aldeídos) ou regional (como óxido de enxofre – SOx e óxido de 

nitrogênio – NOx). 
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Tabela 2: Principais impactos ambientais causados pelo setor de transportes (continuação) 

Impactos Descrição 

Poluição 

térmica
2
 

Provém do funcionamento dos veículos em operação e pela infraestrutura (vias, terminais etc.) 

necessária para o funcionamento dos mesmos, causando aquecimento dos ecossistemas em que 

estão inseridos. 

Poluição 

Sonora 

Diz respeito aos ruídos liberados pelo funcionamento dos motores, vibração de peças, atrito das 

rodas com a via, sinais sonoros, entre outros. Também pode estar relacionado ao ruído das 

operações em terminais de carga (como portos, aeroportos, terminais ferroviários etc.). 

Poluição 

visual 

Elementos que promovem o desconforto espacial e visual daqueles que transitam pelos locais, 

sendo que, no caso dos transportes, está relacionada ao uso e ocupação do solo pelos sistemas de 

transporte. Os sistemas de transporte em sua implantação e operação modificam e 

descaracterizam a paisagem local, impactando tanto na vida humana como na fauna e flora 

existentes. 

Poluição da 

água e do 

solo 

Refere-se à emissão de resíduos sólidos (pneus, sucata, madeira, plástico etc.) e líquidos (óleo, 

água de lastro, esgoto etc.) provenientes da operação de transporte nas ambientes aquáticos e 

terrestres. Pode envolver também o descarte de materiais de consumo e veículos no final do ciclo 

de vida. 

Nota: (1) Os GEE não são classificados como poluentes, visto que em alguns casos fazem parte de processos 

naturais, como é o H2O e do CO2. (2) Contribuem para a formação das “ilhas de calor” em centros urbanos. (3) 

Tais impactos estão relacionados principalmente à operação dos sistemas de transporte, podendo variar caso o 

enfoque seja a implantação da infraestrutura. 

 

Fonte: Leal Jr e Guimarães (2016) 

 

No que concerne aos aspectos sociais, os impactos variam por tipo e intensidade de 

acordo com a fase do empreendimento e com os modos (e alternativas) de transporte 

apresentadas na Tabela 1. Assim, a Tabela 3 destaca os principais impactos mencionados na 

literatura na literatura pesquisada, aplicados à operação dos sistemas de transporte urbanos de 

passageiros. 

 

Tabela 3: Principais impactos sociais causados pelo setor de transporte 
Impacto Descrição 

Mobilidade
1
 Está relacionada ao número total de viagens feitas para que se chegue ao destino 

desejado. Pode ser avaliada no geral ou segregada por classe social, gênero e idade. 

Considera-se também a quantidade de viagens feitas por pessoas com deficiência e por 

regiões geográficas distintas. 

Acessibilidade
2
 Faz referência a distância total viajada entre os pontos de origem e destino. 

Segurança Refere-se à: (i) quantidade de acidentes registrados, categorizando-os pela gravidade 

(lesões leves, graves ou mortes); (ii) possibilidade e frequência de sofrer assaltos ou 

outros crimes durante o trajeto. 

Motorização Diz respeito ao grau de motorização, incluindo a proporção de viagens motorizadas e não 

motorizadas e a intensidade de uso de modos de transporte individuais. 

Tempo de viagem Inclui o tempo de deslocamento e espera nos terminais (específico do transporte coletivo) 

e o tempo parado nos congestionamentos. 

Equidade Igualdade de acesso ao transporte tanto entre pessoas com diferentes características 

quando entre diferentes regiões. 

Uso do solo Relacionado à forma com se dá a ocupação do solo pelos sistemas de transporte. 

Nota: (1) Souza (2005) considera que a mobilidade está relacionada também a de que maneira e por que razão as 

pessoas se movimentam; (2) Barandier Jr (2014) considera que a acessibilidade está relacionada à proximidade 

entre os pontos de origem e destino e ao tempo de viagem. (3) Os impactos podem estar relacionados tanto à 

operação das alternativas de transporte quanto à implantação da infraestrutura. 

Fonte: elaborado com base em Kennedy (2002); Souza (2005); Markovich e Lucas (2011); 

Figueroa e Ribeiro (2013); Santos e Ribeiro (2013); Smith, Axon e Darton (2013) e Alonso, 

Monzón e Cascajo (2014) 
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Markovich e Lucas (2011) explicam que, embora tenham reflexos nos diferentes 

segmentos da sociedade, os impactos sociais costumam receber menos atenção que os 

ambientais e econômicos. Neste sentido, torna-se importante avaliar o desempenho dos modos 

(e das alternativas) de transporte urbano de passageiros considerando estas três dimensões. 

A avaliação de desempenho no setor de transporte é entendida como um conjunto de 

procedimentos que permite analisar se, de fato, os requisitos da movimentação (de pessoas 

e/ou de bens) estão sendo atendidos, tomando-se como base, para tanto, critérios/atributos 

predefinidos. A partir deste diagnóstico, pretende-se alcançar a melhoria do serviço 

(MANHEIM, 1980; MORLOK, 1980; LEAL Jr, 2010).  

Segundo Leal Jr (2010) existem cinco tipos de “variáveis” empregadas para avaliar o 

desempenho em transporte (categorias, aspectos, atributos, indicadores e medidas), as quais 

são interdependentes, sendo que a “categoria” orienta a definição das demais. A estrutura 

proposta pelo autor é apresentada na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Variáveis empregadas na avaliação do desempenho em transporte 
Nível Descrição Exemplos 

Categoria Determina o foco da avaliação, que será considerado 

para definição das demais variáveis. 

Eficácia, eficiência, efetividade, 

ecoeficiência, sustentabilidade 

Aspectos Orientam a perspectiva da avaliação. Econômico, financeiro, ambiental, social 

Atributo Característica de determinado elemento (rede, modo 

de transporte, tipo de operação). Está relacionado 

aos aspectos e direciona a criação de indicadores. 

Custo, rapidez, segurança, acessibilidade, 

mobilidade, nível de serviço, poluição 

atmosférica, consumo de energia 

Indicadores Representam, preferencialmente de forma 

quantitativa, os atributos. 

Quantidade de passageiros movimentados, 

quantidade de energia consumida 

Medidas Combinações de indicadores que representam os 

atributos e, portanto, os aspectos e categorias.  

(Quantidade de energia consumida / 

quantidade de passageiros movimentada) 

Fonte: Adaptado de Guimarães e Leal Jr (2016) 

 

Leal Jr (2010) destaca, ainda, que a perspectiva da avaliação em transporte 

normalmente considera os aspectos econômico-financeiro e ambiental; reforçando a 

constatação de Markovich e Lucas (2011) de que o aspecto social tem menor enfoque, e 

ressaltando a relevância da avaliação proposta neste trabalho. Dessa forma, acredita-se que o 

transporte de passageiros deveria atender as necessidades de mobilidade e acessibilidade da 

população gerando reflexos positivos nas dimensões econômicas, ambientais e sociais. Neste 

contexto, destaca-se o conceito de sustentabilidade. 

Segundo relatório de Brutland (WCED, 1987), o desenvolvimento sustentável pode 

ser entendido como atender às necessidades atuais sem comprometer a habilidade de futuras 

gerações atenderem às suas próprias demandas. Assim, Steg e Gifford (2005) explicam que 

alcançar o transporte sustentável implica em encontrar o equilíbrio (presente e futuro) entre os 

aspectos econômico, social e ambiental. 
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Nota-se, portanto, que a discussão sobre desenvolvimento sustentável que esteve, 

originalmente, focada no consumo de recursos, tem sido definida de maneira mais ampla, 

agregando o bem-estar econômico e social, a equidade, a saúde humana e a integridade 

ambiental à análise (LITMAN e BURWELL, 2006). Dessa forma, o planejamento do 

transporte sustentável reconhece que as decisões neste setor causam impactos das formas mais 

variadas que precisam ser consideradas no processo de planejamento (LITMAN, 2015).  

Neste sentido, Figueroa e Ribeiro (2013) afirmam que um sistema de transporte deve 

satisfazer as necessidades básicas de sustentabilidade, considerando a saúde humana e dos 

ecossistemas, os volumes máximos de emissão de gases de efeito estufa e atendendo aos 

critérios de acessibilidade, equidade e eficiência dos sistemas de transporte. Nessa mesma 

linha, Alonso, Monzón e Cascajo (2014) defendem um sistema de transporte deveria levar em 

conta as dimensões econômica, social e ambiental para ser considerado sustentável. 

Assim, de maneira complementar às Tabelas 2 e 3, a Tabela 5 sintetiza os principais 

impactos causados pela atividade de transporte, no que diz respeito a cada aspecto de 

sustentabilidade. 

 

Tabela 5: Impactos relacionados a cada aspecto de sustentabilidade 
Aspectos

1
 

Econômico Ambiental Social 

Alterações no comércio, 

manufatura e serviços 

Arrecadação de impostos 

Especulação imobiliária 

Expansão da infraestrutura de 

transportes 

Geração de emprego e renda 

PIB 

Consumo de água 

Consumo de energia 

Consumo de material 

Emissão de gases de efeitos estufa 

Poluição atmosférica 

Poluição da água e do solo 

Poluição sonora 

Poluição térmica 

Poluição visual 

Acessibilidade 

Equidade 

Mobilidade 

Motorização 

Segurança 

Tempo de viagem 

Uso do solo pela infraestrutura de 

transporte 

Nota: (1) Relacionado tanto a operação quanto à implantação da infraestrutura de transporte 
 

Fonte: Adaptado de Guimarães e Leal Jr (2016) 
 

 A discussão sobre os impactos econômicos mencionados na Tabela 5 podem ser vistos 

em Litman e Burrel (2006); Castro e Almeida (2012); Collier et al. (2014); Falemo e 

Bergman (2012) e Litman (2015) enquanto os impactos ambientais são apresentados nos 

trabalhos de Skippon et al. (2008); Matilla e Antikainen (2011); Leal Jr (2010); Schmitt et 

al.(2011); Baptista et al.,(2012); Bastani, Heywood e Hope (2012); Hao, Wang e Ouyang 

(2012); Litman (2015). Já os sociais são verificados em Kennedy (2002); Markovich e Lucas 

(2011); Figueroa e Ribeiro (2013); Santos e Ribeiro (2013); Smith, Axon e Darton (2013); 

Alonso, Monzón e Cascajo (2014) e Litman (2015). Ressalta-se que, de acordo com Alonso, 
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Monzón e Cascajo (2014) e Guimarães e Leal Jr (2016), para se alcançar a sustentabilidade no 

transporte de passageiros, as três dimensões apresentadas na Tabela 5 deveriam ser 

consideradas. 

 É importante destacar que Litman (2015) apresenta outra dimensão que deveria ser 

entendida como um dos objetivos da sustentabilidade: "Governança e Planejamento", que 

envolveria a adoção de um planejamento integrado, participativo e inclusivo e um método de 

precificação eficiente. Entretanto, como tal dimensão é mais difícil de mensurar, ela não será 

considerada neste trabalho. Ademais, a maioria dos trabalhos pesquisados aborda apenas os 

enfoques econômico, social e ambiental, conforme indicação da United Nations (1972 e 

2015). 

Dessa maneira, a fim de compreender a estrutura da avaliação de desempenho aplicada 

ao setor de transportes bem como os principais aspectos considerados nesta avaliação 

(buscando identificar se e como o conceito de sustentabilidade tem sido empregado), realizou-

se um levantamento bibliográfico. Foram considerados artigos nacionais e internacionais 

publicados, prioritariamente, em periódicos sem se restringir a uma base de dados específica. 

Os artigos de periódicos internacionais foram encontradas, em sua maioria, na base 

“Periódicos Capes”, por meio da combinação das seguintes palavras: “transport”; 

“passenger”; “passenger transport”; “sustainability”; “sustainable”; “sustentability”; 

“performance”; “ports”; “ecoefficiency”; "eco-efficiency"; “efficiency”; "performance 

assessement"; "performance evaluation".  

Como algumas combinações não retornavam artigos relacionados à temática da 

pesquisa, buscou-se identificar periódicos específicos como a Natural Resources Forum da 

ONU. Destaca-se, contudo, que não se trata de uma pesquisa bibliométrica, tampouco fora 

usado um software de mineração de dados. 

Salienta-se, ainda, que se optou por analisar trabalhos sobre o transporte de cargas e de 

passageiros a fim de alcançar uma maior abrangência na compreensão dos aspectos 

comumente considerados, bem como na estrutura de avaliação de desempenho aplicada ao 

setor. Desejava-se identificar métodos estruturados de avaliação que pudessem ser replicados 

(de maneira integral ou com adaptações) neste estudo. Os principais resultados (relacionados 

aos 90 artigos encontrados) estão apresentados na Tabela 6. 
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Tabela 6: Trabalhos sobre avaliação de desempenho no setor de transportes 

T
ip

o
 

Autores Objetivo do trabalho 
Categoria de 

avaliação
1
 

Aspecto(s) considerado(s) 

Econô-

mico 

Ambi-

ental 
Social 

C
ar

g
a 

Almaz e Altiok 

(2012) 

Analisam o impacto da dragagem na eficiência da navegação de navios no rio Delaware com base 

em medidas de desempenho portuárias. 
Eficiência X 

  

Almawshekia e 

Shahb (2015) 

Avaliam a eficiência técnica de terminais de contêineres por meio da aplicação da Análise 

Envoltória de Dados (DEA), com enfoque em terminais do Oriente Médio. 
Eficiência X   

Arango et al. (2011) 
Fazem simulações com objetivo de alcançar o uso eficiente dos berços e aumentar a 

competitividade do porto de Sevilha. 
Eficiência X 

  

Baird (2006) 

Aplica uma metodologia especificamente desenvolvida para avaliar e comparar a localização de 

portos concorrentes em uma dada região como local ideal para a atividade internacional de 

transbordo (transhipment) de contêiner. 

Eficiência X   

Barros et al. (2011) 
Analisam o problema de alocação no berço de portos de granel sólido, especificamente de 

minério, levando em conta a quantidade estocada para fazer a programação. 
Eficiência X 

  

Bielli, Boulmakoul e 

Rida (2006) 

Desenvolvem uma ferramenta de suporte à decisão que permite avaliar alternativas para 

operações de carga e descarga dos navios, em termos de tempo e custo; as políticas de 

armazenamento e os diferentes procedimentos de alocação de recursos. 

Eficiência X 
  

Bugaric e Petrovic 

(2007) 

Avaliam o processo de descarga de navios em terminais fluviais de granéis, de forma a otimizar 

sua capacidade de descarga e ampliar a capacidade de atendimento do terminal. 
Eficiência X 

  

Caris, Macharis e 

Janssens (2011) 

Analisam estratégias alternativas para o transporte de contêineres por barcas no porto de 

Antuérpia, tendo em vista tipos alternativos de redes de agregação. 
Eficiência X 

  

Chen, Langevin e Lu 

(2013) 

Avaliam o impacto do uso integrado de guindastes e caminhões para carga ou descarga em um 

terminal de contêiner. 
Eficiência X 

  

Clark, Dollar e 

Micco (2004) 

Avaliam a eficiência portuária do ponto de vista econômico-financeiro, levando em conta os 

custos do transporte marítimo. 
Eficiência X 

  

Cortés et al. (2007) 
Analisam, por meio de simulação, se a infraestrutura atual do porto de Sevilha é adequada atender 

a demanda de movimentação dos seus diferentes tipos de carga. 
Eficiência X 

  

Cullinane et al. 

(2006) 
Avaliam a eficiência técnica de terminais de contêineres usando a DEA. Eficiência X 

  

Dachyar (2012) 
Estuda o desempenho dos portos de Merak e Bakauheni em diferentes cenários operacionais, 

considerando variações na demanda e nos recursos operacionais. 
Eficiência X   

D’Agosto e Ribeiro 

(2004) 
Avaliam o quão ecoeficientes são as operação da frota de apoio a aeronaves em aeroportos. Ecoeficiência X X 
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Tabela 6: Trabalhos sobre avaliação de desempenho no setor de transportes (continuação) 

T
ip

o
 

Autores Objetivo do trabalho 
Categoria de 

avaliação
1
 

Aspecto(s) considerado(s) 

Econô-

mico 

Ambi-

ental 
Social 

C
ar

g
a 

Demirci (2003) 
Analisa os gargalos portuários em condições extremas ("sobrecarga") a fim de identificar 

melhorias ligadas à adição de recursos na operação, respeitando as limitações econômicas. 
Eficiência X 

  

Esmer, Çetin e Tuna 

(2010) 

Simulam o número ótimo de equipamentos para carga e descarga de contêineres, minimizando o 

impacto ambiental. 
Ecoeficiência X X 

 

González e Trujillo 

(2008) 

Avaliam a eficiência técnica de terminais de contêineres usando o modelo de análise da fronteira 

estocástica (SFA). 
Eficiência X   

Guabiroba et al. 

(2014) 

Propõem um método, baseado no conceito de ecoeficiência, para seleção de um consórcio público 

interregional responsável por implementar e operar a coleta seletiva de resíduos, porta a porta. 
Ecoeficiência X X  

Guimarães e Leal Jr 

(2013) 
Analisam o desempenho ambiental de terminais de contêineres pela ótica da ecoeficiência. Ecoeficiência X X  

Guimarães, Leal Jr e 

Garcia (2014) 
Analisam o desempenho ambiental de terminais de contêineres brasileiros, por meio da DEA. Ecoeficiência X X  

Guimarães et al. 

(2014b) 

Propõem uma metodologia para avaliação do desempenho ambiental de polos geradores de 

viagem de carga 
Ecoeficiência X X  

Imai, Nashimura e 

Papadimitriou (2013) 

Estudam configurações alternativas de um terminal de contêiner marítimo para atender mega-

navios de forma eficiente. 
Eficiência X   

Ja, Cho e Pak (2012) 
Analisam o nível de consumo de combustíveis da atividade portuária a fim de se identificar 

possíveis soluções ou melhorias visando à redução dos custos. 
Eficiência X   

Jiang et al. (2012) 
Examinam a estratégia de armazenamento no pátio de contêineres de forma a melhorar o uso da 

terra e a eficiência de operação em um porto considerado hub de transbordo. 
Eficiência X   

Kia, Shayan e Ghotb 

(2002) 

Por meio de simulação, avaliam o desempenho de terminais de contêineres especialmente no que 

diz respeito às técnicas de movimentação de carga. 
Eficiência X   

Leal Jr et al. (2013) 
Avaliam a ecoeficência nas operações portuárias com a utilização da Análise Relacional Grey 

(GRA). 
Ecoeficiência X X  

Leal Jr e D’Agosto 

(2011a) 
Apresentam o MEM proposto por Leal Jr (2010) em sua tese. Ecoeficiência X X  

Leal Jr e D’Agosto 

(2011b) 

Fazem uma aplicação do MEM avaliando alternativas para exportação do etanol brasileiro, 

considerando os aspectos econômicos e ambientais, mas sem formar medidas de ecoeficiência. 
Ecoeficiência X X  

Leal Jr e D’Agosto 

(2012) 

Aplicam o Método de Escolha Modal - MEM, de Leal Jr (2010) para avaliação da ecoeficiencia 

das alternativas de transporte de etanol e propõem melhorias ao modo rodoviário. 
Ecoeficiência X X  

 



29 
 

Tabela 6: Trabalhos sobre avaliação de desempenho no setor de transportes (continuação) 

T
ip

o
 

Autores Objetivo do trabalho 
Categoria de 

avaliação
1
 

Aspecto(s) considerado(s) 

Econô-

mico 

Ambi-

ental 
Social 

C
ar

g
a 

Leal Jr, Garcia e 

D’Agosto (2012) 

Aplicam um método de escolha modal, de Leal Jr (2010), usando o conceito de ecoeficiência a 

fim de selecionar a melhor alternativa de transporte de bioetanol. 
Ecoeficiência X X  

Leal Jr e Guimarães 

(2013) 

Avaliam a ecoeficência nas operações portuárias com a utilização da GRA, fazendo análise de 

sensibilidade dos pesos dos indicadores. 
Ecoeficiência X X  

Legato e Mazza 

(2001) 
Propõem um modelo de otimização relacionado ao "problema de alocação do berço" portuário. Eficiência X   

Lemos, Guimarães e 

Leal Jr (2014) 
Propõem indicadores para avaliar o aspecto social em portos. Eficácia

7
   X 

Lu, Park e Huo 

(2015) 

Avaliam a eficiência técnica dos 20 terminais de contêineres mais relevantes do mundo, por meio 

da aplicação da DEA. 
Eficiência X   

Morini et al. (2014) 
Avaliam a eficiência das operações de terminais de contêineres brasileiros, por meio da aplicação 

da DEA, visando compará-los e propor ações de melhorias para os terminais menos eficientes. 
Eficiência X   

Oliveira et al. (2014) 
Avaliam o desempenho ambiental de polos geradores de viagem de carga, tendo como foco o 

Terminal Libra Tecon. 
Ecoeficiência X X  

Parola e Sciomachen 

(2005) 

Analisam o potencial do sistema portuário do noroeste italiano, avaliando o impacto do aumento 

nos fluxos do transporte marítimo frente à saturação dos demais modos. 
Eficiência X   

Pauli (2010) 
Avalia a “sustentabilidade” da navegação de interior no rio europeu Rhine, para verificar se, com 

base nos indicadores selecionados, estaria de acordo com o conceito de sustentabilidade. 

Sustentabili- 

dade 
X X X 

Pérez, Trujillo e 

González (2016) 

Analisam a evolução da eficiência dos terminais de contêineres da América Latina e Caribe de 

2000 a 2010, por meio da aplicação da Fronteira de Produção Estocástica. 
Eficiência X   

Petering (2011) 
Analisa o impacto de diferentes estratégias – como composição da frota, capacidade de 

armazenamento - na eficiência dos terminais portuários. 
Eficiência X   

Saxe e Iarsen (2004) Analisam a poluição atmosférica proveniente da emissão de navios em três portos dinamarqueses. Eficácia
7
  X  

Serebrisky et al. 

(2016) 

Avaliam a eficiência técnica de terminais de contêineres por meio da aplicação da SFA, com 

enfoque em portos da América Latina e do Caribe. 
Eficiência X   

Siqueira et al. (2016) 
Avaliam e comparam o desempenho de quinze terminais brasileiros públicos de contêineres, com 

enfoque em medidas de eficiência e ecoeficiência. 

Eficiência e 

Ecoeficiência 
X X  

Song (2014) 
Desenvolve um inventário de emissões de navios, considerando também o custo social associado. 

Além disso, analisa o desempenho do porto de Yangshan a partir do conceito de ecoeficiência. 

Sustentabi-

lidade
6
 

X X X 

Tongzon e Hen 

(2005) 

Estudam o impacto da privatização no setor portuário, analisando os fatores críticos para 

competitividade e eficiência em terminais de contêineres. 
Eficiência X   
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Tabela 6: Trabalhos sobre avaliação de desempenho no setor de transportes (continuação) 

T
ip

o
 

Autores Objetivo do trabalho 
Categoria de 

avaliação
1
 

Aspecto(s) considerado(s) 

Econô-

mico 

Ambi-

ental 
Social 

C
ar

g
a 

Turner, Windle, 

Dresner (2004) 
Avaliam a produtividade dos terminais de contêineres de 1984 a 1997. Eficiência X   

Umang, Bierlaire e 

Vacca (2013) 

Analisam o processo de alocação no berço em granéis sólidos, mas tendo como objetivo reduzir o 

tempo total de serviço dos navios. 
Eficiência X   

Wang, Wu e dong 

(2011) 

Propõem um modelo para otimizar o processo de carga e descarga em terminais marítimos de 

granel - levando em conta a quantidade e o tipo de equipamento - visando torná-lo mais eficiente. 
Eficiência X   

Wang, Meng e Liu 

(2013) 

Abordam o problema de alocação do berço, considerando o consumo de combustível e a emissão 

dos navios. 
Eficiência X X  

Wanke e Barros 

(2015) 

Analisam os impactos das parcerias público-privadas nos principais portos brasileiros, avaliando 

a eficiência dos mesmos por meio da aplicação da DEA. 
Eficiência X   

Wilmsmeier, Tovar e 

Sanchez (2013) 

Analisam a evolução da eficiência dos terminais de contêineres da América Latina, Caribe 

Espanha, de 2005 a 2011, por meio da aplicação da DEA. 
Eficiência X   

Wu e Goh (2010) 
Comparam a eficiência das operações de portos localizados em países emergentes e 

desenvolvidos. 
Eficiência X   

Yun e Choi (1999) 
Desenvolvem um simulador para analisar as operações em terminais de contêineres, com intuito 

de torná-las mais eficientes. 
Eficiência X   

P
as

sa
g

ei
ro

 

Alonso, Monzón e 

Cascajo (2014) 

Propõem uma análise de sustentabilidade do sistema de transporte urbano de passageiros baseado 

em indicadores disponíveis nas 23 cidades europeias selecionadas. 

