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M. C. SANTOS 

RESUMO 

O sistema de transporte público representa recurso imprescindível para que populações de 

médias e grandes cidades acessem efetivamente serviços e bens através de suas extensões. Um 

subsistema que vem ganhando destaque ao longo dos anos é o Sistema BRT – Bus Rapid 

Transit, composto por ônibus de grande capacidade circulando por corredores exclusivos. 

Entretanto o BRT vem enfrentando sérios problemas, muitas vezes advindos de fatores 

externos, causando drásticas reduções na demanda e na oferta do serviço. Grande parte desses 

problemas podem ser estudados a partir de uma análise de vulnerabilidades. Em certos casos, o 

serviço oferecido não possui um planejamento prévio para identificação dessas 

vulnerabilidades que vise reduzir os impactos causados por situações adversas, como acidentes, 

manifestações sociais, casos de vandalismos e assaltos, fatores climáticos entre outros. Propôs-

se neste trabalho a elaboração de um método que possibilite identificar possíveis 

vulnerabilidades no sistema BRT vigente, mais especificamente dentro da operação do serviço. 

O método dividiu-se nas etapas: caracterização do sistema, identificação dos elementos da 

operação, análise de vulnerabilidades dentro da operação do sistema e por fim análise dos 

resultados. Dentro da etapa de análise de vulnerabilidades, é realizada uma análise de regressão 

múltipla com dados de demanda, afim de verificar se os fatores externos se caracterizam como 

uma vulnerabilidade para a operação. É realizado um estudo de caso no BRT da Região 

Metropolitana de Goiânia afim de testar a validade do método, com dados de demanda 

fornecidos pela CMTC. No modelo de regressão elaborado, o coeficiente de determinação 

múltiplo R² encontrado foi relativamente baixo, o que provavelmente pode ser explicado pela 

omissão de algumas variáveis explicativas e baixa variabilidade de ocorrência de algumas 

variáveis admitidas (manifestações e fortes chuvas). Algumas variáveis tiveram a sua hipótese 

nula rejeitada, com valor p bem acima do limite, como a variável ocorrência de fortes chuvas, 

possivelmente por conta de problemas de multicolinearidade. Ainda assim, constatou-se que a 

hipótese elaborada (de que as manifestações sociais são significativas para o comportamento 

da demanda) é aceita. O valor p encontrado para a variável foi abaixo do limite admitido e o t-

student obtido foi maior que o tabelado, determinado pelo teste estatístico, validando o método 

e identificando as manifestações sociais no BRT da RMG como uma vulnerabilidade. É 

importante ter em mente que se trata de um estudo precursor para análise de vulnerabilidades 

no Sistema BRT, com um tema relevante para grandes metrópoles, porém que deve ser 

aprofundado em futuros trabalhos. 
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M. C. SANTOS   

 CAPÍTULO 1  

INTRODUÇÃO 

1.1 TEMA E CONTEXTO  

O tema do presente estudo é o Sistema de Transporte Público Urbano, voltado especificamente 

para os corredores segregados de ônibus, o Sistema BRT (do inglês Bus Rapid Transit, sistema 

rápido de ônibus), e as possíveis vulnerabilidades que poderão impactar a operação do mesmo.  

Por definição, um sistema é um conjunto de elementos em inter-relação entre si e com o 

ambiente para a realização de determinado objetivo em comum, formando um todo unitário 

(UHLMANN, 2002), 

Bertalanffy (2015) em seus estudos sobre a Teoria Geral dos Sistemas afirma que, com a 

evolução da tecnologia, o próprio tráfego de automóveis já não se trata de um número de 

veículos em operação, mas formam sistemas que devem ser planejados e organizados. A 

classificação para o sistema de transportes pode ser feita a partir da infraestrutura, tecnologia, 

tipo de usuário etc., mas não há uma disposição unânime. Entre os componentes listados por 

Duarte (2012) para o sistema, pode-se citar modos de transporte, tipos, infraestruturas e 

ligações.  