Sustentabi-

lidade
2
 

X X X 

Awasthi, Chauhan e 

Omrani (2011) 

Analisam alternativas para alcançar um sistema de transporte de passageiros sustentável (embora 

não avaliem os sistemas existentes). 

Sustentabi-

lidade 
X X X 

Bakker e Huizenga 

(2010) 

Propõem ações para mitigação de emissões atmosféricas visando alcançar um transporte mais 

sustentável (embora não aborde os demais pilares da sustentabilidade no artigo). 
Eficácia  X  

Branski et al. (2013) 
Avaliam se as infraestruturas – estádios e sistemas de transporte – construídas para as copas da 

Alemanha, África do Sul e Brasil constituem legado positivo para os países-sede. 
Eficácia   X 

Chavez-Baeza e 

Sheinbaum-Pardo 

(2014) 

Criam cenários para avaliar o impacto nas emissões de gases de efeito estufa e poluentes 

atmosféricos e no consumo de energia do transporte de passageiros na cidade do México. 
Eficácia  X  

Cottrell (2011) 
Compara o desempenho do transporte por barca ou rodoviário via ponte em um trecho que 

conecta duas margens de um rio, no que diz respeito ao uso de energia. 
Eficiência  X  

Gandhi, Tiwari e 

Fazio (2013) 

Avaliam as opções alternativas de planejamento, operação e design de BRTs, tendo em vista a 

eficiência operacional e aspectos sociais. 
Eficiência X  X 
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Tabela 6: Trabalhos sobre avaliação de desempenho no setor de transportes (continuação) 

T
ip

o
 

Autores Objetivo do trabalho 
Categoria de 

avaliação
1
 

Aspecto(s) considerado(s) 

Econô-

mico 

Ambi-

ental 
Social 

P
as

sa
g
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Guimarães e Leal Jr 

(2014) 

Analisam a ecoeficiência dos modos de transporte urbano de passageiros existentes entre Rio e 

Niterói, por meio da aplicação do método de escolha modal, avaliando especificamente a variação 

da taxa de ocupação no desempenho da barca. 

Ecoeficiência X X  

Guimarães et al. 

(2014a) 

Analisam a ecoeficiência dos modos de transporte urbano de passageiros existentes entre Rio e 

Niterói, avaliando a variação da taxa de ocupação no desempenho da barca e propondo 

alternativas para melhorar esta taxa. 

Ecoeficiência X X  

Kennedy (2002) 
Avalia o impacto dos sistemas de transporte público e privado na sustentabilidade da Grande 

Área de Toronto. 

Sustentabi-

lidade
2
 

X X X 

Kuosmanen e 

Kortelainen (2005) 
Analisam a ecoeficiência do transporte rodoviário nas três maiores cidades do leste finlandês. Ecoeficiência X X  

Lao e Liu (2009) 
Avaliam o desempenho das rotas de ônibus por meio da aplicação do DEA associado a um 

sistema de informação gerencial – SIG. 
Eficiência X   

Lee et al (2011) 
Avaliam a possibilidade de implementação do uso de células de combustíveis de hidrogênio em 

ônibus adotando como parâmetro a ecoeficiência. 
Ecoeficiência X X  

Lemer (1992) 
Analisa o desempenho do transporte aéreo de passageiros por indicadores operacionais: 

flexibilidade, segurança, eficiência, efetividade operacional etc. 
Eficiência

3
 X   

Loo e Li (2012) Analisam a evolução histórica da emissão de CO2 do transporte de passageiros, na China. Eficácia
7
  X  

Lozano e Gutierrez 

(2009) 

Analisam o desempenho operacional de 41 aeroportos espanhóis, considerando a relação entre 

passageiros movimentados e recursos produtivos usados. 
Eficiência X   

Manataki e Zografos 

(2010) 

Propõem um modelo de avaliação do desempenho operacional de aeroportos (considerando 

capacidade, tamanho da fila, tempo médio de espera, entre outros). 
Eficiência X   

Mercado et al. (2015) 
Avaliam a mobilidade de pessoas com baixa renda em Ontário e Quebec, analisando aspectos 

sociais e econômicos das escolhas pelas alternativas de transporte. 

Socioeconô-

mica 
X  X 

Owen e Phillips 

(1987) 

Desenvolvem uma metodologia para estabelecer o impacto dos fatores econômicos na demanda 

intermunicipal por viagens de trem na Grã Bretanha, além de avaliar sua importância relativa no 

uso de dados históricos e modelos econométricos 

Eficiência x   

Redman et al. (2013) 
Identificam quais aspectos de qualidade do transporte público mais atraem os usuários de 

automóveis. 
Eficácia X

9
   

Santos e Ribeiro 

(2013) 

Selecionam 20 indicadores de sustentabilidade e avaliam se eles são aplicáveis ao monitoramento 

das ações de transporte que compõem o Plano de Clima do Estado do Rio de Janeiro. 

Sustentabi-

lidade
2,5

 
X X X 
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Tabela 6: Trabalhos sobre avaliação de desempenho no setor de transportes (continuação) 

T
ip
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Autores Objetivo do trabalho 
Categoria de 

avaliação
1
 

Aspecto(s) considerado(s) 
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mico 

Ambi-

ental 
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P
as

sa
g
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Santos e Ribeiro 

(2015) 

Avaliam como um conjunto de indicadores de sustentabilidade poderia contribuir para melhoraria 

a governança ao buscar por um sistema de transporte mais sustentável. 

Sustentabi-

lidade 
X X X 

Sheth, Triantis e 

Teodorovic (2007) 

Avaliam o desempenho das rotas de ônibus por meio da aplicação de DEA, do ponto de vista do 

operador e do usuário. 

Socioeconô- 

Mico 
X  X 

Shiau (2012) 
Avalia 15 estratégias de transporte da cidade de Tapei (ligadas ao uso de energia limpa, uso do 

solo e transferência modal), aplicando indicadores de sustentabilidade. 

Sustentabi-

lidade 
X X X 

Silva et al. (2014) 
Analisam a ecoeficiência dos modos de transporte de passageiros existentes entre Rio e Niterói, 

considerando alternativas atuais e em projeto. 
Ecoeficiência X X  

Smith, Axon e 

Darton (2013) 

Propõem um método para avaliação das frotas de carros de determinada cidade, a partir do 

conceito de sustentabilidade. 

Sustentabi-

lidade 
X X X 

Yang, Yu e 

Notteboom (2016) 

Abordam o problema de localização de aeroportos em função de critérios de acessibilidade do 

transporte aéreo regional. 
Eficiência X   

A
m

b
o

s 

Bokjovic et al. 

(2011) 

Avaliam a sustentabilidade do sistema de transporte (carga e passageiros) de doze países da 

Europa central e oriental, por meio da Análise Hierárquica de Processos – AHP aplicada a 

indicadores de sustentabilidade estabelecidos. 

Sustentabi-

lidade
2
 

X X X 

Fischer (2011) 

Avalia a dimensão social no transporte tendo em vista que esta por vezes não é considerada na 

análise de sustentabilidade. Apresenta o conceito de gerenciamento da infraestrutura socialmente 

sustentável. 

Eficácia   X 

Guimarães e Leal Jr 

(2016) 
Propõem um método para avaliação e análise do desempenho no transporte de passageiros. 

Sustentabi-

lidade
10

 
X X X 

Litman e Burwell 

(2006) 

Identificam as questões relacionadas à definição, avaliação e implementação de transporte 

sustentável. 
Sustentabilidade X X X 

Litman (2015) 
Discute como indicadores de sustentabilidade podem ser usados na avaliação e no planejamento 

do sistema de transporte. 
Sustentabilidade X X X 

Lozano, Gutierrez e 

Moreno (2013) 

Analisam o desempenho operacional de aeroportos considerando tanto outputs desejáveis 

(passageiros e cargas movimentadas) quanto indesejáveis (números de voos com atrasos). 
Eficiência X   

Moriatry e Honnery 

(2013) 

Analisam a intensidade de uso de energia e emissão de gases de efeito estufa no transporte de 

carga e passageiros bem como ações para reduzi-las/mitigá-las. 
Eficácia  X  

Souza et al. (2013) 
Fazem um inventário de emissões de poluentes atmosféricos do transporte rodoviário (de carga e 

passageiro) no estado do Rio de Janeiro. 
Eficácia  X  
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T
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Autores Objetivo do trabalho 
Categoria de 
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mico 

Ambi-

ental 
Social 

A
m

b
o

s Upchurch e Kuby 

(2010) 

Analisam, de maneira cruzada, o desempenho das facilidades localizadas pelos modelos p-

mediana e flow-refueling (considerando as funções objetivo e a rede de transporte). Portanto, as 

facilidades indicadas pelo modelo p-mediana são usadas como possíveis resultados do flow-

fuelling e tem seu desempenho analisado (e vice-versa). 

Eficiência X   

Usón et al. (2011) 
Analisam a eficiência energética e a mobilidade no setor de transportes (na União Europeia) com 

base o conceito de ecoeficiência e a análise do ciclo de vida. 
Ecoeficiência X X 

 

Notas: (1) Considera-se eficiência a relação entre outputs/inputs, eficácia como o alcance de objetivos estabelecidos (sejam econômicos, ambientais ou sociais) e ecoeficiência 

a relação entre valor do serviço/inputs (WBCSD, 2000 e SLACK et al., 1999). (2) Avaliam ações ou cidades e não os modos de transporte, em si. (3) Embora o artigo use 

parâmetros associados ao nível de serviço (como conforto), foi considerado eficiência, pois não leva em conta critérios sociais (acessibilidade, mobilidade, renda) que afetem 

a todos os usuários ou atores influenciados pelo sistema. (4) Considera a conectividade, que pode representar a acessibilidade e/ou a mobilidade, como parâmetro ambiental. 

Entretanto, alguns autores como Santos e Ribeiro (2013) a considera pertencente ao aspecto social. (5) No caso de Santos e Ribeiro (2013), pela definição de Leal Jr (2010), 

as autoras não propõem indicadores e sim categorias e atributos; (6) Não menciona sustentabilidade no texto do artigo, mas a análise engloba os três aspectos. (7) Refere-se à 

eficácia social. (8) Foram encontrados trabalhos que discutem a sustentabilidade no setor de transporte, mas sem avaliar o desempenho do sistema ou de parte dele. É o caso, 

por exemplo, de: Wells e Faro (2011) que discutem as políticas brasileiras associadas ao etanol sob a perspectiva da ecoeficiência e da sustentabilidade; e Boons, van Buuren 

e Teinsman (2010) que discutem porque o conceito de sustentabilidade não é debatido nos projetos de implantação, expansão e concessão de licenças de operação de 

aeroportos (sob o ponto de vista da governança). Além disso, foram encontrados artigos que focam, exclusivamente, na proposição de indicadores de sustentabilidade, sem 

apresentar aplicações práticas. Por não avaliarem, efetivamente, o desempenho, a maioria não foi incluída na Tabela 6, embora tenha sido usada como referência para 

proposição do conjunto de indicadores sustentáveis, feita no Capítulo 4; (9) Avalia aspectos do nível de serviço. (10) A aplicação considera ecoeficiência. (11) Embora seja de 

localização de facilidades, o benefício da localização impacta tanto o transporte de carga quanto o de passageiro que utilizará tais postos de reabastecimento. 

 

Fonte: Elaboração própria (2016) 
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Embora não se possa generalizar a análise da Tabela 6 por se tratar de uma 

pequena amostra da produção científica da área, nota-se que, dentre os artigos 

selecionados, predomina a avaliação considerando aspectos econômicos (80 dos 90 

trabalhos pesquisados, ou seja, 88,9%). Em seguida, têm-se os aspectos ambientais (em 

41 trabalhos – 45,6%) e sociais (em 19 artigos – 21,1%). Ressalta-se que 41,1% dos 

trabalhos avaliam, pelo menos, dois aspectos de maneira conjunta. 

Quanto às categorias de avaliação, percebe-se que 46 artigos aplicam o conceito 

de eficiência (51,1%), 20 abordam ecoeficiência (22,2%), 12 enfocam em 

sustentabilidade (13,3%), 10 avaliam a eficácia (11,1%) e 2 (2,2%) dedicam-se a 

dimensão socioeconômica. Dessa forma, acredita-se que o presente trabalho pode 

contribuir na avaliação do desempenho do setor de transporte de forma a considerar, 

conjuntamente, os aspectos econômico, financeiro e ambiental, conforme indicado por 

Litman e Burwell (2006); Castillo e Pitfield (2010); Shen et al. (2011); Toth-Szabo e 

Varhelyi (2012); Santos e Ribeiro (2013); Shiau e Liu (2013); Smith, Axon e Darton 

(2013); Alonso, Monzón e Cascajo (2014) e Litman (2015). 

Notaram-se também inconsistências quanto à estrutura empregada para 

avaliação de desempenho no setor de transportes. Guimarães et al. (2014b) destacam 

que há diversidade de conceitos sobre a estrutura da avaliação de desempenho em si, 

independente do viés da análise. Dessa forma, adota-se neste trabalho, a proposta de 

Leal Jr (2010), apresentada na Tabela 4.  

No que se refere à avaliação de sustentabilidade no transporte de passageiros, a 

divergência conceitual vai além da estrutura de avaliação de desempenho, abrangendo, 

também o que os autores pesquisados consideram para cada um dos pilares da 

sustentabilidade. Este fato é corroborado pelo trabalho de Holden, Linnerud e Banister 

(2013) os quais defendem que não há uma definição consensual sobre a sustentabilidade 

neste setor. Portanto, a seleção apropriada de indicadores de sustentabilidade para 

aplicação no setor de transportes, torna-se relevante (LITMAN e BURWELL, 2006; 

CASTILLO e PITFIELD, 2010; SHEN et al., 2011; TOTH-SZABO e VARHELYI, 

2012; SANTOS e RIBEIRO, 2013; SHIAU e LIU, 2013; SMITH, AXON e DARTON, 

2013; ALONSO, MONZÓN e CASCAJO, 2014; BUZÁSI e CSETI, 2015; LITMAN, 

2015). Isso reforça a adequação do objetivo específico 2 deste trabalho, que envolve a 

definição de indicadores que permitam avaliar a sustentabilidade no transporte urbano 

de passageiros. 
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Salienta-se que, segundo Bojkovic et al. (2011), a seleção de indicadores é passo 

fundamental para avaliação de sustentabilidade no setor de transportes. Durante o 

levantamento de literatura, verificou-se que a maioria dos trabalhos encontrados não faz 

uma avaliação de desempenho em si, mas discute os critérios de sustentabilidade e/ou 

propõem indicadores para sua avaliação (como em ZEGRAS, 2006; DOBRANSKYTE-

NISKOTA, PERUJO e PREJI, 2007; LYYTIMALI, 2012; SANTOS e RIBEIRO, 2013; 

BUZÁSI e CSETE, 2014). Dessa forma, verifica-se uma lacuna que o presente trabalho 

preencher: além de propor o método e o conjunto de indicadores, também realizar uma 

aplicação considerando um caso real.  

Além disso, pela análise dos artigos selecionados, percebeu-se certa confusão 

conceitual sobre o que se entende como categorias, aspectos, atributos, indicadores e 

medidas. Sendo que, pela definição de Leal Jr (2010), “segurança” – por exemplo – 

seria um atributo, mas foi considerado um indicador nos trabalhos de Santos e Ribeiro 

(2013), Awasthi e Chauhan (2011), Awasthi, Chauhan e Onrani (2011) e Shiau (2012). 

Notou-se também que não há unanimidade entre os autores sobre os indicadores 

mais adequados para cada aspecto. Por exemplo, Santos e Ribeiro (2013) e Alonso, 

Monzón e Cascajo (2014) consideram o “tempo total de trajeto” como um indicador 

econômico, pois assumem que este tempo poderia estar sendo aplicado em atividades 

produtivas. Já Kennedy (2002) o considera um indicador social, pois está associado ao 

nível de serviço. Isso pode ser explicado pela análise da Figura 3. 

 

 
 

Figura 3: Relação entre os aspectos analisados 

Fonte: Adaptado de Guimarães e Leal Jr (2016), com base no conceito de 

sustentabilidade (WCDE, 1987) 
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 Nota-se que há, na Figura 3, áreas de intersecções entre os aspectos econômico, 

ambiental e social, o que gera certa confusão na definição da relação entre os 

indicadores a aspectos. Dessa forma, na Seção 4, é proposta uma matriz de indicadores 

para avaliação de sustentabilidade em transporte urbano de passageiros que pretende 

dirimir esse descompasso conceitual.  

 Ao longo do levantamento de literatura, verificou-se que os trabalhos sobre 

avaliação de desempenho privilegiam o uso de valores pontuais (e/ou médios) para 

representar os indicadores (EPA, 2011; SOUZA et al., 2013; LEAL Jr e D’AGOSTO, 

2012; LEAL Jr, GARCIA e D’AGOSTO, 2012; NEXTGEN, 2015; GUIMARÃES e 

LEAL Jr, 2016), em função da dificuldade de coleta de dados (primários e mesmo 

secundários) no setor de transportes (seja por limitação de tempo, recurso ou ausência 

de dados históricos e base de dados consolidadas e atualizadas). Contudo, a avaliação 

com base em valores pontuais (e/ou médios) pode conduzir os gestores (públicos e 

privados) a decisões inadequadas, visto que tais valores não incorporam o risco e as 

incertezas, podendo superestimar ou subestimar o real comportamento de um sistema. 

 Assim, os trabalhos costumam usar a análise de sensibilidade para considerar as 

incertezas e riscos nas avaliações, a qual se baseia em dados determinísticos (LEMP e 

KOCKELMAN, 2009; SALLING, 2013). Dessa forma, as avaliações tradicionais de 

cenários e sensibilidade também raramente capturam a variabilidade dos sistemas e da 

avaliação de projetos (SALLING, 2013). Neste contexto, destaca-se a Simulação de 

Monte Carlo - SMC. 

 Com ampla utilização nas ciências e na engenharia (DU, GENG e SUN, 2009; 

YORIYAS, 2009; SHI et al., 2015), a SCM é uma técnica de apoio a tomada de decisão 

que permite avaliar o risco em análises quantitativas (TAN e MAKWASHA, 2010; 

RANGARAJAN, 2012). Assim, pode ser usada para dois tipos de problema: otimização 

e geração de distribuição de probabilidades de determinado parâmetro (TOROK, 2015). 

A análise proposta neste trabalho se enquadra na segunda categoria. 

 A SMC é uma técnica estocástica que se baseia no uso de números aleatórios e 

de probabilidades para investigar determinado problema (ALI e NAJIFE, 2013; 

SALLING, 2013). As incertezas das variáveis de entrada são representadas por 

distribuições de probabilidade, ou seja, faixas de valores de possível ocorrência 

(VANORIO e MERA, 2012; ALI e NAJIFE, 2013).  

 Durante a SMC, os valores das variáveis de entrada são selecionados 

aleatoriamente com base nas distribuições de probabilidade a elas associadas. A cada 
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iteração, o resultado é registrado permitindo criar uma distribuição de probabilidade dos 

resultados possíveis. Assim, pode-se obter a probabilidade de ocorrência de certo evento 

(DU, GENG e SUN, 2009; VANORIO e MERA, 2012). Por isso, de acordo com 

Vanorio e Mera (2012), a adoção de distribuições de probabilidade permite representar 

a incerteza das variáveis de uma maneira mais realística. 

 Embora tenha a vantagem de ser uma técnica simples e fácil de ser 

implementada (DU, GENG e SUN, 2009), a principal desvantagem da SMC está 

relacionada ao tempo necessário para finalizar a quantidade ideal de simulações, visto 

que a acurácia da estimativa está diretamente relacionada ao número de iterações 

(DILIP e BABU, 2013), embora isso seja remediado com o uso da computação. 

Destaca-se, entretanto, que a técnica é recomendável quando dados são insuficientes 

(O'CONNOR e O'BRIEN, 2005), como na avaliação proposta neste trabalho.  

 Em relação à aplicação da SMC no setor de transportes, verifica-se que a 

maioria dos trabalhos analisados enfoca na avaliação de riscos (GOTOH, TAKEZAWA 

e MAENO, 2012; VANORIO e MERA, 2012; FAGHIH-ROOHI, XIE e NG, 2014; SHI 

et al., 2015), na avaliação da viabilidade de projetos (SU, CHENG e LIN, 2006; 

SALLING, 2008; LEMP e KOCKELMAN, 2009; MUDOVA e SALLING, 2009; TAN 

e MAKWASHA, 2010; SALLING e LELEUR, 2012; SALLING, 2013) e no 

planejamento do sistema de transporte, especialmente quanto à capacidade/ 

confiabilidade do sistema e/ou às previsões de tráfego (NOJIMA, 1998; O'CONNOR e 

O'BRIEN, 2005; DU, GENG e SUN, 2009; ENRIGHT e O'BRIAN, 2012; ALI e 

NAJIFE, 2013; KUANG, TANG e SHAN, 2013; MACFARLANE et al., 2013). 

 Foram encontradas, também, aplicações no estudo dos fatores que influenciam a 

vida útil dos pavimentos (MILLS, ATTOH-OKINE e MCNEIL, 2012; DILIP e BABU, 

2013) e para estimar as emissões de gases de efeito estufa no setor de transportes 

(KOURIDIS et al., 2010; TOROK, 2014). Contudo, não foi encontrado nenhum 

trabalho abordando a avaliação de desempenho do sistema de transportes (como um 

todo ou parte dele), o que reforça a aplicação proposta no presente trabalho, pois poderá 

conduzir a decisões mais acuradas dos tomadores de decisão e police-makers. 

Uma vez apresentado o contexto no qual a presente pesquisa se insere e o 

embasamento teórico, o Capítulo 3 discorre sobre os procedimentos metodológicos 

adotados para realização do trabalho, bem como apresenta o método proposto para 

avaliar o desempenho sustentável no setor de transportes. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esta seção apresenta os procedimentos metodológicos adotados para execução 

da presente pesquisa, os quais foram divididos em três subseções: uma destinada à 

classificação da pesquisa, a seguinte dedicada à descrição método de avaliação de 

desempenho em sustentabilidade e, a última, à apresentação das técnicas de agregação e 

de simulação utilizadas na dissertação. 

 

3.1 Classificação da pesquisa 

Em relação aos procedimentos metodológicos, trata-se de uma pesquisa de 

natureza aplicada que, de acordo com Silva e Menezes (2005), tem como objetivo gerar 

conhecimento para solucionar de forma prática um problema específico. No caso em 

estudo, foram propostos indicadores e um método para avaliação e análise do 

desempenho sustentável das alternativas de transporte urbano, tendo em vista a 

necessidade latente de um sistema transporte sustentável. 

Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa: (i) exploratória, pois para a 

aplicação em um caso real foram analisados casos semelhantes e foram feitas pesquisa 

de campo e uma entrevista não-estruturada para coleta de dados que não estavam 

disponíveis em fontes secundárias; (ii) descritiva, tendo em vista que foram descritas, 

no Capítulo 4, as características de parte do sistema de transporte do trecho selecionado, 

estabelecendo relações entre variáveis.  

Para tanto, foi feito um estudo de caso tendo em vista que o enfoque da 

avaliação é o trecho Rio-Niterói, considerando apenas as alternativas de transporte de 

passageiros disponíveis (e não avaliando o sistema de transporte, como um todo). 

Assim, para realização deste trabalho foram desenvolvidas pesquisas 

bibliográfica e documental, conforme Silva e Menezes (2005). Elas tiveram como 

finalidade conhecer e dominar uma série de métodos de avaliação de desempenho, sua 

estrutura e variáveis (aspectos, atributos, indicadores e medidas) empregadas para a 

apuração do desempenho econômico, ambiental e social das alternativas de transporte 

em análise. Além disso, embasaram a proposição de um método de avaliação de 

desempenho que permita a avaliação de sustentabilidade aplicada ao transporte urbano 

de passageiros, bem como dos indicadores a serem usados nesta avaliação. 

O problema foi abordado de forma qualitativa, tanto no que diz respeito à 

seleção dos indicadores de sustentabilidade, à proposição do método de avaliação e à 

compreensão do perfil do transporte de passageiros no trecho selecionado, quanto no 
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tratamento dos dados. Destaca-se que, segundo Creswell (2010), embora tenham sido 

aplicados métodos quantitativos para análise dos dados e ranqueamento das alternativas, 

a pesquisa é puramente qualitativa, pois foi selecionada apenas parte do sistema de 

transporte em um trecho específico da rede, sem avaliar se este seria representativo, 

enquanto amostra. Portanto, os resultados aqui encontrados não podem ser 

generalizados, ratificando o caráter qualitativo do estudo. A Tabela 7 sintetiza a 

classificação da presente pesquisa. 

 

Tabela 7: Tabela síntese da classificação da pesquisa 

Ab.
1
 

Classificação 

da Pesquisa 

Descrição (Silva e Menezes, 

2005) 
Justificativa 

N
a

tu
re

z
a

 

Aplicada 

Objetiva gerar conhecimento 

para solução prática de 

problema específico. 

Pretende gerar conhecimento para solucionar 

problemas específicos (mobilidade sustentável) 

no transporte urbano de passageiros no percurso 

entre Niterói e Rio de Janeiro. 