O Sistema de Transporte Público Urbano (STPU), subsistema de um todo maior que abrange 

todos os componentes do Sistema de Transportes, se mostra recurso imprescindível para que a 

população de cidades de médio e grande porte acesse efetivamente serviços e bens através das 

extensões das cidades nos dias de hoje. É, portanto, um serviço de extremo significado e 

impacto social (KOEHLER et al., 2011; BRASIL, 2008). 

Entretanto, as cidades de médio e grande porte estão enfrentando problemas cada vez mais 

desafiadores no que diz respeito à mobilidade urbana (congestionamentos, degradação 

ambiental, poluição), aliados à necessidade da implantação de um sistema de transporte público 

de massa e de qualidade pois, novamente, trata-se de um serviço essencial com um enorme 

impacto social (KOEHLER et al., 2011; NETO E KNEIB, 2015). 

Ao passo que metrópoles e megalópoles de países desenvolvidos possuem sistemas eficientes 

de transporte ferroviários e por ônibus, cidades de países em desenvolvimento, como São Paulo 



20                     Identificação das vulnerabilidades na operação do sistema de transporte público – 

Caso no BRT da Região Metropolitana de Goiânia 

  

M. C. SANTOS 

 

e Goiânia, ainda buscam criar um sistema que atenda de maneira eficiente sua população. 

Atualmente, a situação do sistema de transporte público no Brasil é um tanto quanto crítica: 

grandes cidades não conseguem atender a demanda de forma adequada e cidades menores não 

possuem um sistema apropriado para acatar a população com uma menor necessidade de 

mobilidade em pouco intervalo de tempo (REIS et al., 2013).  

Em outras circunstâncias, algumas cidades sofrem com um ciclo de reduções anuais de 

demanda do serviço, advindas de diversos fatores, tais como: investimento do Governo Federal 

na indústria automobilística (diminuição do IPI sobre carros novos), priorizando o transporte 

particular e diminuindo assim o número de usuários do transporte público; queda de qualidade 

do serviço causada pela interrupção de investimentos por parte das concessionárias (por 

exemplo, por conta da substituição de frota); a agravada crise econômico-financeira 

influenciando nos hábitos de consumo da população desde 2014 (SET, 2015). 

Uma alternativa que ganha destaque neste cenário para transporte de passageiros é o Sistema 

BRT (Bus Rapid Transit, em português sistema rápido de ônibus), composto por ônibus de 

grande capacidade que circulam por corredores exclusivos. Enquanto outras alternativas como 

metrôs, monotrilhos e veículos leves sobre trilhos (VLT’s) muitas vezes podem possuir uma 

implantação demorada e onerosa, o BRT possui uma alta capacidade de transporte e um custo 

de construção e manutenção bem menor que os demais sistemas utilizados (REIS et al., 2013). 

Entretanto, o sistema BRT, assim como todo o Sistema de Transporte Público Urbano, vêm 

enfrentando sérios problemas, grande parte resultantes de externalidades, que causam drásticas 

reduções na demanda e na oferta do serviço. O que acontece em certos casos é que o sistema 

de transporte não possui as características necessárias para resistir aos impactos dessas 

externalidades sem reduzir sua funcionalidade, o que corrobora para a elaboração de estudos e 

metodologias que visem identificar essas externalidades e mitigar os impactos causados pela 

mesma. 

1.2 JUSTIFICATIVA  

No ano de 2015, a demanda do transporte público variou 7,15% negativos em relação ao ano 

de 2014. Percebe-se uma queda contínua de demanda desde o ano de 2012, ano em que o 

Governo Federal se aliou à indústria automobilística e zerou o IPI sobre os carros novos. Em 

uma análise focando a demanda média por dia útil a cada mês (Figura 1.2), percebe-se uma 
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queda progressiva que chegou ao final do ano a um índice de 11,4% de queda na demanda, 

comparando o mês de dezembro dos anos de 2015 e 2014. Essa queda se traduz a 77 mil viagens 

a menos realizadas pelo serviço (SET, 2015). 