A
b

o
rd

a
g

em
 d

o
 p

ro
b

le
m

a
 

Quantitativa
2
 

Considera que tudo pode ser 

quantificável, além de 

requerer o uso de recursos e 

técnicas estatísticas. 

O método proposto para avaliação da 

sustentabilidade no transporte de passageiros 

pode se apoiar em dados estatísticos e técnicas 

multicritério para auxiliar a tomada de decisão, 

além do uso da SMC, dependendo do enfoque. 

Qualitativa 

Compreensão detalhada dos 

significados e das 

características situacionais 

apresentadas, em lugar de 

produção de medidas 

quantitativas. 

Compreensão dos conceitos (avaliação de 

desempenho e sustentabilidade em transporte) e 

do percurso analisado. 

P
ro

ce
d

im
en

to
s 

té
c
n

ic
o

s 

Bibliográfica Revisão bibliográfica. 
Elaboração de referencial teórico e levantamento 

dos atributos, indicadores e medidas do estudo. 

Documental 

Quando elaborada a partir de 

materiais que não receberam 

tratamento analítico. 

Coleta de dados de indicadores, atributos e 

medidas em documentos e relatórios. 

Estudo de 

Caso 

Envolve o estudo profundo 

de objetos de maneira que se 

permita o seu amplo e 

detalhado conhecimento. 

Estudo das alternativas de transporte de 

passageiros disponíveis no percurso entre Niterói 

e Rio de Janeiro, com enfoque em seu 

desempenho sustentável. 

O
b

je
ti

v
o

s 

Exploratória 

Visa proporcionar maior 

familiaridade com o 

problema com vistas a torná-

lo explícito. 

Aprofundamento do problema de pesquisa 

tratado (sustentabilidade no transporte de 

passageiros) e descrição detalhamento dos passo 

a passo (método de avaliação e análise de 

desempenho) para solucioná-lo. 

Descritiva 

Visa descrever as 

características de 

determinada população ou 

fenômeno ou o 

estabelecimento de relações 

entre variáveis.  

Proposição de um conjunto de indicadores que 

permitam a avaliação de sustentabilidade das 

alternativas de transporte. Descrição de como 

cada indicador (e/ou medida) proposto influencia 

no desempenho das alternativas e proposição de 

melhorias. 

Nota: (1) Ab = diz respeito à abordagem. (2) Para Creswell (2010) isso não é condição suficiente para 

uma pesquisa ser classificada como quantitativa.  

 

Fonte: Elaboração própria (2016) 
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Apresentada a classificação da pesquisa, a Seção 3.2 está dedicada à discussão 

do método proposto para avaliar o desempenho das alternativas de transporte em estudo. 

 

3.2 Método de avaliação de desempenho em sustentabilidade 

Inicialmente, elucida-se que foi considerado como método um conjunto de 

ordenados procedimentos e/ou etapas destinados a realizar a avaliação de desempenho 

em transporte. Portanto, a classificação não tem relação com os métodos de pesquisa 

(indutivos e dedutivos, por exemplo) abordados por Creswell (2010). 

Diante da pesquisa bibliográfica realizada, cuja consolidação dos artigos foi 

apresentada na Tabela 6, foram encontrados apenas seis métodos estruturados para 

avaliação de desempenho em transportes: D’Agosto e Ribeiro (2004), Leal Jr (2010), 

Guimarães e Leal Jr (2013), Guabiroba et al. (2014), Guimarães et al. (2014b), Silva et 

al. (2014). Isso reforça que a afirmação de Machado et al. (2006) sobre a dificuldade em 

encontrar ferramentas estruturadas para avaliar o desempenho dos sistemas logísticos, 

em que os sistemas de transporte estão incluídos, permanece atual. 

O artigo de D’Agosto e Ribeiro (2004) tem um enfoque operacional, propondo 

um método simplificado para avaliação da ecoeficiência das frotas apoio a aeronaves 

em aeroportos. Leal Jr (2010), por sua vez, desenvolveu um Método de Escolha Modal - 

MEM para avaliação de alternativas de transporte de produtos perigosos. Este método 

foi aplicado nos trabalhos de Leal Jr e D’Agosto (2011a,b), Leal Jr e D’Agosto (2012) e 

Leal Jr, Garcia e D’Agosto (2012). 

Salienta-se que os métodos propostos por Guimarães e Leal Jr (2013), 

Guimarães et al. (2014b) e Silva et al. (2014) foram desenvolvidos com base no MEM 

proposto por Leal Jr (2010), sendo que o primeiro foi adaptado para avaliação de 

terminais aquaviários, o segundo para a avaliação de polos geradores de viagem de 

carga - o qual foi aplicado por Oliveira et al. (2014), o terceiro aplicado para avaliação 

de alternativas de transporte de passageiros. Destaca-se que o método de Silva et al. 

(2014) foi aplicado por Guimarães e Leal Jr (2014). 

Cabe ressaltar que, embora seja voltado para o transporte de pessoas, o método 

de Silva et al. (2014) fazia jus a alguns ajustes como, por exemplo, o acréscimo de uma 

etapa que permitisse a proposição de ações de melhorias e a execução de simulações. 

Além disso, como nenhum dos métodos encontrados foi aplicado para avaliação de 

sustentabilidade, identificou-se a necessidade de alterar a lógica de algumas etapas de 

aplicação. 
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Dessa forma, o método proposto neste trabalho baseou-se em Silva et al. (2014), 

considerando a maior adequação deste com a temática. O MEM aplicado ao transporte 

de passageiros de Silva et al. (2014) é composto por sete etapas, as quais são 

subdivididas em níveis de avaliação. Ao final de cada etapa é determinada uma “saída” 

esperada, a qual é usada como direcionamento da fase subsequente. Trata-se, portanto, 

de um método dinâmico, cujos resultados podem ser revistos ao longo do tempo (uma 

vez que a última etapa pode alimentar a primeira em um novo ciclo de avaliação), como 

o MEM de Leal Jr (2010). Diante disso, optou-se por se manter a estrutura geral de 

Silva et al. (2014) e, a partir de reflexões sobre o contexto estudado, propôs-se o 

método indicado na Figura 4.  

Ressalta-se que, além da proposição de uma etapa totalmente nova (Passo 8), 

foram feitas adequações no Passo 1 (níveis 1 e 2), no Passo 2 (nível 2) e no Passo 6 

(nível 2 e saída esperada). Além disso, os Passos 3 e 7 foram totalmente reestruturados 

visando aderência ao contexto da pesquisa. Cada passo e seus respectivos níveis estão 

descritos na sequência. 
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Figura 4: Método para avaliação e análise de desempenho do transporte de passageiros 

Fonte: Guimarães e Leal Jr (2016)
1

                                                           
1
O método proposto nesta dissertação foi aceito para publicação no Journal of Cleaner Production (A1, com JCR 4,95) e encontra-se atualmente in press. 

Nível  1

Aplicação 

- Aplicação da técnica 

de agregação escolhida Nível 1

Medidas - Cálculo das medidas

Nível 2

Técnica de 

agregação

- Tipo deslocamento ou 

viagem e suas características

- Seleção da técnica de 

agregação a ser usado 

para avaliação

- Levantamento dos 

possíveis indicadores 

associados a cada 

atributo 

- Determinação dos 

indicadores e medidas a 

serem utilizados

Nível 1

Transporte

-Seleção do trecho e 

caracterização da rede de 

transporte

-Definição dos modos de 

transporte a serem avaliados

Nível 3 

Desempenho

- Ponto de vista da  

avaliação;

- Nível da análise; 

-Determinação do  escopo;

- Definição das categorias e 

aspectos

SAÍDA

Descrição básica dos parâmetros que 

orientam a avaliação de desempenho  do 

transporte de passageiros

PASSO 2

ATRIBUTOS E PESOS

Nível 1

Pesquisa

- Levantamento dos 

atributos a serem 

considerados no estudo

Nível 2

Escolha e 

ponderação

- Ponderação dos 

aspectos 

- Seleção, priorização e 

ponderação dos 

atributos

SAÍDA

Lista dos aspectos, atributos e seus 

respectivos pesos

PASSO 3

INDICADORES E MEDIDAS

Nível 2

Escolha

SAÍDA

Tabela com aspectos, atributos, 

indicadores e medidas para avaliação

PASSO 4

DESEMPENHO PADRÃO

- Estudo do nível de desempenho dos 

benchmarks em cada medida

SAÍDA

Tabela ou lista com o nível de 

desempenho dos benchmarks em cada 

medida

PASSO 7

PROC ESSAMENTO E ANÁLISE

Nível  3

Análise

- Análise do 

desempenho

Nível  4

Comparação

- Comparação com os 

benchmark(s)

SAÍDA

Resultado da avaliação de desempenho do 

transporte de passageiros

PASSO 6 

DETERMINAÇÃO

SAÍDA

Tabela com valores das medidas e 

descrição da técnica selecionada

PASSO 5

COLETA DE DADOS

- Determinação dos valores dos 

indicadores

SAÍDA

Tabela com os valores dos indicadores

Nível1

Pequisa

Source: Prepared by the authors based on [3,4,7,10,13,14,22, 32,34,36,37,41]

SAÍDA

Novo resultado da avaliação considerando 

a implementação de melhorias

Nível 1

Sensibilidade

- Análise de 

sensibilidade

Nível 2

Aprimoramento

- Proposta de ações 

para melhorias

- Criação de cenários e 

proposição de ações de 

melhorias

Nível 2

Passageiro

PASSO 1

DEFINIÇÕES INICIAIS

Nível  2

Determinação 

- Determinação do 

nível de desempenho

Nível 3

Simulação

- Simulação do 

desempenho com 

implementação das 

melhorais

PASSO 8

MELHORIAS
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Passo 1: Definições iniciais 

Neste passo, busca-se definir os parâmetros que orientam a avaliação de 

desempenho do caso do transporte de passageiros a ser avaliado. Subdivide-se em três 

níveis: 

Nível 1 (transporte): definição da região a ser estudada (a qual pode ser 

segregada em um ou mais trechos e, ainda, pode-se selecionar apenas um dos trechos 

para avaliação) e caracterização do sistema de transporte (vias, veículos, terminais e 

controle). Essa caracterização consiste na identificação das alternativas de transporte 

(disponíveis e/ou em projeto), da divisão modal dos deslocamentos (motorizado e não 

motorizado, individual e coletivo), da estrutura dos terminais, da existência de 

intermodalidade, dos tipos de veículos utilizados para deslocamento. 

Nível 2 (passageiro): deseja-se definir o tipo de viagem ou deslocamento e suas 

características, identificando a motivação dos deslocamentos (a lazer, a trabalho, a 

estudo), os pontos de origem e destino (matriz O/D), além das características do 

passageiro (gênero, idade, classe social, nível de renda e necessidades especiais), 

quando relevante para a avaliação que se propõe. 

Nível 3 (desempenho): neste nível definem-se as categorias (por exemplo, 

eficiência, eficácia, efetividade, ecoeficiência, sustentabilidade) e aspectos (tais como 

econômico, financeiro, social, ambiental, político) que nortearão a aplicação do método; 

o ponto de vista da avaliação (governamental, empresarial, do usuário e da sociedade 

civil); o nível da análise (estratégico, tático e operacional) e o escopo da avaliação 

(estudo do sistema completo ou de parte deste). Neste escopo determinam-se, também: 

(1) os objetos de análise (por exemplo, as alternativas de transporte existentes, em 

projeto ou ambas; os terminais); (2) abrangência temporal (por exemplo, últimos 10 

anos) e geográfica da rede a ser considerada (todas as vias que conectam as origens e 

destinos em análise ou apenas as com maior concentração de viagens); (3) se a análise 

do ciclo de vida será feita, o que dependerá dos objetivos da avaliação. 

Como saída desta etapa tem-se a descrição básica dos parâmetros que orientarão 

a avaliação de desempenho. Enfatiza-se que estes três níveis deveriam contemplar as 

especificidades da região ou país em análise (incluindo aspectos culturais) que poderiam 

influenciar na performance do objeto em estudo.  

 

Passo 2: Atributos e pesos 

Busca-se compreender quais os atributos mais relevantes na avaliação de desempenho. 
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Estes estão relacionados às categorias e aspectos definidos no passo anterior. Subdivide-

se em dois níveis: 

Nível 1 (pesquisa): consiste na revisão bibliográfica, documental e/ou pesquisa 

de campo visando identificar os atributos que podem ser considerados na avaliação. 

Nível 2 (escolha e ponderação): refere-se à escolha dos atributos identificados 

no nível anterior, a qual pode ser feita por meio de pesquisa com especialista (pode 

envolver a utilização de técnicas como a Análise Delphi, buscando a convergência entre 

as opiniões); com base em normas técnicas e legislação; em estudos anteriores; ou, 

ainda, ser arbitrada (com base na experiência do avaliador ou dos objetivos do estudo). 

Já a ponderação pode ser feita por meio de pesquisa com especialistas ou ser arbitrada 

pelo pesquisador com base na revisão feita no Passo 2, Nível 1. Portanto, o objetivo é 

ratificar os atributos identificados no nível anterior, selecionar os que serão usados no 

estudo, priorizá-los e ponderá-los. 

Além disso, torna-se necessário ponderar também os aspectos definidos no Passo 

1, Nível 3. Essa ponderação é necessária porque, dependendo do contexto e dos 

objetivos da análise, um atributo pode ter uma importância específica maior que outro 

para a avaliação de desempenho. 

Salienta-se que os pesos podem alterar o resultado da avaliação, ou seja, o objeto 

em análise (os terminais, as alternativas de transporte, qualquer outra parte do sistema, 

ou, ainda, o sistema como um todo) pode apresentar um desempenho superior (ou 

inferior) dependendo do peso que é dado aos atributos em que ele apresenta melhor (ou 

pior) desempenho.  

Entretanto, dependendo do método de agregação utilizado (a ser definido no 

Passo 6), a ponderação se torna dispensável. Isso acontece, por exemplo, com a 

utilização da DEA, pois o modelo matemático de otimização é responsável pelo 

estabelecimento dos pesos dados a cada aspecto/atributo (ou conjunto de indicadores e 

medidas a eles relacionados). 

Assim, como saída deste passo, tem-se a lista dos aspectos, atributos e seus 

respectivos pesos. 

 

Passo 3: Indicadores e medidas 

Esta etapa tem como objetivo identificar os indicadores representativos de cada 

atributo e definir as medidas que serão aplicadas, para facilitar coleta de dados prevista 

no Passo 5. Dessa maneira, subdivide-se em dois níveis: 
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Nível 1 (pesquisa): consiste em pesquisas bibliográfica, documental e/ou de 

campo para levantamento dos possíveis indicadores associados a cada atributo. 

Nível 2 (escolha): determinam-se, com base em pesquisa bibliográfica, 

documental ou na opinião de especialistas (neste caso, pode envolver a utilização de 

técnicas como a Análise Delphi, buscando a convergência entre as opiniões), os 

indicadores que serão aplicados para realização das demais etapas do método. Esta 

seleção deverá considerar o tipo e propósito da avaliação. Além disso, este nível 

também envolve a definição das medidas, com base nos indicadores selecionados. 

Embora não esteja descrito no método, a seleção dos indicadores envolve uma 

atividade opcional: determinação do grau de correlação dos indicadores. Isso deve ser 

feito para eliminar a possibilidade de subestimar ou superestimar o desempenho do 

objetivo em estudo (alternativa de transporte ou terminal, por exemplo), por conta da 

adoção de indicadores com alto grau de correlação (como emissão de CO2 e consumo de 

energia, em alguns casos). Isso não significa, entretanto, que tais indicadores não podem 

ser usados uma vez que a seleção destes vai variar com os objetivos da análise. 

Contudo, é importante ficar atento ao grau de correlação durante a discussão dos dados. 

Assim, como saída desta etapa, é formulada uma tabela contendo categorias, 

aspectos, atributos, indicadores e medidas que orientarão a aplicação das demais etapas 

do método. 

 

Passo 4: Desempenho padrão 

O objetivo desta etapa é encontrar o padrão de referência a ser considerado no 

estudo, ou seja, a identificação do nível de desempenho dos benchmarks (externo ou 

interno) para cada medida. Benchmark externo diz respeito à referência do setor, por 

exemplo, um trecho em que as alternativas de transporte (ou os terminais) tenham 

melhor desempenho do que o trecho selecionado para análise.  

Já a adoção de benchmark interno significa identificar o melhor padrão de 

desempenho do(s) objeto(s) em análise (ao longo do tempo ou comparando unidades 

similares entre si – veículos, terminais etc.) e usá-lo como base de comparação. Caso 

este valor não esteja disponível, os valores das medidas definidas no Nível 3, Passo 2 

podem ser normalizadas, então o benchmark será aquele valor igual a 1 em cada uma 

das medidas. Essa normalização é feita no Passo 6. 

Frisa-se que a escolha do benchmark deve ser adequada ao contexto da avaliação 

e às especificidades do sistema de transporte (ou parte dele) que se deseja avaliar. 
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Como saída tem-se uma tabela ou lista com o nível de desempenho dos 

benchmarks em cada medida.  

 

Passo 5: Coleta de dados 

Nesta fase são feitas pesquisas bibliográfica e documental e/ou de campo para 

determinar os valores dos indicadores. Podem também ser feitas entrevistas com 

especialistas a fim de se coletar e/ou revalidar os dados encontrados. Dentre os dados 

que precisam ser calculados, pode-se citar: a distância entre os pontos de origem e 

destino, o tempo total de trajeto, o tempo de embarque/desembarque, divisão modal das 

viagens no trajeto, características do veículo (consumo de combustível, rendimento), 

velocidade média no trajeto por modo de transporte, características da via (existência ou 

não de pedágios, custo do pedágio), taxa de ocupação dos veículos, número de 

passageiros transportados, entre outros. 

Dependendo do escopo da análise, pode-se se fazer necessário aplicar, nesta 

etapa, os modelos de geração de viagem e previsão de demanda, a fim de se estimar os 

valores dos indicadores a serem aplicados nos cálculos das medidas. 

Como saída tem a tabela com os valores dos indicadores que servirá como input 

para a próxima etapa. 

 

Passo 6: Determinação 

A etapa de processamento tem como objetivo calcular as medidas, com base dos 

dados coletados no Passo 5, e selecionar a técnica de agregação mais adequada ao tipo 

de dado a ser tratado. É composta por dois níveis: 

Nível 1 (medidas): neste nível são calculadas as medidas (definidas no Passo 3 

pela combinação de indicadores) que serão usadas para fazer a avaliação do 

desempenho. Ressalta-se que, no caso da sustentabilidade, dificilmente será possível 

definir medidas consideradas sustentáveis, ou seja, que congreguem as dimensões 

ambientais, sociais e econômicas. Dessa forma, o conjunto de medidas utilizado na 

análise, como um todo, farão referência à sustentabilidade. Já para categorias que 

congregam apenas duas dimensões (como eficiência e ecoeficiência) é possível tratar de 

medidas específicas. Segundo o WBCSD (2000 e 2006), por exemplo, qualquer medida 

que respeite a relação entre valor do serviço (no numerador) e influências ambientais 

(no denominador) pode ser considerada uma medida de ecoeficiência.  



47 
 

Nível 2 (técnica de agregação): seleção da técnica de agregação mais adequada 

aos tipos de dados coletados no Passo 5 e ao enfoque da avaliação de desempenho. 

Pode-se usar, por exemplo, métodos que permitem agregar medidas que estão em 

escalas e unidades diferentes (como técnicas de normalização e/ou de auxílio 

multicritério) ou ainda fazer agregações de forma mais simplificada (por exemplo, 

somatório de medidas de mesma base). 

As saídas desta etapa são uma tabela com os valores das medidas e a descrição 

da técnica da agregação a ser usada. 

 

Passo 7: Processamento e análise 

Esta etapa consiste na aplicação da técnica selecionada e análise do desempenho 

obtido. Divide-se em quatro níveis: 

Nível 1 (aplicação): consiste na aplicação da técnica de agregação escolhida, de 

acordo com modelagem própria. 

Nível 2 (determinação): com base os resultados da aplicação da técnica de 

agregação obtidos no nível anterior, determina-se o nível de desempenho global do(s) 

objeto(s) em análise (por exemplo, das alternativas de transporte). Desempenho global é 

um resultado que consolida todas as informações em um (ou poucos) índice(s) 

representativo(s). Esta consolidação varia de acordo com o método de agregação em 

uso. A GRA, por exemplo, tem como índice global os coeficientes relacionais grey, 

enquanto a DEA trabalha com uma medida de eficiência e a Composição Probabilística 

de Preferência - CPP permite a definição de diferentes medidas estabelecidas de acordo 

com o perfil do decisor. 

Nível 3 (análise): nível destinado à análise do desempenho global, a qual 

consiste na leitura crítica dos dados resultantes do processo de avaliação, comparação 

e/ou verificação das razões associadas a um dado desempenho. Pode-se buscar 

identificar as variáveis (aspectos, indicadores e medidas) que mais contribuíram 

(positiva ou negativamente) para o resultado encontrado. Pode-se confrontar com a 

teoria ou com resultados anteriores para verificar a consistência do desempenho e/ou 

sua evolução ao longo do tempo.  

Nível 4 (comparação): comparam-se, os resultados encontrados com os níveis 

do(s) benchmark(s) identificados no Passo 4, a fim de verificar se o resultado 

encontrado está acima, abaixo ou de acordo com o resultado médio do setor, de objetos 
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de estudo semelhantes ou das medidas selecionadas. Tanto a comparação quanto a 

determinação e a análise (Níveis 2 e 3) subsidiam o desenvolvimento da etapa seguinte. 

Como saída deste passo, têm-se o resultado da avaliação do transporte de 

passageiros e sua respectiva análise. É importante ressaltar que a avaliação pode 

terminar nesta etapa, não sendo obrigatória a sugestão de ações de melhoria e sua 

implementação teórica, conforme previsto na Etapa 8. 

 

Passo 8: Melhorias 

Trata-se de uma etapa não obrigatória, composta por três níveis, em que são 

sugeridas e implementadas (de maneira teórica) ações visando à melhoria do 

desempenho do(s) objeto(s) em estudo. Os resultados deste passo podem servir como 

retroalimentação para um novo processo de avaliação utilizando o mesmo método.  

Nível 1 (sensibilidade): é feita uma análise de sensibilidade para avaliar como a 

alteração em uma variável (importâncias relativas dos pesos dos atributos, valores dos 

indicadores, distribuição estatística dos dados) podem impactar no desempenho do 

objeto do estudo. Além disso, podem ser criados cenários para avaliar o comportamento 

do sistema, diante de expectativas otimistas ou pessimistas. Podem-se testar, por 

exemplo, diferentes valores dentro do intervalo de variação para indicadores que 

possuam valores com alta dispersão em torno da média. Este nível permite, ainda, 

identificar os componentes da avaliação (indicadores ou medidas) que são mais 

representativos para o desempenho global do sistema (ou parte dele) em avaliação e que 

deveriam, portanto, ser o foco das ações de melhoria propostas no Nível 2. 

Nível 2 (aprimoramento): são propostas ações visando a melhoria do 

desempenho do objeto de estudo (ou de um de seus elementos) e criam-se novos 

cenários para observar a tendência de comportamento deles, caso as melhorias fossem 

feitas (implementação teórica das melhorias). 

Nível 3 (simulação): são feitas simulações das melhorias ou considerando 

intervalos probabilísticos para aumentar a sensibilidade das análises. Requer a 

reaplicação da técnica de agregação para verificação do desempenho. Permite traçar um 

gráfico de desempenho considerando variações múltiplas (ou individuais) em dados de 

entrada de elementos do sistema. Como exemplo, cita-se a possibilidade de verificar o 

desempenho oscilando a taxa de ocupação das barcas (mantendo os demais constantes) 

ou de todos os modos de transporte (de maneira concomitante), a fim de se verificar o 

nível ideal (ou a faixa aceitável). Salienta-se que é possível simular tanto as melhorias 
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propostas no nível anterior quanto alterações nos valores dos indicadores de entrada (e 

mesmo das suas distribuições de probabilidade). 

Nesta fase, a saída é a descrição do novo resultado da avaliação do desempenho, 

após as implementações teóricas das ações de melhorias e/ou da simulação dos 

indicadores (e/ou medidas) com características probabilísticas. Apresenta-se um 

panorama sobre quais ações deveriam ser implementadas e avalia se (e em quanto) é 

possível aprimorar o desempenho por meio da introdução de ações neste sentido. 

 

3.3 Técnicas utilizadas na aplicação do método 

Como se desejava hierarquizar as alternativas de transporte considerando o grau 

de sustentabilidade do desempenho apurado foi necessário obter um único índice de 

desempenho, a partir de medidas (e indicadores) selecionadas para o trabalho. Tendo em 

vista que este índice, chamado no trabalho de "índice de sustentabilidade", é composto 

por medidas em unidades, escalas e maneira de cálculo diferentes, foi necessário aplicar 

uma técnica de agregação de dados.  