Figura 1.1- Demanda anual da RMTC dos anos 2008 a 2015 

 

Fonte: SET (2015). 

Figura 1.2- Demanda média de dias úteis no ano de 2015 

 

Fonte: SET (2015). 

Analisando um quadro geral do país, dados do anuário da NTU (2015) mostram que uma houve 

uma queda de 9% da demanda de passageiros pagantes entre os anos de 2014 e 2015 no sistema 

de transporte por ônibus, de acordo com estudo levantado em nove capitais (Figura 1.3). 

Conforme dissertado em SET (2015), a queda de demanda não se trata de uma perda comercial, 

mas sim social. Tal mudança acarretaria em um adensamento do trânsito e iminente 

inviabilização dos centros urbanos, não estando ligadas a interesses das concessionárias de 

transporte, mas sim à sustentabilidade do próprio serviço público e da mobilidade urbana. 
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Figura 1.3- Passageiros equivalentes transportados por mês no transporte público (Belo Horizonte - MG, 

Curitiba -PR, Fortaleza - CE, Goiânia - GO, Porto Alegre - RS, Recife - PE, Rio de Janeiro-RJ, Salvador - BA e  

São Paulo - SP) 

 

Fonte: NTU (2015). 

De acordo com NTU (2015), além dessa redução da demanda de passageiros que utilizam o 

transporte público, outros fatores contribuem para a falta de produtividade do setor, tais como: 

a inexistência de redes de transporte público planejadas, racionalizadas e qualificadas; falta de 

priorização do transporte público; política tarifária vigente em grande parte do país, que utiliza 

somente a tarifa paga pelos usuários para pagar todos os custos do serviço ofertado. Esses e 

outros fatores externos ao serviço desencadeiam um outro problema no sistema, que são as 

manifestações. Essas manifestações poderão ser resultantes da insatisfação dos usuários ou 

funcionários perante as más condições do serviço, e perante fatores exógenos, tais como a 

situação política ou econômica do país.   

Diante desse cenário nacional repleto de movimentos sociais, o ônibus atravessou o ano de 2015 

como alvo predileto dessas manifestações, conforme apresentado por SET (2015): o alto índice 

de vandalismo, com vidros e portas quebradas, ônibus queimados e pichados causaram prejuízo 

ao transporte com reflexos diretos para a população, além de aumentar a insegurança do usuário 

para com o serviço. Sendo assim, a própria comunidade sofre com as atitudes de vandalismo. 
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Diversos estados brasileiros sofrem com esse vandalismo, dados da NTU (2014) apontam que 

entre janeiro e fevereiro de 2013 o Estado de Santa Catarina acumulou um total de 113 ataques 

em 34 cidades, o que resultou em 25% a 30% dos passageiros deixando de usar o transporte 

coletivo. Em maio de 2014, 700 ônibus foram depredados no Rio de Janeiro em decorrência de 

uma greve ilegal de motoristas e cobradores do serviço. Na Figura 1.4 é apresentado um registro 

mensal de vandalismo durante o ano de 2015 na cidade de Goiânia-GO. 

Figura 1.4- Registros de vandalismo por mês no ano de 2015 em Goiânia-GO 

 

Fonte: SET (2015). 

Grande parte dos problemas enfrentados pelos sistemas de transporte público podem ser 

estudados a partir de uma análise das suas vulnerabilidades. Vulnerabilidade é um conceito que 

vem sendo empregado em diferentes linhas de pesquisas: social, ambiental, político, biológico 

etc. e refere-se à sensibilidade a impactos ou ataques. Essas vulnerabilidades afetam diversos 

serviços oferecidos à população, entre eles o sistema de transporte público, visto que permite a 

locomoção de quem não dispõe de veículo individual ou que esteja impossibilitado de dirigir 

(menores de 18 anos, idosos, portadores de deficiência). O que acontece é que, em certos casos, 

o sistema de transporte oferecido não possui as características necessárias para resistir aos riscos 

em que se submete sem afetar sua funcionalidade. Falta, portanto, um planejamento prévio para 

identificação dessas vulnerabilidades visando reduzir os impactos causados por situações 

adversas, como acidentes, manifestações sociais, fatores climáticos entre outros.  