Para resolver este problema, adotou-se a normalização da Análise Relacional 

Grey – GRA (DENG, 1982 e 1989), tendo em vista a característica dos dados em 

análise e a incerteza das variáveis. A GRA é uma técnica multicritério desenvolvida 

com intuito de superar as limitações das abordagens estatísticas convencionais, tendo 

em vista que requer um número limitado de informações (ou mesmo informações 

incompletas) para estimar o comportamento de um sistema (DENG, 1982). Por isso, ela 

tem sido aplicada a diferentes áreas, incluindo transportes (CHEON, DORWALL e 

SONG, 2009; LEAL Jr e D'AGOSTO, 2012; LEAL Jr e GUIMARÃES, 2014; 

SIQUEIRA et al., 2016; GUIMARÃES e LEAL Jr, 2016; ZANG et al., 2016). A 

Tabela 8 explicita a aderência do método à pesquisa em questão. 

 

Tabela 8: Características da pesquisa e aderência à GRA. 
Características da Pesquisa Requisitos da GRA 

Os dados coletados para a formação de medidas 

são incompletos e, em sua maioria, estimados. 

Incerteza causada pela insuficiência de dados não 

muito claros. 

Não foi encontrada uma série histórica, disponível, 

para os dados referentes aos indicadores e medidas 

do trecho em avaliação, sendo necessário um 

método que aceite essa insuficiência de dados. 

Requer poucos dados permitindo, ainda, dados 

incompletos. 

Os dados estão em diferentes unidades de medida e 

ordem de grandeza sendo necessário uniformizá-

los em um índice único. 

Permite a uniformização de dados com diferentes 

dimensões e unidades de medida, fazendo a 

normalização no intervalo. 

Não se conhece a distribuição dos dados utilizados, 

as quais podem ser diferentes. 
Aceita qualquer tipo de distribuição. 
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Tabela 8: Características da pesquisa e aderência à GRA (continuação) 
Características da Pesquisa Requisitos da GRA 

Todos os atributos são quantificados para formação 

das medidas. 
Requer a quantificação de atributos. 

O objetivo da aplicação será a normalização das 

medidas para determinação do índice de 

sustentabilidade, permitindo ranquear as 

alternativas de transporte de acordo com seu 

desempenho. 

É utilizada para analisar o grau de relacionamento 

de sequências discretas, selecionando a melhor 

com base em determinado critério. 

Fonte: Elaboração própria com base em Leal Jr (2010) 

 

  A aplicação da GRA pode ser dividida em quatro etapas: (1) coleta e 

consolidação dos dados; (2) normalização, baseada em critérios (quanto maior o valor, 

melhor; quanto menor o valor, melhor; quanto mais próximo ao valor de referência, 

melhor); (3) cálculo do Coeficiente Relacional Grey, com base na matriz de distância e 

nos pesos associados; e (4) estabelecimento dos graus de relacionamento grey. Para o 

presente trabalho, apenas as etapas (1) e (2) foram desenvolvidas. 

Assim, seja um conjunto de observações {X0
(0)

, X1
(0)

,... Xm
(0)

}, onde X0
(0)

 é a 

observação referencial e X1
(0)

, X2
(0)

,..., Xm
(0)

 são observações originais a serem 

comparadas. Cada observação Xi possui n medidas que são descritas sob a forma de 

séries Xi = {Xi
(0)

 (K),... Xm
(0)

 (n)}, em que cada componente dessa série, antes de 

qualquer operação, é normalizado da conforme as Equações 1 e/ou 2. 

Se quanto maior o valor, melhor ou mais desejável (por exemplo, lucro), aplica-

se a Equação 1. 
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 para i: 0...m,            k: 1...n Eq. 1 

 

Se quanto menor o valor, melhor ou mais desejável (por exemplo, custo), aplica-

se a Equação 2. 
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Onde: )(kx
i
 é o valor normalizado de uma medida k para uma observação 

original 
(o)

i
x . 



51 
 

A série cujos atributos normalizados são os melhores possíveis, representa o 

estado desejado para qualquer série em análise, sendo representada por x0. Os valores 

desejados são iguais a 1. Essa é uma abordagem alternativa para os casos em que a 

parâmetro (medida ou indicador) de referência não é facilmente encontrado ou difícil de 

ser calculado (LEAL Jr, 2010). 

A partir da normalização, foi feita uma média ponderada das medidas para 

alcançar o índice de sustentabilidade, por meio da aplicação da Equação 3, conforme 

descrito no Capítulo 4. 

 

 ̅   
∑     

 
   

∑   
 
   

 Eq. 3 

 

Onde:    se refere aos valores de cada alternativa em cada medida;    se refere 

aos pesos associados a cada medida. 

Assim, o índice de sustentabilidade varia de zero a 1, sendo que quanto mais 

próximo de 1, melhor é o desempenho da alternativa. Destaca-se que como os dados 

sobre os trechos em análise não estão consolidados e, muitas vezes, nem mesmo 

disponíveis fazendo com que haja a necessidade de uso de valores médios estimados, 

optou-se pela utilização da SMC aplicada aos valores das medidas (de acordo com o 

Passo 8 do método apresentado na Seção 3.2). Ademais, os dados nem sempre são 

determinísticos, portanto, o uso de valores pontuais podem não diagnosticar o 

desempenho real do sistema, conduzindo a decisões errôneas. 

Assim, para executar a SMC, utilizou-se o software @Risk (PALISADE, 2016). 

A SMC requer a determinação dos inputs, os quais têm características únicas que 

precisam ser identificadas, como os valores médios, além da distribuição de 

probabilidade mais adequada para representá-los (RANGARAJAN, 2012). Quando a 

distribuição é desconhecida, recomenda-se a utilização da triangular (RANGARAJAN, 

2012; FERNANDES, 2005).  

Apesar de ser considerada uma descrição simplista de uma população, Salling 

(2008) defende que esta distribuição é útil para os processos em que a relação entre as 

variáveis é conhecida, mas os dados são escassos. Dessa forma, antecipa-se que foi 

adotada a distribuição triangular para todos os dados de entrada (medidas) do trecho em 

análise, tendo em vista a ausência de dados históricos que permitissem identificar a 

distribuição de probabilidade mais adequada. 



52 
 

Ressalta-se que, mesmo a simulação pode apresentar uma margem de erro em 

relação aos resultados, tendo em vista que o número de iterações influencia diretamente 

nisto. Para calculá-la, adotou-se a Equação 4, proposta por Fernandes (2005). 

 

  
  

√ 
 Eq. 4 

 

Onde:   = Erro;   = Desvio padrão da simulação; N = Número de iterações 

Por fim, acredita-se que a combinação da GRA com a SMC trouxe flexibilidade 

à análise, permitindo analisar diferentes cenários, uma vez que as duas técnicas levam 

em consideração a escassez e incerteza de informações. Ressalta-se que poderia ter sido 

feita a normalização tradicional, entretanto, optou-se pela Grey porque se faz a 

normalização por amplitudes, o que é adequado quanto há incerteza nos dados em 

análise. 

Uma vez apresentados os procedimentos metodológicos adotados para 

elaboração da pesquisa e o método proposto para avaliação e análise do desempenho do 

transporte de passageiros, o Capítulo 4 discute os principais achados do trabalho. 
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4. APLICAÇÃO DO MÉTODO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Este capítulo está dedicado à aplicação do método proposto no Capítulo 3, bem 

como a discussão dos resultados encontrados. Para tanto, segue-se o passo a passo, 

apresentando as informações nível a nível, conforme preconizado pelo método adotado. 

 

Passo 1: Definições iniciais 

A seguir, estão definidos os parâmetros que orientaram a avaliação de 

desempenho das alternativas de transporte de passageiros no trecho em análise.  

 Nível 1 (Transporte): para a avaliação proposta neste trabalho, selecionou-se o 

trecho entre o centro da cidade do Rio de Janeiro e o centro da cidade e Niterói. Este 

segmento foi escolhido em função da sua importância para a Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro - RMRJ (PDTU, 2013) e por ofertar de diferentes alternativas de 

transporte (conforme descrito na Tabela 9). 

De acordo com o PDTU (2013), a cidade do Rio de Janeiro é a principal origem 

das viagens na RMRJ (61,3%), seguida por Nova Iguaçu (6,4%), Duque de Caxias (6%) 

e Niterói (5,6%). No que diz respeito ao número de viagens por habitante, Niterói se 

destaca com 2,45 viagens/habitante, enquanto Rio de Janeiro, Nova Iguaçu e Duque de 

Caxias registram, respectivamente, 1,99 viagem/habitante, 1,96 viagem/habitante e 1,44 

viagem/habitante. Portanto, a cidade do Rio de Janeiro se destaca por ser a principal 

origem dos deslocamentos na RMRJ, enquanto Niterói concentra a maior relação 

viagens/habitante, justificando a escolha deste trecho. 

Transitam diariamente neste segmento cerca de 232.000 pessoas (Silva et al., 

2014), utilizando os modos rodoviário (individual e coletivo) e aquaviário (coletivo) 

(PDTU, 2013). Destes, 34% fazem o trajeto por barca (Silva et al., 2014). Assim, foram 

avaliadas as cinco alternativas de transporte existentes no trecho analisado, cujas 

características estão descritas na Tabela 9. 

Ressalta-se que, como o enfoque da avaliação é o trajeto centro a centro, as 

possibilidades de integração modal neste percurso não foram analisadas. O sistema não 

foi avaliado como um todo, portanto a maneira como o usuário chega ao centro de 

Niterói ou ao centro do Rio, não fora considerada neste trabalho (conforme apresentado 

na delimitação do estudo). Além disso, características específicas do sistema de controle 

e a estrutura dos terminais não foram observadas por não fazerem parte do escopo da 

avaliação proposta. 
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Tabela 9: Descrição das alternativas de transporte analisadas 

Modo
1
 Tipo

2
 ID

3
 Alternativa

4,5
 Combustível 

Capacidade 

máxima
6
 

Rodoviário 
Individual 

A1 Carro flex Gasolina 5 

A2 Carro flex Etanol 5 

A3 Moto Gasolina 2 

Coletivo A4 Ônibus Diesel (B5) 80 

Aquaviário Coletivo A5 Barca Combustível marítimo 2000 

Notas: (1) Percorrem-se 20,7 km, pelo modo rodoviário (individual ou coletivo), do Terminal Alfredo 

Agache (RJ) ao Terminal João Goulart (Niterói); pelo aquaviário, somam-se 5km entre a Praça XV (RJ) e 

o destino a Praça Araribóia (Niterói); (2) Para o trecho selecionado, o uso de transporte não-motorizado 

não se aplica tendo em vista a proibição da circulação de pedestres e bicicletas na ponte Rio-Niterói; (3) 

ID se refere a classificação da alternativa de transporte. Essa legenda foi usada nas demais tabelas ao 

longo deste capítulo. (4) Existem projetos para elaboração de metrô (conforme SILVA et al. 2014; 

MARCOLINI, 2014; COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, 2012) e VLTs (MELLO, 

2015), contudo, estes não foram considerados em função da ausência de dados disponíveis para avaliação; 

(5) Os carros a diesel não foram considerados uma vez que sua produção no ano de 2013, no Brasil, 

equivaleu a menos de 0,5% do total (sendo 1.432 unidades a diesel, do total de 2.723.411 unidades, de 

acordo com o relatório da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores - ANFAVEA, 

2014). Assumiu-se, portanto, que este tipo de veículo não é representativo no trajeto em análise. Além 

disso, os carros de 7 lugares não foram considerados por não ter relevância dentre os tipos de automóveis 

mais emplacados em 2014. (6) Em pass/veículo. 

 

Fonte: Adaptado de Guimarães e Leal Jr (2016) 

 

 Nível 2 (passageiro): as principais razões dos deslocamentos neste trajeto são em 

função de estudo, lazer ou trabalho (PDTU, 2013). Não foi possível obter dados 

atualizados sobre as características demográficas dos passageiros que circulam 

especificamente neste trecho. Entretanto, tendo em vista o escopo da avaliação e os 

indicadores selecionados no Passo 3, a ausência de dados sobre as características do 

passageiro não prejudicou a análise pretendida. 

 Nível 3 (desempenho): a análise proposta nesta dissertação está classificada no 

nível estratégico, sob o ponto de vista governamental, pois se trata da avaliação do 

desempenho sustentável (ou seja, considerando os aspectos econômico, social e 

ambiental) das alternativas de transporte disponíveis no trecho Rio-Niterói, cujos 

resultados poderão nortear futuras políticas públicas visando atender aos objetivos de 

desenvolvimento sustentável (conforme proposto pela United Nations, 1972). No que se 

refere ao escopo da avaliação, o enfoque é em parte do sistema tendo em vista que 

apenas as alternativas de transporte (apresentadas na Tabela 9) foram consideradas. 

Quanto à abrangência temporal, esta não é relevante, pois não se deseja 

comparar a variação do desempenho das alternativas ao longo do tempo. Em relação à 

abrangência geográfica, admitiu-se que automóveis e motocicletas fazem o mesmo 

trajeto que os ônibus entre o Terminal Alfredo Agache (RJ) ao Terminal João Goulart 

(Niterói). Assim, apenas a barca teria um percurso específico, entre os terminais da 
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Praça XV Rio de Janeiro e Araribóia (Niterói). Os parâmetros adotados para a avaliação 

estão resumidos na Tabela 10. 

 

Tabela 10: Resumo dos principais parâmetros definidos no Passo 1 
Parâmetro Descrição 

Passageiros e suas características Aqueles que viajam, principalmente, para estudar, lazer e/ou 

trabalhar. 

Rede e modos de transporte Rede e alternativas apresentadas na Tabela 9 

Categoria de análise Sustentabilidade 

Aspectos Econômico, social e ambiental 

Ponto de vista Governamental 

Nível de análise Estratégico 

Escopo Parte do sistema de transporte (apenas as alternativas de transporte 

que conectam o trecho centro a centro selecionado) 

Abrangência temporal Não se aplica.  

Abrangência geográfica Trajeto Praça XV - Araribóia para barca e Terminal Alfredo 

Agache - Terminal João Goulart para demais alternativas 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

 Salienta-se que, não foi feita uma análise do ciclo de vida das alternativas de 

transporte por considerar que isto estaria fora do escopo do trabalho, dado o enfoque da 

avaliação. A proposta da dissertação é avaliar o desempenho, em termos de 

sustentabilidade, das alternativas em operação. 

 Uma vez definidos os parâmetros básicos que orientaram a avaliação de 

desempenho proposta neste trabalho, passou-se para definição dos atributos e 

respectivos pesos que nortearam as demais etapas (Passo 2). 

 

Passo 2: Atributos e pesos 

Com base na categoria e nos aspectos definidos no passo anterior, buscaram-se 

definir quais seriam os atributos mais relevantes para a avaliação de desempenho 

proposta. 

Nível 1 (pesquisa): os atributos foram levantados por meio da pesquisa 

bibliográfica e documental (consolidada na Tabela 6), com enfoque naqueles trabalhos 

que avaliam a sustentabilidade (tanto no transporte de passageiros, como no de carga), 

tais como: Kennedy (2002); Bakker e Huizenga (2010); Pauli (2010); Bojkovic et al. 

(2011); Shiau (2012); Santos e Ribeiro (2013); Smith, Axon e Darton (2013); Alonso, 

Monzón e Cascajo (2014); Song (2014) e Litman (2015). Os principais atributos 

encontrados estão descritos na Tabela 11 (apresentada no Passo 3, Nível 1). 

Nível 2 (escolha e ponderação): a escolha dos atributos a serem usados no 

estudo foi feita de maneira arbitrária, levando em conta a disponibilidade de dados 
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atualizados para avaliação e observando a coerência com estudos anteriores (como 

Guimarães et al., 2014; Guimarães e Leal Jr, 2014; Silva et al. 2014). Foram 

selecionados os seguintes atributos: “valor monetário”, para o aspecto econômico; 

“emissão de gases de efeito estufa” e “uso de energia”, para o aspecto ambiental; 

“segurança” e “rapidez” para o aspecto social. Optou-se por não ponderá-los, pois se 

julgou que a ponderação dos aspectos e indicadores seria mais relevante, tendo em vista 

que um aspecto pode ter mais atributos que outro, bem como este poderia congregar 

mais indicadores que outros. 

Quanto aos aspectos, determinou-se que as dimensões econômica, social e 

ambiental teriam o mesmo peso (0,333 cada), uma vez que os três aspectos têm a 

mesma importância de acordo com o conceito original proposto pelo relatório de 

Brutland (WCED, 1987). Feito isso, seguiu-se para o Passo 3. 

  

Passo 3: Indicadores e medidas 

Com base nos passos anteriores, foram definidos os indicadores e as medidas 

usados no estudo. 

Nível 1 (pesquisa): com base na pesquisa bibliográfica e documental, foi 

proposto um conjunto de indicadores para avaliação de desempenho do transporte de 

passageiros. Para tanto, foram pesquisados os seguintes trabalhos: Greene e Weneger 

(1997); Kennedy (2002); Richardson (2005); Litman e Burell (2006); Zegras (2006); 

Dobranskyte-Niskota, Perujo e Preji (2007); May, Page e Hull (2008); Castillo e Pitfield 

(2010); Pauli (2010); Awasthi, Chauhan e Onrani (2011); Awasthi e Chauhan (2011); 

Bojkovic et al. (2011); Marchovick e Lucas (2011); Shen et al. (2011); Loo e Li (2012); 

Lyytimali (2012); Shiau (2012); Figueroa e Ribeiro (2013); Gandhi, Tiwari e Fazio 

(2013); Goldman e Gohan (2013); Holden, Linnerud e Banister (2013); Moriarty e 

Honnery (2013); Santos e Ribeiro (2013); Shiau e Liu (2013); Smith, Axon e Darton 

(2013); Alonso, Monzón e Cascajo (2014); Chavez-Baeza e Sheinbaum-Pardo (2014); 

Guimarães e Leal Jr (2014); Buzási e Cseti (2015); Litman (2015); Leal Jr e Guimarães 

(2016) e Guimarães e Leal Jr (2016).  

Além disso, analisaram-se os indicadores propostos por Leal Jr (2010), Leal Jr e 

D’Agosto (2011a), Leal Jr e Guimarães (2013), Lemos, Guimarães e Leal Jr (2014), 

Guimarães, Gonzaga e Leal Jr (2015), Pinheiro, Leal Jr e Guimarães (2015) aplicados 

ao transporte de carga para verificar a possibilidade de adaptação ao âmbito do 
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transporte de passageiros. A Tabela 11 sintetiza os indicadores encontrados na 

literatura, segregando-os por aspecto e atributo. 

 

Tabela 11: Indicadores para avaliação de sustentabilidade do transporte de passageiros 
Aspec-

tos 
Atributos Indicadores 

Unidade 

de medida 

E
co

n
ô

m
ic

o
 

Valor Monetário 

Valor monetário associado ao volume de passageiros 

transportados 
R$ 

Custo total com a movimentação de passageiros (perspectiva 

do operador) 
R$ 

Custo total com transportes (perspectiva do usuário) R$ 

Custos com congestionamentos R$ 

Custo variável associado ao transporte individual R$ 

Custo fixo associado ao transporte individual R$ 

Custo com transporte coletivo R$ 

Receita governamental gerada por meio do recolhimento de 

impostos totais (diretos e indiretos) associados à atividade de 

transporte/movimentação 

R$ 

Receita governamental gerada por meio do recolhimento de 

impostos diretos associados à atividade de transporte/ 

movimentação 

R$ 

Receita governamental gerada por meio do recolhimento de 

impostos indiretos associados à atividade de transporte/ 

movimentação 

R$ 

Serviço Produzido 
Número de passageiros movimentados Qtd 

Quantidades de recursos físicos (equipamentos e/ou 

instalações) usadas na prestação de serviços de transporte 
Qtd 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Emissão de gases 

de efeito estufa 

Emissão de gás CO2 t 

Emissão de CO2-eq (equivalente) t 

Emissão de vapor de H2O  t 

Emissão de CH4 t 

Emissão de N2O t 

Emissão de CFC t 

Emissão total de gases de efeito estufa t 

Emissão de 

poluentes 

atmosféricos 

Emissão de hidrocarbonetos t 

Emissão de aldeídos t 

Emissão de gás CO t 

Emissão de gases acidificantes (SOx, NOx) t 

Emissão de materiais particulados t 

Idade média dos veículos Anos 

Uso de energia 
Consumo total de energia MJ 

Consumo total de energia renovável MJ 

Uso do solo 

Proximidade da infraestrutura de transporte de áreas de 

reserva natural 
km 

Área total ocupada pela infraestrutura de transporte km² 

Poluição Sonora Intensidade total de ruído emitido pelos veículos Db 

Poluição da água e 

do solo 

Quantidade de resíduos gerados na operação t 

Quantidade de óleo descartado pelos veículos l 

Quantidade de veículos classificados como end-of-life Qtd 

S
o

ci
al

 

Motorização 

Número de total de carros em determinada região Qtd 

Número de viagens não motorizadas Qtd 

Número de viagens motorizadas Qtd 
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Tabela 11: Indicadores para avaliação de sustentabilidade do transporte de passageiros 

(continuação) 
Aspec-

tos 
Atributos Indicadores 

Unidade 

de medida 

S
o

ci
al

 

Mobilidade
1
 

Número total de viagens Qtd 

Número de viagens feitas por pessoas idosas
2
  Qtd 

Número de viagens feitas por pessoas com deficiência
2
 Qtd 

Número de viagens feitas por pessoa de baixa renda
2
  Qtd 

Número total de viagens feitas por meio de transporte 

individual 
Qtd 

Número total de viagens feitas por meio de transporte 

coletivo 
Qtd 

Segurança 

Número total de acidentes Qtd 

Número de acidentes com óbitos Qtd 

Número de acidentes com lesões graves Qtd 

Custo total com acidentes R$ 

Número total de assaltos e outros crimes sofridos durante o 

trajeto 
R$ 

Acessibilidade 

Distância total viajada Km 

Distância total viajada por meio de transporte individual Km 

Distância total viajada por meio de transporte coletivo Km 

Distância total viajada de maneira não-motorizada Km 

Número de residências com serviços de transporte público 

em até 500m 
Qtd 

Rapidez 

Tempo total de viagem h 

Tempo de deslocamento até o terminal mais próximo  h 

Tempo de espera nos terminais h 

Tempo parado nos congestionamentos h 

  Tempo de embarque e/ou desembarque h 

  Tempo total das viagens pendulares (commuting time) h 

Nota: Recomenda-se a leitura de Litman (2015) para aprofundamento na discussão sobre indicadores que 

podem ser usados para avaliação de sustentabilidade; (1) Fisher (2011) trata esse atributo como 

“inclusão”. (2) Considerando as diferentes alternativas de transporte disponíveis. 

 

Fonte: Elaboração própria (2016) 
 

Nível 2 (escolha): a escolha dos indicadores também foi feita de maneira 

arbitrária, levando em conta a disponibilidade de dados atualizados para avaliação. 

Ressalta-se que, embora a literatura pesquisada considere que a listagem proposta na 

Tabela 11 seja formada por indicadores, de acordo com a proposta de Leal Jr (2010) 

alguns deles seriam classificados como medidas (e.g. emissão de CO2-eq) porque, em sua 

composição, são formados por dois ou mais indicadores (e.g. emissão de CO2, emissão 

de CH4 e emissão de N2O).  

Assim, convencionou-se que os itens apresentados na Tabela 12 serão 

chamados, daqui em diante, de "medida" uma vez que são compostos pela relação entre 

diferentes indicadores. Neste trabalho, serão considerados indicadores as variáveis que 

compõem cada uma das medidas apresentadas (conforme exposto nas Tabelas 13 e 14). 



59 
 

Assim, as medidas selecionadas para representar cada aspecto e atributo estão descritas 

na Tabela 12. 

 

Tabela 12: Medidas aplicadas na avaliação de sustentabilidade 
Aspecto Atributo Medida Unidade de Medida

2
 

Econômico Valor monetário Custo total com transporte [R$/pass/viagem] 

Receita governamental gerada por meio do 

recolhimento de impostos diretos 

associados à atividade de transporte/ 

movimentação 

[R$/pass/viagem] 

Ambiental Uso de energia Consumo total de energia renovável [MJ/pass/viagem] 

Emissão de GEE Emissão de CO2-eq
1
 [kg/pass/viagem] 

Social Rapidez Tempo total de viagem [h/pass/viagem] 

Segurança Número de acidentes com óbitos [qtd/pass] 

Nota: (1) Para tanto, consideraram-se as emissões de CO2, CH4 e N2O. (2) Para possibilitar a comparação, 

os indicadores foram relacionados à quantidade de passageiros e número de viagens feitas, com a exceção 

do “número de acidentes com óbitos”, porque independente do número de viagens, deseja-se menor 

índice por passageiros transportados. 

 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

Frisa-se que, embora a medida “consumo total de energia” seja frequente na 

literatura, optou-se pela aplicação do “consumo total de energia renovável”, uma vez 

que o anterior tem correlação direta com a medida “emissão de CO2-eq” (ou seja, a 

emissão de CO2-eq tende a aumentar, conforme o consumo de combustível aumenta; 

sendo que o consumo de energia é dado em função do consumo de combustível). Dessa 

forma, caso ambos fossem utilizados, determinada alternativa poderia ser duplamente 

penalizada (caso apresentasse um dos piores desempenhos nestes indicadores) ou ter seu 

desempenho superestimado. 

A seguir, apresentam-se as Equações 5 – 24 que foram aplicadas para estimar o 

valor de cada indicador (e medida) de maneira que a avaliação proposta neste estudo 

pudesse ser feita. A Tabela 13 descreve as principais variáveis aplicadas para 

determinação das equações. 

 

Tabela 13: Variáveis aplicadas para determinação das equações 
Variáveis e 

parâmetros 

Descrição Unidade 

  Conjunto das possíveis origens do deslocamento entre o centro do 

Rio e o centro de Niterói (Praça XV, Praça Araribóia, Terminal 

Alfredo Agache, Terminal João Goulart). 

Não se aplica. 

  Conjunto dos possíveis destinos do deslocamento entre o centro do 

Rio e o centro de Niterói (Praça XV, Praça Araribóia, Terminal 

Alfredo Agache, Terminal João Goulart). 

Não se aplica. 

  Conjunto das alternativas de transportes existentes no trajeto 

selecionado (        . 

Não se aplica. 

  Conjunto de veículos que compõem cada alternativa de transporte 

   . 

Não se aplica. 
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Tabela 13: Variáveis aplicadas para determinação das equações (continuação) 

Variáveis e 

parâmetros 

Descrição Unidade 

  Conjunto dos possíveis combustíveis empregados nas alternativas 

de transporte     existentes no trecho em análise. 

Não se aplica. 

  Conjunto dos gases de efeitos estufa que poderiam ser emitidos 

pela queima do combustível    . 

Não se aplica. 

   Consumo total de energia  [MJ/pass/viagem] 

    Consumo total de energia renovável  [MJ/pass/viagem] 

     Distância entre a origem     e o destino     [km] 

    Consumo do combustível     [l/km]
2
 

    Conteúdo energético do combustível     [MJ/l] 

     Conteúdo energético fóssil do combustível    , ou seja, apenas a 

parcela de conteúdo energético que não inclui os biocombustíveis 

[MJ/l] 

   Ocupação da alternativa de transporte     [qtd]
2
 

        
 Emissão total de CO2-eq  [kg/pass/viagem] 

      Fator de emissão do gás de efeito estufa     por tipo de 

combustível     

[kg/l] 

    Fator de conversão do gás de efeito estufa     para CO2-eq [adimensional] 

   Custo total da viagem  [R$/pass/viagem] 

   Custo fixo [R$/pass/viagem] 

   Custo variável [R$/pass/viagem] 

    Depreciação anual do veículo     [R$/ano] 

      Valor do IPVA do veículo     [R$/ano] 

   Valor do seguro do veículo     [R$/ano] 

  Quantidade de horas anuais do período em estudo [h] 

    Tempo de trajeto entre a origem     e o destino     [h]
2
 

    Valor gasto com estacionamento pelo veículo     [R$/viagem] 

    Valor gasto com combustível pelo veículo     [R$/viagem] 

    Valor gasto com pedágio pelo veículo     [R$/viagem] 

    Valor de mercado do veículo     [R$] 

    Alíquota depreciação anual do veículo     [% a.a.] 

    Alíquota anual do IPVA do veículo     [%] 

    Alíquota anual do seguro do veículo    3
 [%] 

    Preço de uma hora no estacionamento para o veículo     [R$/h]
2
 

   Tempo total de permanência no estacionamento  [h]
2
 

    Preço do combustível     [R$/l]
2
 

    Consumo do combustível     [l/km]
2
 

    Custo da passagem da alternativa de transporte     [R$/pass/viagem]
2
 

   Receita governamental (impostos) advinda da operação de 

transporte associada à alternativa     

[R$/pass/viagem] 

    Alíquota consolidada dos impostos recolhidos na operação de 

transporte pela alternativa     

[%] 

   Tempo total da viagem [h/viagem]
1
 

      Tempo de percurso entre a origem     e o destino     pela 

alternativa de transporte     

[h/viagem]
1
 

    Tempo de espera pela alternativa de transporte     [h/viagem]
1
 

    Tempo de embarque na alternativa de transporte     [h/viagem]
1
 

    Tempo de desembarque da alternativa de transporte     [h/viagem]
1, 2

 

    Velocidade da alternativa de transporte     [km/h]
2
 

   Nº de paradas no trajeto centro a centro (entre i e j)  [qtd] 

   Tempo de cada parada no trajeto centro a centro (entre i e j) [h] 

     Tempo para conseguir estacionar, levando em conta a alternativa 

de transporte     

[h/viagem]
1,2

 

     Headway da alternativa de transporte    , ou seja, o intervalo 

entre saídas dos pontos de embarque.  

[h/viagem]
1,2
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Tabela 13: Variáveis aplicadas para determinação das equações (continuação) 

Variáveis e 

parâmetros 

Descrição Unidade 

    Índice de acidentes com óbitos da alternativa de transporte     [qtd/pass/ano] 

   Quantidade de acidentes com óbitos da alternativa de 

transporte     

[qtd/ano] 

   Número total de passageiros transportados pela alternativa de 

transporte     

[pass/ano] 

Nota: (1) Adotou-se a unidade [h/viagem] em vez de [h/viagem/pass], pois se assume que o tempo de 

viagem não irá se alterar em decorrência da quantidade de passageiros em um veículo. Além disso, como 

os valores dos tempos serão simulados de acordo com uma distribuição triangular (cuja descrição está 

apresentada no Passo 8), as eventuais oscilações no tempo de embarque e desembarque serão 

contempladas. As quantidades de paradas, por sua vez, são levadas em conta na determinação da 

velocidade do veículo. (2) Em função do comportamento estocástico destas variáveis, optou-se por aplicar 

a SMC para avaliação da probabilidade da alternativa em análise ter, efetivamente, determinado 

desempenho, conforme apresentado com mais detalhes no Passo 8. (3) Considerou-se uma alíquota 

média, desprezando os cálculos atuariais (risco) relacionados à determinação do preço do seguro. 

 

Fonte: Elaboração própria (2016) 
 

Listadas as variáveis, a Tabela 14 apresenta as equações usadas para calcular 

cada um dos indicadores (e medidas) estabelecidos neste nível. 

 

Tabela 14: Equações para calcular os indicadores e medidas 
Aspecto Descrição Equação 

Ambiental 

Consumo total de energia 
   

           

  
 

Eq. 5 

Consumo total de energia 

renovável 
        (

            

  
) 

Eq. 6 

Emissão de CO2-eq 
        

 (
             

  
)      

Eq. 7 

Econômico 

Custo total (carro e motocicleta)          Eq. 8 

Custo total (barca e ônibus)        Eq. 9 

Custo fixo 
   [

(             

 
]  (

   

  
) 

Eq. 10 

Custo variável 
   

           
  

 
Eq. 11 

Depreciação             Eq. 12 

IPVA                 Eq. 13 

Seguro              Eq. 14 

Estacionamento             Eq. 15 

Combustível                  Eq. 16 

Receita Governamental 

(alternativas individuais)    

(        

(        

  
 

Eq. 17 

Receita Governamental 

(alternativas coletivas) 
           Eq. 18 
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Tabela 14: Equações para calcular os indicadores e medidas (continuação) 

Aspecto Descrição Equação 

Social 

Tempo total de viagem                        Eq. 19 

Tempo de percurso (carro, 

motocicleta e barca) 
       

    

   

 
Eq. 20 

Tempo de percurso (ônibus) 
       

   

  
 (         

Eq. 21 

Tempo de espera (carro e 

motocicleta) 
         Eq. 22 

Tempo de espera (ônibus e 

barca) 
         Eq. 23 

Segurança            Eq. 24 

Fonte: Elaboração própria (2016) 
 

Passo 4: Desempenho padrão 

Como não foi encontrado na literatura pesquisada nenhum trajeto com 

características semelhantes ao objeto em estudo, optou-se pela utilização de um 

benchmark interno. Neste caso, para cada medida, observou-se o melhor valor 

encontrado dentre as alternativas de transporte em análise e assumiu este valor como 

referência. Para tanto, os dados foram normalizados de acordo com o critério da GRA, 

conforme descrito na Seção 3.3.  

Ressalta-se que para proposição das ações de melhoria previstas na Etapa 8, 

pode-se considerar que tenha sido feito o benchmark externo (embora isto não esteja 

diretamente explícito no método proposto). Buscaram-se, na literatura nacional e 

internacional, ações que pudessem contribuir para a melhoria do desempenho das 

alternativas (ainda que aplicadas a contextos diferentes do estudado, mas que pudessem 

ser adaptadas). 

 

Passo 5: Coleta de dados 

A coleta de dados foi feita, primordialmente, com base em pesquisa bibliográfica 

e documental, conforme apresentado na Tabela 15. Além disso, foi feita pesquisa de 

campo para determinação daqueles dados que não estavam disponíveis para consulta em 

fontes secundárias, especialmente os tempos de embarque, desembarque, parada, para 

estacionar e velocidades de trajeto (para cada alternativa). Por meio de entrevista 

simples, coletou-se o headway dos ônibus da linha 100 que conecta Rio a Niterói 

(operado pela Viação Mauá), cuja informação foi cedida por um funcionário em contato 

telefônico feito no dia 30 de dezembro de 2015. Outros dados foram coletados in loco 

como o preço do estacionamento no centro do Rio de Janeiro.  
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Tabela 15: Dados coletados para cálculo dos indicadores 

ID 

Distância 

percorrida 

Poder calorífico dos 

combustíveis
1
 Fator de emissão

2
 

Valor 

do 

veículo
3
 

Depreciação 

anual
4
 

Alíquota 

Nº de 

paradas
8
 

Tempo 

de cada 

parada
9
 

Nº de 

acidentes 

com 

óbito
10

 

Nº de 

passageiros 

transpor-

tados
11

 

Com 

parcela 

renovável 

Sem 

parcela 

renovável CO2 CH4  N2O IPVA
5
 Seguro

6
 

Imposto 

na 

operação
7
 

[km] [MJ/l] [g/l] [g/l] [g/l] [g/l] [R$] [% a.a.] [%a.a.] [% a.a.] [%] [qtd] [h] [qtd] [pass] 

A1 20,7 29,769 24,176 1987,500 0,334 0,276 30020 0,2 0,03 0,03 0,03 N/A N/A 7399 132240 

A2 20,7 21,355 0,000 1200,000 0,334 0,276 30020 0,2 0,03 0,03 0,03 N/A N/A 7399 132240 

A3 20,7 29,769 24,176 2016,750 1,235 0,102 6841 0,2 0,02 0,02 0,02 N/A N/A 6970 9280 

A4 20,7 35,912 34,253 2696,000 0,133 0,103 N/A N/A N/A N/A 0,1165 17 0,017 232 11600 

A5 5 40,704 40,704 3124,000 0,280 0,079 N/A N/A N/A N/A 0,0924 0 0 1 78880 

Nota: (1) Para o cálculo do poder calorífico dos combustíveis com parcela renovável, considerou-se a composição da gasolina (75% gasolina e 25% etanol) e do diesel (95% 

diesel e 5% biodiesel). Já para o cálculo do rendimento sem parcela renovável, zeraram-se os percentuais renováveis, mantendo-se apenas aqueles associados a combustíveis 

fósseis. (2) O fator de emissão também considera as composições da gasolina e do diesel. Além disso, os fatores foram estimados com base nos dados do Environment and 

Climate Change Canada (2011), considerando cada alternativa de transporte. (3) Para as alternativas A1 e A2, considerou-se o valor da tabela FIPE para o Fiat Palio Atractive 

1.0 Flex, uma vez que este foi o carro mais vendido de 2014, de acordo com o relatório da FENABRAVE (2015). Para A3, adotou-se o valor da motocicleta CG150 FAN pela 

mesma razão. (4) Alíquota considerando a vida útil de veículo de 5 anos (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2015). (5) De acordo com a resolução 823/2014 da Secretaria 

de Fazenda do Rio de Janeiro – SEFAZ/RJ (2014). (6) Desconsideraram-se os cálculos atuariais (risco), adotando-se o mesmo valor da alíquota do IPVA, como simplificação. 

(7) Foram considerados apenas os impostos diretos. Assim, para os automóveis e motocicleta, adotou-se a alíquota do IPVA (como imposto direto pago após a obtenção dos 

veículos); já para os ônibus, consideraram-se os impostos federais e municipais (além de taxas municipais) de acordo com Soares (2009), uma vez que esta alternativa de 

transporte é isenta de ICMS (NASCIMENTO, 2014); para as barcas, aplicou-se a alíquota média de impostos pagos obtida em Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro (2009). Ressalta-se que as barcas são isentas de IPVA (FERNANDES, 2013; NASCIMENTO, 2014). (8) Número médio de paradas (considerando os trajetos de ida e 

volta, centro a centro) do ônibus 100D da Viação Mauá que faz o trajeto Niterói - Praça XV (e vice versa). (9) Arbitrou-se o tempo médio de um minuto em cada parada no 

trajeto centro a centro. (10) Os valores para os modos terrestres foram coletados no relatório do Ministério da Saúde (2008), já para a barca obteve-se no relatório da 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ambos com referência ao ano de 2006 por conta de não terem sido encontrados dados atualizados para todas as 

alternativas de transporte; (11) Dados obtidos em Silva et al. (2013) e Guimarães et al. (2014). Como não foi possível segregar a quantidade de acidentes por tipo de 

automóvel, considerou-se o mesmo valor dos indicadores "número de passageiros movimentados" e de "número acidentes com óbitos" para os automóveis a etanol e gasolina. 

 

Fonte: Elaborado com base em Ministério da Saúde (2008); Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (2009); Soares (2009); ANP 

(2011); Environment and Climate Change Canada (2011); Fernandes (2013); Silva et. al. (2013); FENABRAVE (2015); Guimarães et al. 

(2014); Nascimento (2014); SEFAZ – RJ (2014); DETRO (2015); FIPE (2015); Receita Federal (2015); Viação Mauá (2015). 
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Tabela 15: Dados coletados para cálculo dos indicadores (continuação) 

ID 

Ocupação
12

 
Consumo de 

combustível
13

 

Preço do 

combustível
14

 
Pedágio

15
 

Valor do 

estacionamento
16

 

Tempo total de 

permanência no 

estacionamento
17

 

Tarifa
18

 

[Número de pass] [l/km] [R$/l] [R$] [R$/h] [h] [R$/pass/viagem] 

Mín. Méd. Máx. Mín. Méd. Máx. Mín. Méd. Máx. Mín. Méd. Máx. Mín. Méd. Máx. Mín. Méd. Máx. Mín. Méd. Máx. 

A1 1 1,3 5 0,074 0,083 0,093 3,339 3,669 3,999 0 1,85 3,7 0 45 76 0 4 8 N/A N/A N/A 

A2 1 1,3 5 0,106 0,122 0,137 2,669 2,984 3,299 0 1,85 3,7 0 45 76 0 4 8 N/A N/A N/A 

A3 1 1 2 0,018 0,022 0,027 3,339 3,669 3,999 0 0,925 1,85 0 24 48 0 4 8 N/A N/A N/A 

A4 40 68,8 80 0,222 0,526 0,727 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4,9 5,9 7,35 

A5 258 877,743 2000 19,61 27,78 29,41 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3,5 3,8 5 

Nota: (12) Considerou-se como valor máximo a ocupação total dos veículos. Para automóveis e motocicletas, consideraram-se como valores mínimos, a quantidade mínima 

necessária para esses veículos circularem; para os valores médios, adotaram-se os percentuais encontrados em IPEA (2011) e Guimarães et al. (2014). Para os ônibus, 

arbitraram-se os valores de 50% de ocupação como mínimo e 86% como médio. Já para as barcas os valores mínimos e médios foram encontrados por meio de estimativas 

feitas com base relatório do PDTU (2015). (13) O consumo de combustível dos automóveis foi obtido em INMETRO (2015) para o carro padrão adotado (Fiat Palio Atractive 

1.0 Flex): assumiu-se o rendimento na cidade como o consumo máximo e o na estrada como o consumo mínimo. O consumo médio foi obtido pela média simples dos dois 

padrões de consumo. Raciocínio análogo fora feito para a motocicleta, considerando os valores disponíveis no site da concessionária Honda (PERNAMBUCO MOTOS, 

2015). O consumo dos ônibus foi estimado com base nos dados de IEAVAERJ (2011), URBS (2013) e Schuh, Lopes e Freitag (2015), enquanto da barca foi baseado em 

Guimarães et al. (2014) e Cottrell (2011). (14) Obtido em ANP (2015) tendo como base o mês de novembro de 2015 – foram considerados os preços praticados apenas nas 

cidades do Rio de Janeiro e Niterói, assumindo que estas seriam os únicos dois possíveis pontos de abastecimento considerando o trajeto centro a centro. (15) Valores obtidos 

em Ecopontes (2015) e G1 (2015) sendo que o valor máximo considera a tarifa cheia do pedágio (trajeto Rio-Niterói); e o mínimo considera o trajeto Niterói-Rio, não 

pedagiado; pela média destes, encontra-se o valor médio praticado. (16) Consideraram-se as seguintes alternativas: estacionamento no Menezes Cortes – estacionamento de 

maior tarifa no Rio – para valor máximo; estacionamento no IBIS Praça Tiradentes, para valor médio e estacionamento próprio, sem custo, como valor mínimo. (17) Valor 

arbitrado em: máximo equivalente a 8 horas (uma jornada normal de trabalho), médio igual a 4 horas e mínimo zero (por estacionar em local privado não sujeito a tarifação). 

(18) Para a tarifa das alternativas de transporte público, considerou-se: (a) para barca, a tarifa cheia como valor máximo e o valor do bilhete único como mínimo, ambos 

obtidos em CCR Barcas (2015). O valor médio foi estimado considerando que 80% dos usuários da barca usam o bilhete único (ANTP, 2015). (b) para o ônibus, valor 

máximo como a tarifa mais alta encontrada no trajeto Niterói – Praça XV, que corresponde ao ônibus urbano com ar condicionado de código 2100 da Viação Mauá; para valor 

médio, o ônibus urbano sem ar condicionado de mesmo trajeto, código 2100 da Viação Mauá; e para o valor mínimo, a tarifa do bilhete único. 

 

Fonte: Elaborado com base em IEAVAERJ (2011), IPEA (2011), URBS (2013), ANP (2015), ANTP (2015), Rio Card (2015), CCR Barcas 

(2015), DETRO (2015) Ecopontes (2015), G1 (2015), Guimarães et al. (2015), INMETRO (2015), Pernambuco Motos (2015), PDTU (2015), 

Schuh, Lopes e Freitag (2015), Terminal Garagem Menezes Cortes (2015) e Viação Mauá (2015) 
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Tabela 15: Dados coletados para cálculo dos indicadores (continuação) 

ID 

Velocidade
19

 Tempo para conseguir estacionar
20

 Tempo de espera
21

 Tempo de embarque
22

 Tempo de desembarque
22

 

[km/h] [h] [h] [h] [h] 

Mín. Méd. Máx. Mín. Méd. Máx. Mín. Méd. Máx. Mín. Méd. Máx. Mín. Méd. Máx. 

A1 20 45 70 0 0,125 0,25 N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 0 

A2 20 45 70 0 0,125 0,25 N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 0 

A3 50 60 70 0 0,125 0,25 N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 0 

A4 10 35 60 N/A N/A N/A 0 0,083 0,167 0 0,025 0,05 0 0,025 0,05 

A5 11,112 15,15 23,335 N/A N/A N/A 0 0,33 0,5 0 0,042 0,083 0 0,042 0,083 

Notas: (19) Arbitrou-se que a velocidade dos automóveis varia de 20km/h (em uma situação de congestionamento) a 70km/h (considerando que a velocidade máxima da ponte 

Rio-Niterói é de 80km/h e os percursos dentro das cidades são de menor velocidade), sendo a velocidade média obtida por meio da média simples entre os valores máximo e 

mínimo (em todos os casos, exceto para a barca). Já para as motocicletas considerou-se a variação de 50km/h a70km/h, tendo em vista que estas circulam pelos corredores 

rodoviários e, portanto, tem menor sensibilidade à variação de velocidade. Para o ônibus, adotou-se a variação de 10km/h (em congestionamento) a 60km/h (considerando que 

veículo de transporte coletivo de passageiro tem velocidade menor que os automóveis, mesmo em situação de faixa seletiva. Essa velocidade já considera eventuais paradas 

intermediárias no trajeto). A velocidade da barca, por sua vez, foi estimada com base no tempo médio de trajeto declarado no site da CCR barcas (2015) e nas velocidades 

máxima e mínima de todas as barcas que circulam no trajeto em estudo; (20) Arbitrou-se que este varia entre 0 (estacionamento particular) e 15 minutos (no Menezes Cortes). 

(21) Os valores dos headways da barca foram obtidos no site da CCR Barcas (2015), já do ônibus foi obtido em contato telefônico com o Sr. Rodrigo, funcionário da Viação 

Mauá, no dia 30/12/2015 às 12h25. O funcionário informou que os ônibus de identificação 100 circulam 24h/dia, com intervalo de 5 minutos. Dessa forma, arbitrou-se o 

headway mínimo como zero e o máximo como 10 minutos. (22) Considerou-se que os veículos particulares não tem tempo de embarque e desembarque. Já para os ônibus 

arbitrou-se que os tempos variam de 0 a 3 minutos enquanto para as barcas essa variação é de 0 a 5 minutos. Cabe salientar que se consideram, neste tempo, apenas o 

embarque de passageiro feito na origem (ou seja, no centro do Rio de Janeiro ou de Niterói) e apenas o desembarque feito no destino (centro de Niterói ou do Rio de Janeiro) 

tendo em vista que o trecho em análise considera a circulação de pessoas centro a centro, desconsiderando a possibilidade de embarques e desembarques intermediários. Os 

tempos de embarque e desembarque possíveis ao longo do trajeto para a alternativa A4 são considerados impedâncias que reduzem a velocidade de circulação dos veículos.  

 

 

Fonte: CCR Barcas (2015), Marine Traffic (2015), Dados da pesquisa (2016) 
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Salienta-se que Tabela 15 apresenta os valores de indicadores aplicados nos 

cálculos das seis medidas selecionadas (Tabela 12) na Etapa 6, Nível 1. Ressalta-se que 

os dados coletados, especialmente sobre custos, consideram os valores referentes ao ano 

de 2015. Uma vez coletados os dados (Tabela 15), passou-se para o Passo 6 que envolve 

a determinação dos valores dos indicadores e medidas, definidos no Passo 3. 

 

Passo 6: Determinação 

Com base nos dados dos passos anteriores, determinam-se os valores dos 

indicadores e medidas, além da técnica de agregação a ser utilizada para determinação 

do desempenho sustentável das alternativas de transportes.  

Nível 1 (medidas): Para determinar as medidas, destaca-se que alguns 

indicadores precisaram ser estimados, com base nas equações apresentadas na Tabela 14 

(determinadas no Passo 4) e nos  valores da Tabela 15 (coletados no Passo 5). Os 

valores estimados estão apresentados na Tabela 16. 
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Tabela 16: Indicadores estimados para cada aspecto 

ID 

Econômico Social 

Depreciação IPVA Seguro Estacionamento Combustível Custo fixo Custo variável Tempo de trajeto 

[R$/ano] [R$/ano] [R$/ano] 
[R$/viagem] [R$/viagem] [R$/pass/viagem] [R$/pass/viagem] [h/viagem] 

Mín. Méd. Máx. Mín. Méd. Máx. Mín. Méd. Máx. Mín. Méd. Máx. Mín. Méd. Máx. 

A1 6004 900,6 900,6 0 180 608 5,082 6,308 7,665 0,527 0,315 0,922 1,016 144,737 619,365 0,296 0,460 1,035 

A2 6004 900,6 900,6 0 180 608 5,877 7,516 9,355 0,527 0,315 0,922 1,175 145,666 621,055 0,296 0,460 1,035 

A3 1368,2 136,82 136,82 0 96 384 1,246 1,700 2,214 0,028 0,065 0,078 0,623 98,625 388,064 0,296 0,345 0,414 

A4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,634 0,880 2,359 

A5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,214 0,330 0,450 

Nota: Para o cálculo da depreciação e dos tempos de trajeto e espera, assumiu-se um mês de 30 dias (com 8 horas úteis/dia). 

 

 Fonte: Elaboração própria (2016)  

 

Tabela 16: Indicadores estimados para cada aspecto (continuação) 

ID 

Social Ambiental 

Tempo de espera
1
 Acidentes com óbito Emissão do CO2 Emissão do CH4 Emissão do N2O 

[h/viagem] [qt/pass] [kg/pass/viagem] [kg/pass/viagem] [kg/pass/viagem] 

Mín. Méd. Máx. Mín. Méd. Máx. Mín. Méd. Máx. Mín. Méd. Máx. Mín. Méd. Máx. 