Desta forma, é imprescindível identificar quais as vulnerabilidades no sistema de transporte 

público e quais os elementos cada uma dessas vulnerabilidades afetará dentro de seus 

elementos, de forma a reduzir os impactos e restaurar a funcionalidade do sistema o mais rápido 

possível. Dentro do sistema BRT, há um subsistema direcionado para a operação do serviço. 

Este, por sua vez, engloba uma série de elementos como redes, tecnologia, infraestrutura, 

demanda e oferta. A metodologia de trabalho do estudo teve como foco a operação do sistema 
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BRT, mais especificamente trabalhando com a demanda e oferta. A demanda e a oferta de um 

sistema de transporte público funcionam como um termômetro da operação. A oferta do 

serviço, se não for cumprida de acordo com o planejado, demonstra que algo está errado no 

sistema. Do mesmo modo, qualquer acontecimento dentro ou fora do sistema, que possa ser 

identificado como um abalo à sua funcionalidade, tem impacto direto na demanda. 

1.3 PROBLEMA 

Diante das situações de crise explicitadas anteriormente, sendo ilustrada pela queda da 

demanda, salienta-se que toda e qualquer alteração na operação do transporte que possa vir a 

piorar essa situação deve ser evitada. Dessa forma, a identificação das vulnerabilidades da 

operação pode auxiliar na prevenção e mitigação dos impactos que prejudicam a funcionalidade 

do serviço. Sendo assim, o trabalho propõe o seguinte problema: Como identificar 

vulnerabilidades na operação do Sistema de Transporte Público – BRT?  

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo geral 

O objetivo geral do trabalho é elaborar uma metodologia para identificação de vulnerabilidades 

na operação do Sistema de Transporte Público BRT. 

1.4.2 Objetivos específicos 

O projeto apresenta os seguintes objetivos específicos: 

• Identificar os elementos que compõe a operação no sistema de transportes – BRT;  

• Validar o método em um estudo de caso no sistema BRT da Região Metropolitana de Goiânia. 
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1.5 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

No desenvolvimento da monografia, a fase inicial foi a elaboração de uma revisão bibliográfica 

que abordasse todos os temas relevantes para a pesquisa, iniciando com a definição de Sistema 

de Transportes a partir da Teoria Geral dos Sistemas, bem como o subsistema referente ao 

Sistema de Transporte Público Urbano (STPU), definindo os elementos que o compõe, a rede 

semântica para o sistema e o cenário do mesmo no país. 

A partir da definição do STPU, apresenta o estudo sobre o susbsistema conhecido como BRT 

– Bus Rapid Transit, com a definição dos elementos básicos, evolução histórica do serviço, 

comparações qualitativas e quantitativas dos sistemas de diversas cidades pelo mundo, bem 

como a situação do serviço no país atualmente. 

Concluindo a revisão bibliográfica, é apresentado o estudo de vulnerabilidades, com uma 

conceituação e aplicação geral e, posteriormente, a vulnerabilidade tratada no sistema de 

transporte público urbano, em uma tentativa de demonstrar como o assunto pode ser abordado 

para a realidade do sistema BRT. 

Finalizada a revisão bibliográfica, inicia-se o desenvolvimento do método proposto, mediante 

quatro etapas: caracterização do sistema BRT, identificação dos elementos que compõe a 

operação do BRT, identificação das vulnerabilidades na operação e, por fim, análise dos 

resultados.  

A partir da metodologia desenvolvida, é feito um estudo de caso com o intuito de validar a 

mesma. Para isto, é feita uma aplicação do método no sistema BRT da Região Metropolitana 

de Goiânia, que atualmente tem sua operação a cargo da concessionária Metrobus Transporte 

Coletivo s/a. A partir da identificação dos elementos que compõem a operação do BRT de 

Goiânia, é possível definir um escopo para seguir o método deste ponto em diante, com a 

identificação de possíveis vulnerabilidades no sistema a partir dos dados de demanda obtidos 

com a CMTC (Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos).   

Posteriormente, são feitas as conclusões acerca dos resultados obtidos com o método aplicado 

no BRT de Goiânia, apontando algumas considerações finais e sugestões de prosseguimento da 

pesquisa.  
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E, finalmente, se apresentam as referências bibliográficas utilizadas na pesquisa, bem como os 

apêndices e anexos.



CAPÍTULO 2 

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO 

O estudo dos meios de transportes, assim como vários problemas teóricos na ciência, se mostra 

um tanto quanto complexo quando se procura entender seu funcionamento como um todo, ao 

elaborar propriedades gerais e específicas que abranjam seus elementos, como por exemplo os 

tipos de transportes, as infraestruturas envolvidas e os usuários. É necessário, portanto, uma 

abordagem que avalie de forma ampla a percepção de todos os elementos envolvidos e 

beneficiados no que diz respeito ao objeto de planejamento, o sistema de transportes (LEITE E 

PRICINOTE, 2014; TEDESCO, 2008).  

Dessa forma, há uma necessidade em definir o serviço como um sistema, o Sistema de 

Transportes, de modo a preencher as lacunas existentes no estudo dos fenômenos do transporte 

e poder entender o funcionamento de seus elementos. Para entender a estrutura do sistema de 

transportes é necessário então trazer conceitos a respeito da Teoria Geral dos Sistemas, 

presentes nos trabalhos de Von Bertalanffy (2015). O próprio autor ressalta que, à sua época 

(meados das décadas de 30, 40), o tráfego de veículos não se tratava mais de um mero número 

em operação, mas sim sistemas organizados e planejados.  

A Teoria Geral dos Sistemas surge dentro do âmbito do pensamento sistêmico, consolidado na 

ciência por consequência de três mudanças fundamentais ocorridas na sociedade industrial do 

século passado: os desenvolvimentos incitados pela Segunda Guerra Mundial, a necessidade de 

uma nova compreensão da natureza em razão dos desdobramentos da natureza e a necessidade 

de administrar estruturas organizacionais cada vez mais complexas (KASPER, 2000). 

Uma definição padrão que pode ser utilizada para o termo de sistema é: um conjunto de partes 

ou elementos unidos por alguma forma interação ou interdependência regular, formando um 

todo unitário (KASPER, 2000). Um sistema é capaz de converter insumos (materiais, energia, 

informações etc. retirados de sem ambiente) em produtos (materiais, energia, informações etc. 

devolvidos ao ambiente). Se antes as noções de interação e organização simplesmente enchiam 

espaço ou nem sequer apareciam, com a nova abordagem de sistemas, como decorrência das 

grandes transformações tecnológicas, foi possível resolver problemas na organização e na 

ordem que os unifica, afirmando a interação dinâmica das partes, tornando o comportamento 
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de cada parte diferente quando tratado isoladamente e quando estudado no todo (VON 

BERTALANFFY, 2015). 

A Teoria Geral dos Sistemas é aplicável em diversas áreas da ciência, como por exemplo na 

Física, Biologia, Psicologia, Psiquiatria, Sociologia etc. A este fenômeno denomina-se 

isomorfismo, e a conclusão que Von Bertalanffy (2015) conseguiu tirar dessas inter-relações é 

impressionante: a existência de leis de estrutura similar em diversas áreas torna possível o uso 

de modelos mais simples para fenômenos mais complexos ou de mais difícil manipulação. A 

engenharia também contribuiu expressivamente a partir da década de cinquenta, quando a 

preocupação fundamental deixou de ser o projeto de partes isoladas, tornando-se a interação 

entre as partes. 