A1 0 0,125 0,25 0,054 0,056 0,058 605,018 2628,641 3809,375 0,102 0,442 0,640 0,084 0,365 0,529 

A2 0 0,125 0,25 0,054 0,056 0,058 528,511 2325,113 3402,740 0,147 0,647 0,947 0,122 0,535 0,783 

A3 0 0,125 0,25 0,729 0,751 0,774 376,368 934,628 1116,521 0,230 0,572 0,684 0,019 0,047 0,057 

A4 0 0,083 0,167 0,019 0,020 0,021 155,020 426,291 1014,676 0,008 0,021 0,050 0,006 0,016 0,039 

A5 0 0,33 0,5 1,2.10
-5

 1,3.10
-5

 1,3.10
-5

 153,154 494,363 1780,559 0,014 0,044 0,160 0,004 0,013 0,045 

Nota: (1) Em função da falta de dados históricos para calcular os limitantes superiores e inferiores do indicador “acidentes com óbitos”, arbitrou-se uma variação de 3% em 

torno da média. 

Fonte: Elaboração própria (2016) 
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Ressalta-se que é o conjunto de medidas utilizado na análise, como um todo, que 

faz referência à sustentabilidade. Assim, a partir dos valores médios dos indicadores 

apresentados nas Tabelas 15 e 16, foram calculadas as medidas para cada um dos 

aspectos definidos no Passo 3, por meio das Equações 5-24. Os resultados estão 

apresentados na Tabela 17. 

 

Tabela 17: Medidas referentes a cada aspecto de sustentabilidade 

ID 

Econômico Social Ambiental 

Custo total 
Receita 

Governamental 

Tempo 

total de 

viagem 

Acidente 

com óbito 

Consumo 

de energia 

renovável 

Emissão 

de CO2-eq 

[R$/pass/ 

viagem] 

[R$/pass/ 

viagem] 

[h/pass/ 

viagem] 

[qtd/pass] [MJ/pass/ 

viagem] 

[kg/pass/ 

viagem] 

A1 145,052 0,172 0,585 0,056 7,397 2748,465 

A2 145,982 0,172 0,585 0,056 41,378 2500,655 

A3 98,690 0,045 0,470 0,751 2,592 963,072 

A4 5,900 0,687 1,013 0,020 0,262 431,656 

A5 3,800 0,351 0,744 1,3x10-5 0,000 499,196 

Notas: Para o cálculo da emissão de CO2-eq, adotaram-se os valores de conversão de 25 e 298 para CH4 e 

N2O, respectivamente (EPA, 2014). Não se considerou que a variação na velocidade influenciaria no 

consumo de combustível. 

 

Fonte: Elaboração própria (2016) 
 

Nível 2 (técnica de agregação): conforme mencionado no Passo 4, optou-se pela 

utilização da técnica de normalização da GRA, pois esta uniformiza indicadores (e/ou 

medidas) que não estejam na mesma base, permitindo uma avaliação comparativa. 

Uma vez executados os níveis acima descritos, seguiu-se para o Passo 7 que 

envolve a aplicação da técnica selecionada e avaliação do desempenho das alternativas 

de transporte. 

 

Passo 7: Processamento e análise 

A partir da aplicação da técnica selecionada no Passo 6, Nível 2 aos valores da 

Tabela 17, foi possível obter o ranking de sustentabilidade das alternativas disponíveis 

no trecho analisado, conforme detalhado nos quatro níveis a seguir. 

Nível 1 (aplicação): para as medidas “consumo de energia renovável” e “receita 

governamental”, aplicou-se a Equação 1, pois se deseja o maior valor possível (critério 

quanto maior, melhor). Para as demais medidas, aplicou-se a Equação 2 (critério quanto 

menor, melhor).   

Em seguida, como descrito na Seção 3, aplicou-se a Equação 3 para 

determinação do índice de sustentabilidade de cada alternativa de transporte (também 
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chamado de índice global de desempenho). Para tanto, adotaram-se pesos iguais para os 

aspectos, conforme apresentado nos passos anteriores. Os resultados da aplicação das 

técnicas mencionadas estão apresentados no Nível 2 e descritos no Nível  3, desta etapa. 

 Nível 2 (determinação): Ao final do Nível 1, foi possível determinar o índice 

global de desempenho das alternativas de transporte no cenário referencial (também 

chamado de base), ou seja, usando os valores das medidas apresentadas na Tabela 18. O 

ranking das alternativas de acordo com seu desempenho sustentável está apresentado na 

Figura 5. 

 

Tabela 18: Resultado das medidas no cenário referencial 

ID 

Ambiental Econômico Social 
Índice de 

sustentabilidade 

Consumo 

de energia 

renovável 

Emissão 

de CO2-eq Custo total 

Receita 

Governa-

mental 

Tempo 

de 

viagem 

Acidente 

com 

óbito 

A1 0,1788 0,0000 0,0065 0,1972 0,7884 0,9255 0,3494 

A2 1,0000 0,1070 0,0000 0,1972 0,7884 0,9255 0,5030 

A3 0,0626 0,7706 0,3326 0,0000 1,0000 0,0000 0,3610 

A4 0,0063 1,0000 0,9852 1,0000 0,0000 0,9734 0,6608 

A5 0,0000 0,9708 1,0000 0,4763 0,4957 1,0000 0,6572 

 Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

 

Figura 5: Ranking de sustentabilidade das alternativas disponíveis no trecho analisado 

 

Para auxiliar na análise dos dados apresentada no Nível 3, adotou-se a lógica de 

Pareto para classificação dos padrões de sustentabilidade das alternativas. Sendo assim, 

determinou-se: (i) sustentabilidade superior - índices globais de desempenho maiores ou 

iguais a 0,8; (ii) sustentabilidade intermediária - índices globais de desempenho maiores 
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ou iguais a 0,5, porém menores que 0,8; (iii) sustentabilidade inferior - índices menores 

ou iguais a 0,5. 

Nível 3 (análise): Com base na Figura 5, verifica-se que as alternativas de 

transporte coletivo alcançaram os melhores desempenhos (acima de 0,6), seguidas pelo 

automóvel a etanol (0,503). Ressalta-se, entretanto, que nenhuma das alternativas 

alcançou o patamar de sustentabilidade superior. Automóvel a gasolina e motocicleta, 

por sua vez, apresentaram desempenhos similares (abaixo de 0,4), estando na classe de 

sustentabilidade inferior. 

Pela análise dos valores normalizados das medidas (Tabela 18), verifica-se que 

mesmo o ônibus, alternativa de melhor desempenho, apresenta potenciais de melhorias. 

Além disso, nota-se que a barca, alternativa de maior capacidade no trecho analisado, 

não alcançou o melhor desempenho. Assim, a Tabela 19 sintetiza os principais fatores 

que contribuíram negativamente para o desempenho das alternativas e possíveis ações 

de melhoria. 

 

Tabela 19: Principais fatores que penalizaram o desempenho das alternativas 
Alternativa Fatores Possíveis soluções 

Ônibus Uso de combustível fóssil e tempo 

de viagem elevado. 

Uso de combustíveis alternativos (renováveis); 

melhorias nos terminais, processos de embarque e 

desembarque, entre outros visando à redução do 

tempo total de viagem. 

Barca Uso de combustível fóssil, baixa 

receita governamental e tempo de 

viagem elevado. 

Idem às sugestões para o ônibus. Já a receita 

governamental requer eliminação da isenção de 

alguns impostos (ou aumento daqueles já 

vigentes) o que poderia tornar a barca menos 

atrativa do ponto de vista do custo. 

Automóvel 

a etanol 

Alto índice de emissão de CO2-eq, 

mesmo utilizando combustível 

renovável, baixa receita 

governamental e custo elevado. 

Investir em tecnologia para reduzir a emissão, 

eco-driving
1
, entre outras. Já o custo é de difícil 

gerência, pois depende do preço dos combustíveis 

e do pedágio, da alíquota do IPVA e do valor de 

outros serviços (como seguro e estacionamento).  

Motocicleta Quantidade elevada de acidentes 

com mortes, custo total elevado, 

baixa receita governamental e uso de 

combustível fóssil. 

Requer políticas de conscientização dos 

condutores e ações para melhoria do trânsito, 

como um todo, o que beneficiaria todas as 

alternativas rodoviárias. Além disso, sugere-se a 

adoção de combustíveis renováveis. 

Automóvel 

a gasolina 

Mesmos problemas apresentados 

pelo automóvel a etanol, acrescido 

do uso de combustível fóssil. 

Mesmas ações do automóvel a etanol, incluindo o 

uso de combustíveis alternativos (renováveis). 

Nota: (1) Técnica de direção que reduz o consumo de combustível e, consequentemente, a emissão de 

gases de efeito estufa e poluentes atmosféricos, além de primar pela condução mais segura dos veículos. 

 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

Destaca-se que o aumento na ocupação dos veículos poderia impactar 

positivamente no desempenho de todas as alternativas, tendo em vista que isso melhora 
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as medidas em que se desejam menores valores por “passageiro/viagem”. Esse efeito 

teria impacto positivo especialmente no desempenho dos automóveis (a gasolina e a 

etanol) e da barca, por serem as alternativas com maior capacidade ociosa (ocupação 

média de 26% e 44%, respectivamente). 

No caso do transporte individual, o aumento da taxa de ocupação pode ser 

alcançado por meio do compartilhamento de veículos (seja carona solidária – 

ridesharing ou aluguel de carros por períodos curto de tempo – carsharing), que já vem 

sendo incentivadas pela literatura (KASSENS-NOOR, 2010; FIGUEROA e RIBEIRO, 

2013; LITMAN, 2013). No caso das alternativas coletivas, podem-se aplicar as 

propostas de Leal Jr e Guimarães (2016) que, embora estejam focadas para melhoria do 

desempenho da barca, podem ser adaptadas para o ônibus. As propostas envolvem 

desde ações incentivando a integração modal de veículos individuais e coletivos, a 

tarifas especiais em horários de baixa movimentação, melhoria na infraestrutura 

(especialmente dos terminais), além de ações visando à melhoria do nível de serviço 

oferecido. 

Nível 4 (comparação): este nível não se aplica, uma vez que optou-se, no Passo 

4, a trabalhar com benchmark interno. Dessa forma, observando os índices de 

sustentabilidade das alternativas em análise, o ônibus se tornaria a referência para as 

demais. Entretanto, esse resultado é pontual, uma vez que foi calculado com base 

apenas no valor de ocorrência mais provável, desconsiderando outros fatores que 

poderiam influenciar no comportamento do sistema de transporte e, consequentemente, 

no desempenho da alternativa.  

Ressalta-se que não foram encontrados estudos anteriores sobre o desempenho 

sustentável deste trecho o que impossibilita a verificação da consistência do 

desempenho das alternativas ou sua evolução ao longo do tempo.  Entretanto, salienta-

se que a utilização de valores pontuais (e/ou médios) para determinar o desempenho das 

alternativas pode subestimar (ou superestimar) sua performance, pois, como 

demonstrado nas Tabelas 15 e 16, existe uma faixa de valores que cada indicador 

poderia assumir, dependendo do contexto, do dia da semana, do horário em análise, do 

tipo de veículo, fonte de energia, dentre outros fatores.  

Isso reforça a necessidade de aplicação do Passo 8, a fim de verificar se o 

ranking de sustentabilidade se alteraria, tendo em vista os diferentes valores que os 

indicadores poderiam assumir. Dessa forma, inicialmente foi feita uma análise de 

cenários, visando compreender o comportamento das alternativas diante dos diferentes 
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cenários (otimista, base ou referencial, pessimista). Em seguida, aplicou-se a SMC com 

intuito de mapear possíveis resultados de cada alternativa e suas probabilidades de 

ocorrência. 

 

Passo 8: Melhorias 

Embora não seja obrigatório, o Passo 8 foi desenvolvido a fim de verificar o 

desempenho das alternativas caso houvesse uma mudança no cenário referencial (ou 

seja, nos valores dos indicadores selecionados). Além disso, avaliou-se qual a 

probabilidade de determinada opção ter um desempenho sustentável e/ou ocupar uma 

melhor posição no ranking. Ressalta-se que o Nível 2 foi parcialmente elaborado, pois 

se pretendeu fazer apenas um diagnóstico para intervenções futuras de gestores públicos 

ou responsáveis pelo planejamento dos sistemas de transporte. Portanto, não foram 

criados cenários visando identificar potenciais melhorias advindas das ações propostas. 

Nível 1 (sensibilidade): nesta etapa, foram criados dois cenários – pessimista e 

otimista – a fim de avaliar como alterações nos valores das medidas poderiam 

influenciar no desempenho das alternativas do trecho em análise. Para tanto, foram 

utilizados os valores máximos e mínimos dos indicadores coletados e recalcularam-se as 

medidas apresentadas nos Passos 5 e 6. As premissas adotadas para o cálculo das 

medidas em cada um dos cenários estão descritas na Tabela 20. 

 

Tabela 20: Premissas adotadas para cada indicador no cálculo das medidas em cada 

cenário 

Indicadores 
Valor assumido em cada cenário 

Otimista Referencial Pessimista 

Distância percorrida 

Valor fixo em todos os cenários
1
 

Poder calorífico do combustível 

(com e sem parcela renovável) 

Fator de emissão (CO2, CH4, N2O) 

Valor do veículo 

Depreciação anual 

Alíquota IPVA 

Alíquota do seguro 

Alíquota de imposto na operação de 

transporte 

Número de paradas 

Número de acidentes com óbito 

Número de passageiros 

transportados 

Ocupação Máximo Médio Mínimo 

Consumo de combustível Mínimo Médio Máximo 

Preço do combustível Mínimo Médio Máximo 

Valor gasto com pedágio Mínimo Médio Máximo 

Nota: (1) Não foram encontrados valores que permitissem variar estes indicadores. 



73 
 

Tabela 20: Premissas adotadas para cada indicador no cálculo das medidas em cada 

cenário (continuação) 

Indicadores 
Valor assumido em cada cenário 

Otimista Referencial Pessimista 

Valor do estacionamento Mínimo Médio Máximo 

Tempo total de permanência no 

estacionamento 
Mínimo Médio Máximo 

Tarifa Mínimo Médio Máximo 

Velocidade Máximo Médio Mínimo 

Tempo para conseguir estacionar Mínimo Médio Máximo 

Headway Mínimo Médio Máximo 

Tempo de embarque e desembarque Mínimo Médio Máximo 

Nota: Variaram-se todos os indicadores para os quais foram obtidos valores máximos, médios e mínimos 

no Passo 5, e não apenas aqueles que, aparentemente, são mais significativos para o resultado individual. 

Com isso, desejou-se identificar os desempenhos extremos de cada alternativa, considerando valores 

pontuais (máximos e mínimos). Considera-se o valor médio como sendo o de ocorrência mais provável. 

 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

Assim, para o cenário pessimista consideraram-se os valores máximos de todos 

os indicadores, exceto da “taxa de ocupação” e da “velocidade média” em que se 

aplicaram os valores mínimos (uma vez que quanto maior a velocidade dos veículos, 

por exemplo, menor tempo de deslocamento; impactando positivamente no tempo de 

viagem, o que seria desejável para o cenário otimista). Já para o cenário otimista, a 

lógica aplicada foi inversa: valores mínimos de todos os indicadores, exceto “taxa de 

ocupação” e “velocidade média”. Com base nestas premissas foram calculadas as 

medidas da Tabela 21, pela aplicação das Equações 5 – 24 aos dados da Tabela 15.  

 

Tabela 21: Medidas referentes a cada aspecto de sustentabilidade nos cenários 

ID 

Econômico Social 

Custo total Receita Governamental  Tempo total de viagem 

[R$/pass/viagem] [R$/pass/viagem] [h/pass/viagem] 

Mínimo Médio Máximo Mínimo Médio Máximo Mínimo Médio Máximo 

A1 1,069 145,052 620,287 0,020 0,172 0,348 0,296 0,585 1,285 

A2 1,228 145,982 621,977 0,020 0,172 0,348 0,296 0,585 1,285 

A3 0,651 98,690 388,142 0,019 0,045 0,053 0,296 0,470 0,664 

A4 4,900 5,900 7,350 0,571 0,687 0,856 0,634 1,013 2,626 

A5 3,500 3,800 5,000 0,323 0,351 0,462 0,214 0,744 1,116 
 

ID 

Social Ambiental 

Acidentes com óbito 

Consumo de energia 

renovável Emissão de CO2-eq 

[qtd/pass] [MJ/pass/viagem] [kg/pass/viagem] 

Mínimo Médio Máximo Mínimo Médio Máximo Mínimo Médio Máximo 

A1 0,054 0,056 0,058 1,703 7,397 10,720 632,597 2748,465 3983,021 

A2 0,054 0,056 0,058 9,405 41,378 60,555 568,412 2500,655 3659,641 

A3 0,729 0,751 0,774 1,044 2,592 3,096 387,822 963,072 1150,501 

A4 0,019 0,020 0,021 0,095 0,262 0,624 156,971 431,656 1027,446 

A5 1,2x10
-5

 1,3x10
-5

 1,3x10
-5

 0,000 0,000 0,000 154,651 499,196 1797,967 

Fonte: Elaboração própria (2016) 
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Uma vez estabelecidos os valores das medidas (mínimo, médio e máximo), 

foram definidos os critérios para a formação dos cenários e o cálculo do índice de 

sustentabilidade, conforme apresentado na Tabela 22. Nota-se, por exemplo, que o 

cenário otimista considera os melhores valores possíveis (apresentados na Tabela 21) 

para cada medida. De maneira análoga, no cenário pessimista consideram-se os piores 

resultados de cada medida.  

 

Tabela 22: Premissas adotadas para cada medida na definição dos cenários 

Atributo Medida 
Valor assumido em cada cenário 

Otimista Referencial
1
 Pessimista 

Ambiental 

Consumo total de energia 

renovável 
Máximo Médio Mínimo 

Emissão de CO2-eq Mínimo Médio Máximo 

Econômico 
Custo total Mínimo Médio Máximo 

Receita Governamental Máximo Médio Mínimo 

Social 
Tempo de viagem Mínimo Médio Máximo 

Acidente com óbito Mínimo Médio Máximo 

Nota: O resultado deste cenário foi apresentado no Passo 7 (Tabela 18 e Figura 5). 

Fonte: Elaboração própria (2016) 
 

Com base nestas premissas e aplicação das Equações 1, 2 e 3 aos dados da 

Tabela 21, obtiveram-se os índices de sustentabilidades apresentados na Tabela 23 e 24. 

 

Tabela 23: Resultado das medidas no cenário pessimista 

ID 

Ambiental Econômico Social 
Índice de 

sustentabilidade 

Consumo 

de energia 

renovável 

Emissão 

de CO2-eq Custo total 

Receita 

Governa-

mental 

Tempo 

de 

viagem Acidente 

A1 0,1810 0,0000 0,0027 0,0018 0,6834 0,9255 0,2991 

A2 1,0000 0,1094 0,0000 0,0018 0,6834 0,9255 0,4534 

A3 0,1110 0,9584 0,3790 0,0000 1,0000 0,0000 0,4081 

A4 0,0101 1,0000 0,9962 1,0000 0,0000 0,9734 0,6633 

A5 0,0000 0,7393 1,0000 0,5517 0,7696 1,0000 0,6768 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

Tabela 24: Resultado das medidas no cenário otimista 

ID 

Ambiental Econômico Social 
Índice de 

sustentabilidade 

Consumo 

de energia 

renovável 

Emissão 

de CO2-eq Custo total 

Receita 

Governa-

mental 

Tempo 

de 

viagem Acidente 

A1 0,1770 0,0000 0,9016 0,3670 0,8060 0,9255 0,5295 

A2 1,0000 0,1343 0,8641 0,3670 0,8060 0,9255 0,6828 

A3 0,0511 0,5121 1,0000 0,0000 0,8060 0,0000 0,3949 

A4 0,0103 0,9951 0,0000 1,0000 0,0000 0,9734 0,4965 

A5 0,0000 1,0000 0,3295 0,5093 1,0000 1,0000 0,6398 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

A partir dos dados das Tabelas 18, 23 e 24, pôde-se elaborar a Figura 6, para 

auxiliar na análise de dados.  
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Figura 6: Desempenho sustentável das alternativas de transporte em cada cenário 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

Pela análise da Figura 6, verifica-se que nenhuma alternativa alcança o grupo de 

sustentabilidade superior em qualquer dos cenários propostos. Os maiores desempenhos 

registrados são do carro a etanol na avaliação otimista (com índice de 0,683), do ônibus 

nos cenários pessimista e base (com 0,663 e 0,661, respectivamente) e da barca nos três 

cenários (com índices sempre acima de 0,6). Ressalta-se, ainda, que apenas a 

motocicleta permanece no grupo de sustentabilidade inferior em todos os casos 

analisados. 

Destaca-se que, nos cenários pessimista e base (referencial), as alternativas de 

transporte coletivo têm os melhores desempenhos. A barca ocupa a primeira colocação 

seguida pelo ônibus, no cenário pessimista; e esta posição se inverte no cenário 

referencial (contudo, em ambos, as duas alternativas têm índices de sustentabilidade 

acima de 0,650). 

Entretanto, o automóvel a etanol que é o terceiro colocado no cenário referencial 

(com índice de 0,503), ocupa a primeira posição no cenário otimista, registrando o 

maior índice de sustentabilidade dentre todas as alternativas analisadas, em todos os 

cenários; sendo maior, inclusive, que todos os desempenhos alcançados pela barca 

(alternativa de maior capacidade) e pelo ônibus (alternativa de melhor desempenho no 

cenário base). 

Em relação ao automóvel a gasolina (alternativa mais utilizada no trecho em 

análise), nota-se que este apresenta um desempenho inferior ao automóvel a etanol em 

todos os cenários. Além disso, seu desempenho nos cenários pessimista e base são 
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inferiores ao da motocicleta. Entretanto, o índice de sustentabilidade alcançado no 

cenário otimista (0,530) supera àquele registrado pelo automóvel a etanol nos cenários 

pessimista (0,453) e base (0,503) e o do ônibus, no cenário otimista (0,493). Salienta-se, 

contudo, que os dois piores índices de sustentabilidade registrados dentre todas as 

alternativas pertencem ao automóvel a gasolina (0,299 no cenário pessimista e 0,349 no 

referencial, respectivamente).  

Quanto ao automóvel a etanol, embora seu desempenho seja inferior ao do 

ônibus e da barca nos cenários referencial e pessimista, ele se destaca no cenário 

otimista, apresentando o maior índice de sustentabilidade dentre todas as alternativas 

(0,683). Destaca-se, também, que seu desempenho é superior ao da motocicleta em 

todos os cenários. 

Em relação à motocicleta, embora ela tenha um coeficiente de variação pequeno 

(2,8%), isso não possa ser considerado algo positivo, tendo em vista que seu 

desempenho é sempre menor ou igual a 0,408. Destaca-se que os índices registrados por 

esta alternativa são superiores apenas à performance do automóvel a gasolina nos 

cenários pessimista e base. Para auxiliar na comparação do desempenho das diferentes 

alternativas nos cenários propostos, tem-se a Figura 7.  

 

 
Figura 7: Comparação do desempenho sustentável das alternativas de transporte 

nos cenários propostos 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

Verifica-se que o automóvel a gasolina é a alternativa com maior variação no 

desempenho (coeficiente de variação de 30,9%) podendo tanto ter o pior resultado 
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(abaixo de 0,3) quanto o terceiro melhor (0,53), no cenário otimista. Com o segundo 

maior coeficiente de variação (22,1%), tem-se o automóvel a etanol que registra tanto o 

melhor desempenho quanto o pior índice de sustentabilidade dentre as três alternativas 

que sempre ocupam as três primeiras colocações, em todos os cenários. 

Embora tenha um coeficiente de variação mais estável (15,8%), o ônibus cai da 

primeira posição no cenário referencial (com coeficiente 0,661) para a penúltima, no 

cenário otimista (0,496). Nos extremos, a barca e a motocicleta têm os desempenhos 

mais estáveis, com coeficientes de 2,8% e 6,3%, respectivamente. 

Por fim, verifica-se que a alternativa que teve o desempenho mais consistente 

com aquele obtido no Passo 7 (cenário referencial) foi a barca, a qual apresenta um 

coeficiente de variação equivalente a 2,8%. Nota-se, também, que o ônibus ficaria na 

primeira colocação apenas no cenário referencial, ratificando que a avaliação baseada 

em análises pontuais (e/ou usando valores médios) pode conduzir a decisões errôneas. 

Esta oscilação no desempenho de todas as alternativas a depender do cenário em 

análise pode estar associada à característica probabilística das variáveis (indicadores e 

medidas) utilizadas para determinar o ranking de sustentabilidade. Assim, para que o 

gestor possa ter uma visão mais completa das probabilidades de ocorrência de cada um 

dos eventos acima assinalados, proporcionando uma tomada de decisão mais adequada, 

optou-se por simular o desempenho das medidas. Dessa forma, foi possível determinar 

qual é a probabilidade das alternativas terem, de fato, desempenhos considerados 

sustentáveis (pelo menos acima de 0,5, por exemplo). Os resultados encontrados com a 

aplicação da SMC estão detalhados no Nível 3. 

Nível 2 (aprimoramento): neste nível são propostas ações visando a melhoria do 

desempenho do objeto de estudo e podem ser criados cenários para observar a tendência 

de comportamento deles, caso as melhorias fossem feitas (implementação teórica das 

melhorias, por exemplo, estabelecer o novo ranqueamento caso seja adotado o uso de 

combustível renovável em substituição ao fóssil, para as alternativas em que isso se 

aplicar).  

Assim, a Tabela 25 lista uma série de medidas que poderiam ser adotadas para 

aumentar a performance das alternativas de transporte disponíveis no trecho em análise. 

Salienta-se que, como será feita a aplicação do Nível 3, optou-se por não simular o 

quanto as ações de melhoria propostas poderiam contribuir efetivamente para o 

aprimoramento do desempenho das alternativas. 



78 
 

Tabela 25: Ações que poderiam ser adotadas para melhorar a performance das alternativas de transporte no trecho em análise 

Á
re

a
 

Ações 

Influência Alternativas 

Consumo de 

combustível 
Emissões Custo 

Tempo de 

viagem 
Segurança 

A

1 

A

2 

A

3 

A

4 

A

5 

T
ec

n
o

lo
g

ia
 

Uso de motor turbo alimentado 
 

x 
   

x x x x 
 

Uso de pneus radiais e/ou de baixa resistência ao rolamento x 
    

x x x x 
 

Aprimoramento do perfil aerodinâmico do veículo e/ou melhoria do design das 

embarcações 
x x 

   
x x x x x 

Uso de ventilador do motor com acionamento intermitente x 
    

x x x x 
 

Aprimoramento no turbo compressor x 
    

x x x x 
 

Uso de válvulas de admissão e descarga do motor com atuação variável (VAV) x x 
   

x x x x 
 

Uso de sistema de pós-tratamento de gases de descarga com arrefecimento avançado x x 
   

x x x x 
 

Eletrificação dos acessórios x 
    

x x x x 
 

Uso de materiais lubrificantes visando à redução das perdas por fricção no sistema de 

propulsão 
x 

    
x x x x x 

Uso de transmissão automatizada em veículos x 
    

x x x x 
 

Uso de motores com gerenciamento eletrônico x x 
   

x x x x 
 

Motores e sistemas de transmissão eficientes; sistemas de recuperação de calor nos 

veículos marítimos 
x x        x 

Uso de fuel borne catalysts (FBC) nos sistemas de filtro do diesel, para ampliar a 

regeneração do filtro, em conjunto com dispositivos de partícula de diesel (sistema de 

controle de emissão) 

x x       x x 

Uso de drivers híbridos diesel-elétricos para veículos ou alteração para gerador de 

alimentação a bordo nas embarcações marítimas (no lugar da alimentação shorepower que 

fica no cais) 

x x       x x 

Uso de farol de xênon     x x x x x  

Uso de detector de fadiga     x x x x x  

Uso de freios ABS     x x x x x  

E
n

er
g

ia
 

Uso de catalisadores de oxidação de diesel (requer que o diesel contenha menos de 500 

ppm de enxofre) 
 x       x x 

Uso de diesel de baixo teor ou ultrabaixo teor de enxofre  x       x x 

Uso de biocombustíveis (até B20 para barca), além do incentivo ao uso do etanol em 

substituição à gasolina e biodiesel em substituição ao diesel. 
 x    x x x x x 
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Tabela 25: Ações que poderiam ser adotadas para melhorar a performance das alternativas de transporte no trecho em análise (continuação) 

Á
re

a
 

Ações 

Influência Alternativas 

Consumo de 

combustível 
Emissões Custo 

Tempo de 

viagem 
Segurança 

A

1 

A

2 

A

3 

A

4 

A

5 

E
n

er
g

ia
 Uso de energias alternativas (solar, eólica, hidrogênio etc.)  x    x x x x x 

Criação de infraestrutura para o uso de carros elétricos x x    x x    

Ampliação na produção de motocicletas flex  x      x   

G
es

tã
o

 

Calibração correta dos pneus x x x 
 

x x x x x 
 

Ecodriving x x x 
 

x x x x x 
 

Treinamento dos condutores x 
 

x 
 

x x x x x x 

Monitoramento das viagens 
  

x 
 

x x x x x x 

Carsharing e ridesharing x x x 
  

x x 
   

Automatização dos terminais e redução dos tempos de espera para atracação x x 
 

x 
     

x 

Redução na condução dos veículos em marcha lenta x x 
   

x x x x x 

Uso de barcas de maior capacidade nos horários de pico 
 

x 
       

x 

Adoção de plataformas separadas para embarque e desembarque 
  

 x x 
    

x 

Nivelamento das plataformas 
  

 x x 
   

x x 

Adequação dos terminais (climatização, proteção em relação às intempéries e recursos de 

acessibilidade)     
x 

   
x x 

Otimização da rota dos ônibus 
  

x x 
    

x 
 

Redução do headway 
   

x 
    

x x 

Programa de manutenção preventiva dos veículos x x x  x x x x x x 

Uso de tecnologia de informação (como suporte a escolha das rotas, por exemplo) x x  x x x x x x  

Descontos nos períodos de baixa movimentação   x      x x 

Vendas de bilhete online e/ou vendas/validação dos bilhetes a bordo a fim de reduzir as 

filas 
   x     x x 

Ações que promovam a integração modal como park-and-ride, estacionamentos para 

motos e bicicletas 
x x x x  x x x x x 

Uso do "Sem Parar" no pedágio    x  x x x   
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Tabela 25: Ações que poderiam ser adotadas para melhorar a performance das alternativas de transporte no trecho em análise (continuação) 

Á
re

a 

Ações 

Influência Alternativas 

Consumo de 

combustível 
Emissões Custo 

Tempo de 

viagem 
Segurança 

A

1 

A

2 

A

3 

A

4 

A

5 

P
o

lí
ti

ca
 g

o
v

er
n

am
en

ta
l 

Promoção de projeto para incentivo à redução de consumo de combustível e, 

consequente, redução da emissão de poluentes (análogos aos projetos de transporte de 

carga como Siga Bem, EconomizAR e Transportar) 

x x 
   

x x x x 
 

Implantação de programa de conservação e manutenção de veículos (ex. pedágios mais 

caros para veículos mais antigos) 
x x x 

  
x x x x x 

Promoção de programas de renovação da frota x x x 
  

x x x x x 

Implantação de programas de inspeção técnica veicular x x 
   

x x x x x 

Definição de metas e padrões associados à redução das emissões e uso de combustíveis 

renováveis 
x x 

   
x x x x x 

Ampliação do programa de bilhete único e/ou descontos para idosos, estudante, pessoas 

com necessidades especiais e/ou de baixa renda;   
x 

     
x x 

Incentivos à integração modal por meio de investimentos em infraestrutura x x x x  x x x x x 

Incentivo à pesquisa e desenvolvimento de novos combustíveis renováveis, bem como 

aprimoramento da infraestrutura para ampliação do uso daqueles já existentes 
 x    x x x x x 

Notas: (1) A redução do headway precisa ser combinada com outras ações para que não cause uma menor taxa de ocupação dos veículos em circulação; (2) Ações de restrição 

ao transporte individual ou sobretaxação dos veículos particulares e restrição de estacionamento não foram consideradas, pois se deseja melhorar o desempenho das 

alternativas, sem incentivar diretamente o uso do transporte individual ou coletivo, tendo em vista que os carros a etanol, por exemplo, podem ter um desempenho sustentável 

considerado adequado. 

 

Fonte: elaborado com base em Ribeiro et al.(2007), Levelton (2007), Leal Jr e D’Agosto (2012), WWF (2012), Guimarães et al. (2013), Vyas et 

al. (2013), Guimarães, Leal Jr e Garcia (2014) e Guimarães e Leal Jr (2016) 
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Nível 3 (simulação): a partir da análise feita no Nível 1, verificou-se que as 

medidas podem assumir diferentes valores entre o intervalo mínimo e máximo, 

entretanto, essa possibilidade não foi considerada. Assim, neste nível, aplicou-se a 

SMC
2
, a fim de mapear os possíveis resultados de cada alternativa, em termos de 

sustentabilidade, e suas respectivas probabilidades de ocorrência. 

O objetivo é evitar decisões equivocadas, uma vez que determinada opção de 

transporte pode ter um resultado positivo em determinado cenário (índice de 

sustentabilidade acima de 0,7, por exemplo), mas a probabilidade deste resultado 

pontual acontecer, pela combinação dos valores das medidas, ser muito pequena. 

Reforça-se que, de acordo com Salling (2013), a SMC captura a variabilidade do 

comportamento do sistema, de maneira mais adequada que a análise de cenários. 

Dessa forma, para executar a simulação é necessário indicar a distribuição de 

probabilidades das variáveis de entrada (medidas). Como não havia dados históricos 

que permitissem determinar a distribuição mais ajustada a cada uma das medidas, 

adotou-se a distribuição triangular, conforme recomendação de Rangarajan (2012) e 

Salling (2008), determinando o valor médio como o mais provável. Assim, o índice de 

sustentabilidade de cada alternativa foi simulado considerando os valores da Tabela 21. 

A Tabela 26 sintetiza os principais resultados, no âmbito da estatística descritiva, 

obtidos para cada alternativa. 

 

Tabela 26: Resumo dos resultados encontrados pela Simulação de Monte Carlo 

Estatística 

Automóvel a 

gasolina 

Automóvel 

a etanol Motocicleta Ônibus Barca 

Mínimo 0,1660 0,3207 0,1718 0,4959 0,4089 

Máximo 0,7212 0,8547 0,5255 0,8165 0,7932 

Média 0,3983 0,5447 0,3916 0,6625 0,6765 

Desvio padrão amostral 0,0790 0,0797 0,0530 0,0182 0,0519 

Variância 0,0062 0,0064 0,0028 0,0003 0,0027 

Coeficiente de variação 19,83% 14,64% 13,54% 2,75% 7,67% 

Mediana 0,3942 0,5411 0,3984 0,6624 0,6839 

Moda 0,3896 0,5206 0,4284 0,6627 0,6993 

Nota: (1) Os valores máximos e mínimos encontrados na simulação são diferentes dos maiores e menores 

desempenhos registrados na análise de cenários do Passo 8, Nível 2, pois foram testadas combinações de 

indicadores não contempladas naqueles cenários. Por exemplo, é possível combinar os melhores 

resultados determinada alternativa com os piores das demais. Assim, dada a normalização utilizada (que é 

comparativa, no intervalo), obtiveram-se valores mais extremos do que aqueles encontrados na análise de 

cenários. (2) Foi feito o teste de Tukey, usando o suplemento do Portal Action, e verificou-se que os 

desempenhos médios das alternativas são estatisticamente diferentes. 

 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

                                                           
2
 Utilizou-se o software @Risk o qual adota a amostragem Hipercubo Latino e o gerador aleatório 

Mersenne Twister. Foram feitas 100mil iterações, considerando 30 inputs (medidas de sustentabilidade 

para cada alternativa) e 5 outputs (índice de sustentabilidade para cada alternativa) 
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 Nota-se que, de acordo com o desempenho mais frequente no experimento (a 

moda), o ranking das alternativas seria semelhante àquele encontrado com o uso dos 

valores médio dos indicadores, com alteração apenas nas duas primeiras posições. 

Assim, a barca registra o melhor coeficiente, seguido pelo ônibus e pelo automóvel a 

etanol, formando o grupo de sustentabilidade intermediária. Na sequência, têm-se a 

motocicleta e o automóvel a gasolina, compondo o grupo de sustentabilidade inferior.  

 Entretanto, há uma variação entre os possíveis valores mínimos e máximos de 

desempenho de cada alternativa. Isso precisa ser investigado, especialmente, se o 

tomador de decisão estiver avaliando novas políticas de transporte que requerem a 

priorização de alguma alternativa. É necessário avaliar, por exemplo, a probabilidade 

dos valores extremos ocorrerem, bem como qual faixa de desempenho concentra a 

maior probabilidade de ocorrência.  

 Assim, para facilitar a análise comparativa, os possíveis desempenhos foram 

divididos em classes, conforme apresentado na Figura 8. Tratam-se das curvas de 

frequência de desempenho acumulado para cada uma das alternativas. 

 

 
Figura 8: Comparação do desempenho das alternativas de transporte 

 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

 Verifica-se que as alternativas de transporte coletivo têm as maiores 

probabilidade de alcançarem desempenhos superiores às demais (estando o ônibus 

sempre acima de 0,5 e a barca acima desta referência em 99,77% dos casos), seguidas 



83 
 

pelo automóvel a etanol. Enquanto o maior desempenho possível das motocicletas está 

na faixa 0,5 - |0,6, a menor performance dos ônibus está nesta mesma faixa.  

 Ressalta-se que existe maior probabilidade do desempenho da barca estar entre 

0,6 – |0,8 (com maior concentração na faixa 0,6 – |0,7), enquanto o desempenho mais 

provável do ônibus está na faixa 0,6 – |0,7, automóvel a etanol de 0,5 – |0,6, da 

motocicleta de 0,4 – |0,5 e do automóvel a gasolina em 0,3 – |0,4. 

Nota-se, também, que todas as alternativas, com exceção do automóvel a etanol 

e dos ônibus, têm desempenhos inferiores à faixa 0,8 – |0,9. Além disso, nenhuma 

alternativa está na faixa de melhor desempenho (0,9 – |1,0) e, apenas o automóvel a 

gasolina e a motocicleta têm probabilidade de registrar desempenhos inferiores a 0,2 

(0,26% e 0,01%, respectivamente). Contudo, como a análise por classes pode mascarar 

determinados resultados, optou-se por analisar o desempenho das alternativas, caso a 

caso, de maneira desagregada. 

 No que diz respeito ao automóvel a gasolina, verifica-se 90% de probabilidade 

do seu desempenho estar concentrado entre 0,269 e 0,531 (Figura 9). Ressalta-se, 

contudo, que em 89,5% dos casos, esta alternativa tem desempenho inferior ao 0,5, 

mantendo-se no grupo de sustentabilidade inferior. Assim, apesar de ser possível que 

esta alternativa registre um índice de sustentabilidade superior a 0,5, esta condição de 

“sustentabilidade intermediária” responde a apenas 10,5% dos eventos.  

 

 

Figura 9: Distribuição do desempenho do automóvel a gasolina 

Fonte: Elaboração própria (2016) 
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 Verifica-se também que o automóvel a gasolina não alcança o patamar de 

sustentabilidade superior (índice acima de 0,8), sendo seu melhor índice equivalente a 

0,7212. Entretanto, a depender da combinação dos indicadores, esta alternativa pode ter 

desempenhos considerados péssimos, sendo o menor valor equivalente a 0,1660.  

 Comparando os valores encontrados nos cenários propostos no Passo 8, Nível 1, 

têm-se as seguintes probabilidades: 

 Desempenhos de 0 a |0,299 (menor desempenho registrado nos cenários): 9,54% 

das ocorrência; 

 Desempenhos de 0,299 a |0,349 (desempenho médio): 16,83% das ocorrências; 

 Desempenhos de 0,349 a |0,530 (maior desempenho nos cenários): 68,40 % das 

ocorrências 

 Desempenhos acima de 0,530: 5,23% das ocorrências 

 Considerando o desempenho encontrado com a aplicação dos valores médios 

dos indicadores (cenário base), nota-se que sua performance é subestimada, uma vez 

que em aproximadamente 73,63% das combinações dos indicadores selecionados, o 

automóvel a gasolina registra desempenho superior a 0,349. Salienta-se, contudo, que as 

chances de alcançar um resultado inferior ao resultado médio (26,37%) precisam ser 

observadas cuidadosamente pelo tomador de decisão. Essa significativa dispersão dos 

possíveis resultados é ratificada pelo coeficiente de variação (19,83%), indicando que 

seu desempenho tem a maior faixa de variação em torno da média dentre as alternativas 

avaliadas (Tabela 26). 

 Isso dificulta o gerenciamento tendo em vista que o desempenho desta 

alternativa é muito sensível a modificações das variáveis. Entretanto, isso também 

representa que uma melhoria no indicador poderia conduzir a melhorias mais sensíveis 

no seu desempenho. É importante refletir, contudo, se esta alternativa deveria ser 

priorizada tendo em vista que sua performance mais provável está no grupo da 

sustentabilidade intermediária. 

 No caso dos automóveis a etanol, verifica-se que a maior probabilidade de 

ocorrência está concentrada no intervalo de 0,415 a 0,679 (Figura 10). Isso demonstra 

uma maior probabilidade do carro a etanol ter um desempenho sustentável maior que o 

do carro a gasolina. 

Além disso, o pior desempenho registrado no carro a etanol (0,3207) está 

inserido no intervalo de desempenhos de maior probabilidade de ocorrência (90%) do 



85 
 

carro a gasolina. Em aproximadamente 15,55% dos resultados simulados, o carro a 

gasolina tem desempenho inferior ao menor índice alcançado pelo carro a etanol. 

 

 

Figura 10: Distribuição do desempenho do automóvel a etanol 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

Verifica-se que em, aproximadamente, 70,95% das possíveis combinações entre 

os valores de indicadores, o automóvel a etanol se enquadra no nível de sustentabilidade 

intermediária. Ressalta-se que, embora a probabilidade seja pequena (0,06%), esta 

alternativa pode alcançar índices de sustentabilidade maiores que 0,8, sendo seu melhor 

desempenho equivalente a 0,8547.  

Comparando os valores encontrados nos cenários propostos no Passo 8, Nível 1, 

têm-se as seguintes probabilidades: 

 Desempenhos de 0 a |0,453 (menor desempenho registrado nos cenários): 

11,77% das ocorrência; 

 Desempenhos de 0,453 a |0,503 (desempenho médio): 18,92% das ocorrências; 

 Desempenhos de 0,503 a |0,683 (maior desempenho nos cenários): 64,69% das 

ocorrências 

 Desempenhos acima de 0,683: 4,62% 

Considerando o desempenho encontrado com no cenário referencial, nota-se que 

sua performance também é subestimada, uma vez que em 69,31% das combinações dos 

indicadores selecionados, o automóvel a etanol registra desempenho superior a 0,503. 

Contudo, o tomador de decisão deve analisar as possíveis ocorrências em que o 
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desempenho desta alternativa é inferior ao cenário base, dada sua relevante 

probabilidade de ocorrência (30,69%).  

Verifica-se que esta alternativa tem um coeficiente de variação alto se 

comparado às coletivas (14,64%), dificultando o gerenciamento. Contudo, diferente do 

automóvel a gasolina, ela tem perspectivas melhores de alcançar um melhor 

desempenho, tendo em vista que aproximadamente 71% das ocorrências estão 

enquadradas na classificação de sustentabilidade intermediária. 

Em relação à motocicleta, nota-se que os desempenhos de maior probabilidade 

de ocorrência estão mais próximos aos do carro a gasolina, variando de 0,301 a 0,469 

(conforme a Figura 11). Em seu pior desempenho, o índice de sustentabilidade é igual a 

0,1718, enquanto o automóvel a gasolina registra 0,1660 e o automóvel a etanol alcança 

0,3207. Entretanto, verifica-se que praticamente todos os possíveis resultados 

registrados pela motocicleta, colocam-na no grupo de sustentabilidade inferior. 

 

 
Nota: Esta foi a única curva que não seguiu o formato da distribuição normal, o que poderia ser explicado 

pelo fato de ser a única alternativa que tem apenas duas ocupação possíveis: uma ou duas pessoas. 
 

Figura 11: Distribuição do desempenho da motocicleta 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

Quanto ao seu melhor desempenho, a motocicleta alcança 0,5255, que está 

dentro da faixa dos desempenhos mais prováveis (90%) das alternativas anteriores. Por 

exemplo, 5,68% das possíveis ocorrências do automóvel a gasolina registram valores 

superiores a 0,5255 (chegando a 0,7212), enquanto há uma probabilidade de, 
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aproximadamente, 58% do automóvel a etanol alcançar valores superiores ao melhor 

índice de sustentabilidade da motocicleta (chegando a 0,8547). 

Comparando os valores encontrados nos cenários propostos no Passo 8, Nível 1, 

têm-se as seguintes probabilidades: 

 Desempenhos de 0 a |0,361 (menor desempenho registrado nos cenários): 

29,26% das ocorrência; 

 Desempenhos de 0,361 a |0,395 (desempenho médio): 18,12% das ocorrências; 

 Desempenhos de 0,395 a |0,408 (maior desempenho nos cenários): 9,08% das 

ocorrências; 

 Desempenhos acima de 0,408: 43,54% 

Considerando o desempenho encontrado com a aplicação dos valores médios, 

nota-se que sua performance também é subestimada, sendo que em 52,62% das 

combinações, a motocicleta registra desempenho superior a 0,395. Destaca-se que em 

43,54% dos casos, a motocicleta poderia registrar um desempenho superior ao resultado 

máximo apresentado nos cenários. Contudo, reforça-se que, mesmo em seu melhor 

desempenho, esta alternativa se mantém no grupo de sustentabilidade inferior. 

Além disso, há uma probabilidade de quase 30% do desempenho desta 

alternativa ser pior que o menor desempenho indicado nos cenários do Passo 8, Nível 1. 

Isso reforça a relevância da execução deste nível, com a aplicação da SMC, uma vez 

que o gestor poderia ser conduzido a uma decisão inadequada, caso considerasse apenas 

os valores médios (em que a motocicleta não ocupa a última colocação) ou a análise de 

cenários. 

Por fim, ressalta-se que a motocicleta tem um coeficiente de variação próximo 

ao automóvel a etanol (sendo 14,64 versus 13,54). Entretanto, seria importante analisar 

se ações de melhorias propostas para esta alternativa deveriam ser executadas, tendo em 

vista que o desempenho do automóvel a etanol tende a ser superior ao da motocicleta 

(em 58% dos resultados simulados, o automóvel a etanol alcançou um desempenho 

superior ao melhor desempenho da motocicleta; enquanto seu pior resultado está na 

faixa dos resultados mais prováveis da motocicleta).  

Ademais, assumindo que os princípios de mobilidade sustentável preveem 

incentivos à utilização de alternativas de transporte coletivo (Lei nº 12.587/12 - 

BRASIL, 2012), se o gestor público tivesse que escolher apenas uma alternativa de 

transporte individual para compor o conjunto de alternativas sustentáveis nesta rota, a 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.587-2012?OpenDocument
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mais indicada seria o automóvel a etanol, em função dos possíveis desempenhos 

apresentados
3
. 

Quanto ao ônibus, verifica-se que 90% dos possíveis desempenhos estão 

concentrados entre 0,638 e 0,697, colocando-o no patamar de sustentabilidade 

intermediária (Figura 12). Nota-se que, assim como o automóvel a etanol, esta 

alternativa pode alcançar o patamar de sustentabilidade superior. Embora seu melhor 

desempenho seja inferior ao do automóvel a etanol (0,8165 versus 0,8547), observa-se 

que a performance do ônibus tende a ser superior visto que a probabilidade de 

apresentar desempenhos inferiores a 0,638 é de 5%, enquanto do automóvel a etanol 

chega a 87,12% dos casos.  

 

 

Figura 12: Distribuição do desempenho do ônibus 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

Em relação ao seu pior desempenho, o ônibus pode registrar um índice igual a 

0,4959, que é superior a 99,58% de todas as ocorrências da motocicleta, a 88,32% dos 

possíveis desempenhos do automóvel a gasolina e a 26,67% dos possíveis resultados do 

automóvel a etanol. Além disso, performances inferiores a 0,5 respondem apenas a 

0,002% dos casos investigados. 

                                                           
3
De acordo com Oliveira e Silva, (2015) a “Lei da Mobilidade” é um importante marco na gestão da 

política de mobilidade nas cidades brasileiras, pois institui: (i) princípios e diretrizes compatíveis com os 

conceitos de mobilidade urbana sustentável; (ii) a obrigatoriedade de elaboração de Plano de Mobilidade 

Urbana, integrado com os planos diretores (ou neles inseridos), para municípios de 20 mil habitantes; (iii) 

a avaliação, revisão e atualização sistemática dos Planos de Mobilidade implementados. Para maiores 

detalhamentos sugere-se a leitura de BRASIL (2012). 
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Comparando os valores encontrados nos cenários propostos no Passo 8, Nível 1, 

têm-se as seguintes probabilidades: 

 Desempenhos de 0 a |0,496 (menor desempenho registrado nos cenários): 

0,001% das ocorrência; 

 Desempenhos de 0,496 a |0,661 (desempenho médio): 30,58% das ocorrências; 

 Desempenhos de 0,661 a |0,663 (maior desempenho nos cenários): 44,67% das 

ocorrências; 

 Desempenhos acima de 0,663: 24,75% 

Verifica-se que, dentre as alternativas analisadas, o ônibus é o único que 

praticamente não possui chances de registrar desempenhos inferiores ao menor valor 

encontrado na análise de cenários. Além disso, considerando o desempenho encontrado 

no cenário referencial, nota-se que, em 69,42% dos casos sua performance seria 

superior a 0,661, reforçando, novamente a  importância da avaliação considerando os 

valores probabilísticos das variáveis.  

 Destaca-se que o ônibus apresentou o menor coeficiente de variação dentre as 

alternativas analisadas (2,75%), indicando que é a aquela com maior facilidade de 

gerenciamento. Contudo, salienta-se que esta pequena dispersão significa também que, 

no que diz respeito ao aprimoramento do desempenho, o ônibus requer melhorias 

significativas nos indicadores para que haja um pequeno aumento do seu índice de 

sustentabilidade.  

Sendo assim, o gestor precisa avaliar se o esforço (know-how, financeiro, 

institucional, entre outros) necessário para melhorar o desempenho deste modo de 

transporte seria viável; ou, se outra alternativa individual (como o automóvel a etanol 

que também pode alcançar o patamar de sustentabilidade superior) ou coletiva 

responderia às modificações com uma maior taxa de melhoria no índice de 

sustentabilidade. 

No que diz respeito à barca, verifica-se que esta tem os melhores desempenhos 

na faixa que concentra 90% das ocorrências mais prováveis, variando de 0,579 a 0,748 

(Figura 13). Assim como as demais alternativas, existe uma combinação de indicadores 

que a classifica no patamar de sustentabilidade inferior (abaixo de 0,5). Seu menor 

índice de desempenho foi 0,4089, que está na faixa dos valores mais prováveis (90%) 

do automóvel a gasolina e da motocicleta.  
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A probabilidade de a motocicleta registrar um desempenho inferior a pior 

performance da barca, por exemplo, é de 56,46%, seguido pelo automóvel a gasolina 

com 53,03% de chances, enquanto no automóvel a etanol a probabilidade reduz para 

4,27%. O ônibus, por sua vez, não têm desempenhos inferiores a 0,4089. 

 

 

Figura 13: Distribuição do desempenho da barca 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

Salienta-se que esta alternativa não alcança o patamar de sustentabilidade 

superior, pois seu melhor desempenho é equivalente a 0,7932. Contudo, valores 

superiores a 0,697 (maior limitante superior da faixa de 90% de concentração dos 

resultados, considerando as demais alternativas) respondem por apenas 5,07% dos 

possíveis resultados do ônibus, 3,33% do automóvel a etanol e 0,008% do carro a 

gasolina, enquanto as barcas podem ter, aproximadamente, 39,33% dos resultados 

acima deste valor. Isso indica que apesar de não alcançar o patamar de sustentabilidade 

superior, há uma maior probabilidade de a barca ter resultados superiores às demais 

alternativas avaliadas. 

Comparando os valores encontrados nos cenários propostos no Passo 8, Nível 1, 

têm-se as seguintes probabilidades: 

 Desempenhos de 0 a |0,640 (menor desempenho registrado nos cenários): 

22,26% das ocorrência; 

 Desempenhos de 0,640 a |0,657 (desempenho médio): 8,98% das ocorrências; 
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 Desempenhos de 0,657 a |0,677 (maior desempenho nos cenários): 6,18% das 

ocorrências; 

 Desempenhos acima de 0,677: 62,58% 

Considerando o desempenho encontrado com a aplicação dos valores médios, 

verifica-se o resultado da barca fora subestimado visto que em 68,76% dos casos sua 

performance seria superior 0,657. Salienta-se que, embora haja uma probabilidade de 

apenas 0,23% da barca registrar desempenhos menores que 0,5 (sustentabilidade 

inferior), ela poderia, em 22,26%, apresentar resultados piores do que seu pior 

desempenho nos cenários. Por fim, assim como o ônibus, o coeficiente de variação da 

barca é pequeno (7,67%) quando comparado com as alternativas de transporte 

individual. 

Diante dessa discussão, a Figura 14 demonstra como a escolha de valores 

pontuais pode conduzir a decisões equivocadas, por meio da elaboração de rankings 

considerando os valores mínimos e máximos, bem como os valores médios e a moda 

dos resultados simulados. 

 

 

Figura 14: Comparação dos resultados simulados 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

Verifica-se, por exemplo, que os rankings considerando apenas os valores 

mínimos encontrados na simulação seguiriam a mesma ordem do cenário base. Já 

aquele considerando os valores máximos, a média ou a moda apresentaria resultados 

diferentes dos cenários já analisados, reforçando a importância da simulação para 

acurácia na tomada de decisões. 
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Assim, para facilitar a comparação dos possíveis resultados de cada alternativa, 

tem-se a Figura 15. As sobreposições demonstram que as alternativas podem ter o 

mesmo desempenho, a depender da combinação dos indicadores, mas a probabilidade 

de ocorrência é diferente. 

 

 

Figura 15: Comparação entre os desempenhos das alternativas de transporte 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

Verifica-se, por exemplo, que todas as alternativas podem ter um desempenho 

que se enquadre na faixa entre 0,5 - |0,6, embora seja mais provável que isso ocorra para 

o automóvel a etanol (46,35%). De maneira semelhante, verifica-se que, com exceção 

da motocicleta, as mesmas poderiam registrar desempenhos na faixa 0,7 - |0,8, contudo, 

a maior probabilidade de realmente alcançar este desempenho é da barca (37,33%). Em 

seguida, tem-se o ônibus com 4,6% de chances de ter performances neste patamar, o 

automóvel a etanol (com 2,97%) e o automóvel a gasolina a (com 0,01%).  

Assim, pela discussão feita neste nível é possível compreender que a avaliação 

considerando dados pontuais (e/ou médios) pode conduzir a decisões equivocadas visto 

que em alguns casos a performance poderia ser superior (ou inferior) aquela apresentada 

no Passo 8, Nível 1. Além disso, a análise por meio da SMC permite considerar 

situações que nem mesmo a tradicional análise de cenários (ou de sensibilidade) poderia 

apresentar, uma vez que foram simuladas 100 mil possíveis situações. 
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Além da análise apresentada, é possível verificar quais fatores mais contribuíram 

para o resultado observado. Por meio do software @Risk (PALISADE, 2016) foi 

possível identificar quais as medidas mais influenciaram no resultado médio de cada 

alternativa, conforme apresentado nas Figuras 16 - 20. 

Nota-se que o fator “custo total” é o mais determinante para o resultado das 

alternativas de transporte individual, podendo provocar as maiores alterações no 

desempenho em relação à média. Contudo, o desempenho das alternativas de transporte 

coletivo não é sensível a tal medida, sendo mais influenciados pelo “tempo de viagem”. 

Ressalta-se que o “tempo de viagem” é a segunda medida que mais influencia o 

desempenho dos automóveis. A medida “acidentes com óbito” não apareceu como 

relevante para nenhuma das alternativas analisadas, enquanto “tempo de viagem” e 

“emissão de CO2-eq” influenciam, em maior ou menor grau, todas as alternativas. 

Salienta-se o desempenho de determinada alternativa pode ser influenciado pela 

performance das demais, bem como pelos valores assumidos por seus indicadores (e/ou 

medidas). Isso acontece porque, em razão da normalização da técnica de agregação 

utilizada, o desempenho é comparativo. Portanto, a melhoria no desempenho de 

determinada alternativa pode provocar uma piora no desempenho de outra, ainda que 

esta não apresente mudança nos valores de seus indicadores (e/ou medidas). 

No caso do automóvel a gasolina, verifica-se maior ocorrência de fatores 

ambientais dentre aqueles de maior influência (4 de 10), embora os mais relevantes 

sejam o econômico (custo total) e social (tempo de viagem). O econômico tem maior 

influência positiva no desempenho da alternativa (o melhor resultado de output da 

média poderia ser alcançado com uma alteração no custo total do automóvel a gasolina 

chegando a 0,479); enquanto o social tem maior influência negativa (podendo reduzir a 

performance média ao seu pior resultado – 0,332). Além disso, os resultados médios do 

ônibus e da motocicleta impactam na performance média desta alternativa. Verifica-se 

que “custo total”, “emissão de CO2-eq” e “consumo de energia renovável” são as 

medidas mais recorrentes, conforme Figura 16. 

Dessa forma, caso se deseje provocar uma melhoria do desempenho do 

automóvel a gasolina, dever-se-ia privilegiar ações que permitam a redução do seu custo 

total e da sua emissão de CO2-eq. Em seguida, a atenção deveria estar voltada para seu 

tempo de viagem e para o custo total do automóvel a etanol (sendo que este não está sob 

sua gerência). Esclarece-se que, caso o custo total do automóvel a etanol reduza, o 

desempenho do automóvel a gasolina seria influenciado negativamente. 
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Figura 16: Indicadores que influenciam o desempenho médio do automóvel a gasolina 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

Salienta-se que, do ponto de vista da gestão do sistema, dever-se-ia privilegiar 

ações que permitam a melhoria do sistema como um todo; e não penalização de uma 

alternativa para que outra seja beneficiada, embora a literatura incentive restrições ao 

transporte individual em favorecimento ao transporte coletivo (como em FIGUEROA e 

RIBEIRO, 2013, por exemplo). Entretanto, como já fora elucidado, alternativas 

individuais (como o automóvel a etanol, no trecho em análise) também podem alcançar 

desempenhos sustentáveis. Assim, cabe ao gestor encontrar o equilíbrio entre a oferta de 

alternativas coletivas e o uso das individuais para se alcançar um sistema de transporte 

sustentável. 

Em relação ao automóvel a etanol, verifica-se a preponderância de fatores 

econômicos, embora apenas um deles esteja entre as cinco medidas de maior influência. 

Nota-se que “custo total” e “emissão de CO2-eq” têm maior impacto positivo nos 

resultados, enquanto “tempo de viagem” tem maior influência negativa. Além disso, os 

resultados médios do ônibus e da barca impactam na performance média desta 

alternativa. Verifica-se que “custo total” é a medida mais recorrente, seguido por 

“emissão de CO2-eq” e “tempo de viagem”, conforme Figura 17. 

Assim, analogamente ao automóvel a gasolina, caso se deseje melhorar o 

desempenho do automóvel a etanol, ações que permitam a redução do seu custo total e 

da sua emissão de CO2-eq deveriam ser privilegiadas. 
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Figura 17: Indicadores que influenciam o desempenho médio do automóvel a etanol 

Fonte: Elaboração própria (2016) 
 

No que diz respeito à motocicleta (Figura 18), verifica-se a preponderância de 

fatores ambientais, embora as três medidas mais relevantes sejam econômicas. Nota-se 

que os indicadores “custo total” e “emissão de CO2-eq” têm maior influência positiva nos 

resultados, enquanto “tempo de viagem” pode ter maior influência negativa. Salienta-se, 

contudo, que ao mesmo tempo em que o custo total desta alternativa tem a maior 

influência positiva no resultado médio (chegando a 0,455), também pode ser 

responsável pelo pior resultado (0,333).  

 

 
Figura 18: Indicadores que influenciam o desempenho médio da motocicleta 

Fonte: Elaboração própria (2016) 
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Além disso, verifica-se que os resultados médios do ônibus e da barca podem 

impactar na performance média da motocicleta. Ademais, verifica-se que “custo total” e 

“emissão de CO2-eq” são as medidas mais recorrentes no gráfico de influência do 

desempenho médio, conforme Figura 18.  

Quanto ao ônibus, verifica-se a preponderância de fatores ambientais e sociais, 

sendo que o aspecto econômico não influencia diretamente o desempenho desta 

alternativa. A influência se dá de maneira indireta, visto que as medidas econômicas 

compõem o conjunto de medidas que determinam o desempenho das alternativas em 

análise. Nota-se que a medida “tempo de viagem” tem maior influência positiva nos 

resultados, enquanto “emissão de CO2-eq” tem maior influência negativa. Além destes 

indicadores, apenas o resultados médios da motocicleta e o consumo de energia 

renovável influenciam diretamente a performance do ônibus, conforme Figura 19. 

 

 
Figura 19: Indicadores que influenciam o desempenho médio do ônibus 

Fonte: Elaboração própria (2016) 
 

Em relação à barca, verifica-se a preponderância de fatores sociais e ambientais, 
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o “custo total”) – salientando que fatores econômicos não apareceram no gráfico do 

ônibus. Ademais, apenas o resultados médios da motocicleta e do automóvel a gasolina, 

além do consumo de energia renovável, influenciam diretamente a performance da 

barca, conforme Figura 20. Nota-se que as três medidas mais relevantes para o 
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performance. Isso pode ser explicado pelo fato da barca ser a alternativa com maior 

probabilidade de apresentar desempenhos sustentáveis acima de 0,697. 

 

 
Figura 20: Indicadores que influenciam o desempenho médio da barca 

Fonte: Elaboração própria (2016) 
 

 

Em relação à confiabilidade da discussão de dados feita neste trabalho, o erro 
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pior indicador se aproximasse dos valores médios (que o máximo tempo de viagem 

reduzisse ao patamar do tempo médio) ou até mesmo que esses valores de referência 

fossem superados e/ou se aproximassem dos valores dos benchmarks. Assim, poderiam 

ser estabelecidos os valores ideais para cada um dos indicadores de maneira que todas 

as alternativas alcançassem, pelo menos, o patamar de sustentabilidade intermediária. 

Contudo, a potencial melhoria advinda de tais ações não fora mensurada. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo do trabalho, foi possível compreender como a sustentabilidade tem 

sido abordada nas investigações no setor de transportes bem como a necessidade de 

considerar a incerteza nas análises neste setor. A partir do levantamento de literatura 

feito no Capítulo 2 foi possível propor o conjunto de indicadores bem como um método 

que permitiu a análise e avaliação do desempenho das alternativas de transporte de 

passageiro, considerando o conceito de sustentabilidade. Dessa forma, pode-se afirmar 

que os objetivos foram atingidos. 

Apoiado na revisão de literatura verificou-se que as avaliações de desempenho 

em transporte enfocam os aspectos econômicos e ambientais, conforme já indicado por 

Leal Jr (2010) e Markovich e Lukas (2011), embora essa constatação não possa ser 

generalizada com base na amostra de dados pesquisada. Dentre os trabalhos analisados, 

notou-se que as dimensões eficiência e ecoeficiência são as mais abordadas, suspeita-se 

que isto ocorra pela dificuldade em mensurar os aspectos sociais. Entretanto, foram 

encontradas pesquisas que aplicam o conceito de sustentabilidade (englobando a 

dimensão social), apesar de parte se concentrar apenas na proposição de indicadores 

(sem aplicações práticas). 

Além disso, verificou-se que, tradicionalmente, as avaliações em transporte 

consideram valores pontuais (e/ou médios) para representar os indicadores (e/ou 

medidas), seja para análise de riscos, de viabilidade de projetos ou desempenho do 

sistema, em função da escassez de dados. Tendo em vista que, em geral, os indicadores 

podem ter comportamentos probabilísticos, a análise baseada em valores pontuais 

poderia conduzir a decisões equivocadas. Ainda, poderiam levar ao estabelecimento de 

metas e políticas públicas que não seriam condizentes com o real comportamento do 

sistema, uma vez que o gestor não consegue vislumbrar todos os possíveis desempenhos 

de um dado objeto em estudo, aumentando o risco associado a sua decisão. 

Assim, com base na compreensão do contexto de estudo, propôs-se um método 

para avaliação e análise do desempenho sustentável das alternativas de transporte de 

passageiros. Adaptado de Silva et al. (2014), este incorpora uma etapa que permite a 

análise de cenários e a simulação (do comportamento dos indicadores de entrada,  

incorporando, assim, o risco; e/ou das ações de melhoria propostas). Trata-se de uma 

etapa, cuja execução não é obrigatória, ficando a critério do gestor e dos objetos da 

avaliação. Ressalta-se que o método (composto por 8 etapas) é dinâmico, permitindo a 

reavaliação ao final do processo, além da comparação com as referências do setor 
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(benchmark externo) ou avaliar a evolução do desempenho ao longo do tempo, 

buscando alcançar e/ou superar o melhor índice já registrado (benchmark interno). 

Quanto à aplicação do trabalho, selecionou-se o trecho centro a centro entre Rio 

de Janeiro e Niterói, em função da importância de ambas as cidades para a RMRJ e da 

disponibilidade de diferentes alternativas de transporte. A análise foi conduzida por 

meio da aplicação passo a passo do método proposto. Ressalta-se que no Passo 3 foi 

proposto um conjunto de indicadores para avaliação da sustentabilidade no transporte 

urbano de passageiros. Embora não exaustivo, ele permite avaliar por meio de 

parâmetros quantificáveis, para os três aspectos que compõem o conceito de 

sustentabilidade. 

Em relação aos resultados da pesquisa, verificou-se que, considerando os valores 

pontuais dos indicadores selecionados para avaliação (chamado de cenário base ou 

referencial), as alternativas coletivas seriam a que apresentam melhor desempenho (com 

o ônibus na primeira colocação), seguidas pelo automóvel a etanol. Destaca-se, contudo, 

que nenhuma alcançou o patamar de sustentabilidade superior (com índices globais 

iguais ou acima de 0,8). Automóvel a gasolina e motocicleta registraram desempenhos 

inferiores a 0,5, compondo o grupo de sustentabilidade inferior. 

Em seguida, foram estabelecidos dois cenários: pessimista e otimista, para 

verificar como o sistema se comportaria em situações extremas (considerando os 

valores máximos e mínimos dos indicadores para formação dos cenários). Já nesta 

avaliação, verificou-se que a análise realizada com base em dados pontuais pode não ser 

a mais adequada, tendo em vista a variação no desempenho das alternativas. Notou-se, 

por exemplo, que o ônibus alcança o melhor desempenho apenas no cenário referencial, 

anteriormente analisado.  

Além disso, o automóvel a etanol, que ocupava apenas a terceira colocação, 

passou para a primeira no cenário otimista registrando, inclusive, o melhor índice de 

sustentabilidade dentre todas as alternativas, nos três cenários. Além disso, percebeu-se 

que o automóvel a gasolina (alternativa mais utilizada) poderia registrar os piores 

desempenhos, nos cenários referencial e pessimista. 

Diante de tais resultados, aplicou-se a SMC aos dados de entrada, para verificar 

os possíveis desempenhos registrados por cada alternativa, bem como sua consistência 

com os resultados encontrados nos cenários. Verificou-se que, assim como já exposto 

por Salling (2013), a análise de cenários não foi capaz de capturar todas as incertezas 

relacionadas à avaliação, pois também se baseia em valores pontuais.  
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Os desempenhos máximos e mínimos de cada alternativa divergiram daqueles já 

mapeados pelos cenários, sendo que a motocicleta tem uma probabilidade de, 

aproximadamente, 30% de registrar desempenhos inferiores ao menor resultado 

encontrado na análise de cenários. Apenas o ônibus registrou uma probabilidade quase 

nula de alcançar um valor inferior ao menor valor encontrado nos cenários (0,001%). 

Ressalta-se que, embora a barca tenha 22% de chances de registrar desempenhos 

inferiores a menor performance alcançada nos cenários, ela tem apenas 0,23% de 

chances de registrar desempenhos inferiores a 0,5 (mesma probabilidade que a 

motocicleta de superar este desempenho). 

Sob outra perspectiva, a depender da combinação de indicadores, os resultados 

podem ser superiores ao maior valor encontrado nos cenários, desde 4,62% dos casos 

(para o automóvel a etanol) até 62,58% (no caso das barcas). Em comparação ao 

resultado encontrado no cenário referencial, este percentual sobre para 73,63% para o 

automóvel a gasolina, 69,31% para o automóvel a etanol, 52,62% para a motocicleta, 

69,42% para o ônibus e 68,76% para barca. 

Apesar disso, verifica-se que a motocicleta tem maiores probabilidades de 

registrar piores desempenhos (com 90% das ocorrências concentradas entre 0,301 e 

0,469), sendo a única alternativa que não superar o patamar 0,530. Há de se destacar, 

contudo que, embora possa alcançar um índice equivalente a 0,7212, o pior desempenho 

simulado é registrado pelo automóvel a gasolina, com menor valor equivalente a 

0,1660; seguido pela motocicleta com 0,1718. 

É importante salientar, também, que apenas o automóvel a etanol e o ônibus 

registraram desempenho que os classificam no patamar de sustentabilidade superior 

(com probabilidades de 0,06% e 0,01%, respectivamente), sendo que o ônibus apresenta 

o menor coeficiente de variação dentre todos os resultados analisados. Contudo, a 

alternativa com maior probabilidade de apresentar desempenhos adequados é a barca, 

pois concentra 37,33% dos seus resultados na faixa entre 0,7 e |0,8. As demais 

alternativas tem menos de 5% de chances de apresentarem tal desempenho. 

Assim, é possível observar que os resultados obtidos pela SMC são diferentes e 

mais acurados que àqueles encontrados pela análise de cenários e com uso de dados 

pontuais. Crê-se, portanto, que a SMC pode representar o sistema de maneira mais 

realística.  

Destaca-se que a aplicação não se limitou em analisar o desempenho das 

alternativas disponíveis no trecho selecionado, uma vez que a Tabela 25 consolida uma 
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série de ações de melhoria que poderiam conduzir para aperfeiçoar o desempenho das 

alternativas. Tais ações estão divididas por grupo e indicam sob qual alternativa e 

medida teriam impacto, caso fossem implementadas.  

Além disso, a SMC permitiu identificar quais medidas mais influenciam no 

resultado médio de cada uma das alternativas (Figuras 16 – 20), sendo que o “custo 

total” se destaca para aquelas individuais e “tempo total de viagem” para as coletivas. 

Além disso, “tempo de viagem” e “emissão de CO2-eq” aparecem como fatores 

influentes de todas as alternativas. Dessa forma, acredita-se que tal análise permite 

apoiar o gestor na seleção apropriada das ações de melhoria a serem tomadas em cada 

caso. 

Ressalta-se que não foram previstas ações que privilegiem um modo em 

detrimento a outro, pois se deseja que o sistema, como um todo, torne-se eficiente. 

Além disso, embora a literatura proponha ações que incentivem o uso do transporte 

coletivo (como restrição à circulação e estacionamento dos veículos individuais), notou-

se que o automóvel a etanol poderia alcançar desempenhos tão bons quanto o das 

alternativas coletivas (atingindo, mesmo com uma baixa probabilidade, resultados 

superiores aos da barca e podendo, assim como o ônibus, alcançar a faixa de 

sustentabilidade superior).  

Salienta-se, entretanto, que esta análise não considerou a capacidade do sistema 

de transporte na rota analisada e que o incentivo ao automóvel particular em detrimento 

às alternativas coletivas pode conduzir ao agravamento dos congestionamentos e 

problemas relacionados. Porém, caso seja necessário selecionar uma alternativa 

individual para compor o mix da oferta de transporte na região, o automóvel a etanol 

deveria ser considerado por ter maior probabilidade de alcançar desempenhos superiores 

às demais alternativas individuais. 

 Dessa forma, cabe ao gestor público desenvolver políticas que permitam que a 

mobilidade urbana (independente da alternativa de transporte) se torne sustentável. 

Assim, acredita-se que o método proposto neste trabalho possa auxiliar este gestor no 

direcionamento de políticas públicas futuras, seja para adequação e/ou ampliação da 

malha de transporte, seja para que se atenda aos objetivos de mobilidade sustentável. 

Além disso, permitiria que os entes privados que atuam neste setor pudessem 

acompanhar e buscar aprimorar seu desempenho.  

É importante mencionar, entretanto, que os resultados podem ter sido 

influenciados pelos indicadores selecionados, pelos pesos atribuídos aos atributos e 
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indicadores, pelo tipo de normalização e pelo número de iterações feitas no processo de 

simulação (embora a margem de erro encontrada tenha sido inferior a 1%). Além disso, 

foram utilizados dados secundários (que podem requerer atualização), além de muitos 

indicadores terem sido estimados. Por fim, em função da ausência de dados históricos, 

foi adotada a distribuição triangular para aplicação da SMC, em que alguns limitantes 

(máximos e mínimos) foram arbitrados com base na literatura e na pesquisa de campo. 

Em relação às sugestões para novos estudos, recomenda-se a atualização dos 

dados; a utilização de dados históricos para gerar curvas de probabilidade que 

representem os indicadores de entrada; a seleção de mais medidas para cada aspecto 

combinado com o aumento no número de simulações; a seleção de indicadores e 

medidas com base na opinião de especialistas; a variação no peso dos atributos, 

indicadores e medidas; a incorporação de alternativas em projetos no trecho analisado; a 

análise de outros trechos que também permitam a escolha modal; a aplicação da SMC 

ao conjunto de medidas propostas visando mapear o impacto da implementação teórica 

das mesmas; a análise do sistema completo, considerando a possibilidade de integração 

modal; uma pesquisa bibliométrica que permita aperfeiçoar o método e/ou o conjunto de 

indicadores propostos. Além disso, recomenda-se que futuros estudos tanto científicos 

quanto governamentais utilizem a SMC a fim de ter obter resultados mais acurados no 

processo de análise e tomada de decisão. 
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