Um sistema poderá ser aberto ou fechado. O sistema fechado é aquele encontrado na física, o 

qual nenhum material entra ou sai dele. Se, no contrário, houver uma exportação e importação 

de matéria, o sistema é chamado de aberto. Em um sistema aberto, a interação com o ambiente 

gera realimentações (feedbacks) que podem ser negativas ou positivas, criando uma auto 

regulação regenerativa. Uma saída, portanto, pode alterar a entrada que a gerou e, por 

conseguinte, a si própria (VON BERTALANFFY, 2015). 

Dessa forma, um sistema geral pode ser esquematizado conforme a Figura 2.1: com a entrada 

(ou input, a energia que advém de outras organizações, pessoas ou ambiente material/físico que 

cerca o sistema) sendo processada e gerando a saída (output, produto ou serviço resultante da 

transformação). Durante o processo, são geradas informações sistemáticas sobre aspectos do 

sistema (retroalimentação, feedback), capazes de serem utilizadas para avaliação e 

monitoramento do mesmo, de modo a melhorar seu desempenho. Em todo o processo, haverá 

atividades capazes de avaliar entradas, processamento, saídas e retroalimentações com o intuito 

de permitir ações corretivas. A essas atividades denomina-se controle. Outro componente 

importante neste arquétipo de um sistema é a sua comunicação com o ambiente, conforme 

apresentado na Figura 2.1, visto que é dessa interação onde surgirão diversas vulnerabilidades 

ligadas ao sistema, conforme apresentar-se-á posteriormente (UHLMANN, 2002). 
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Figura 2.1- Arquétipo de um sistema, considerando seus componentes e ambiente 

 

Fonte: Uhlmann (2002). 

De acordo com Magalhães (2010), o fenômeno do transporte se dá a partir da interação de três 

elementos fundamentais: O Sujeito do Transporte, o Meio de Transporte e o Objeto do 

Transporte. Para que o fenômeno possa ocorrer, é necessário uma relação entre o Sujeito e o 

Meio e entre o Meio e o Objeto.  

O sistema de transporte, por definição um sistema aberto com o objetivo de promover a 

mobilidade, abrange todas as infraestruturas destinadas à circulação de mercadorias e pessoas, 

podendo ser analisado sob duas óticas: pela ótica da oferta, contemplando a infraestrutura e os 

veículos, e pelas características da procura, referentes ao tipo de ligação, de usuário, de viagem 

entre outros (DUARTE, 2012). Para Duarte (2012), a classificação do sistema de transportes 

pode ser feita a partir da infraestrutura, tecnologia, tipo de usuário etc., mas não há uma 

disposição unânime. Os componentes do sistema de transporte podem ser representados de 

acordo com a Figura 2.2: 
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Figura 2.2 - Representação dos componentes do sistema de transportes 

 

Fonte: Duarte (2012). 

Já Magalhães (2010) define o sistema de transporte como um ‘tecnossistema’ cujos inputs 

(dispositivos de entrada) são as pessoas e coisas a transportar, energia, artefatos, além de ações 

provenientes de sistemas exteriores, como o político, familiar, cultural e econômico. Os outputs 

(dispositivos de saída) são as coisas transportadas e ‘lixo’ (coisas residuais produzidas 

involuntariamente pelas atividades do sistema). O sistema de transporte vai ser composto por 

pessoas e artefatos, estes últimos sendo categorizados como veículos, vias, edificações e 

equipamentos. O modelo gráfico que representa o sistema básico de transporte adotado por 

Magalhães (2010) é apresentado na Figura 2.3. 
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Figura 2.3 - Modelo geral do Sistema de Transporte 

 

Fonte: Magalhães (2010). 

Para Sussman (2003), os sistemas de transportes são sistemas complexos, dinâmicos e 

interconectados internamente, bem como interconectados com outros sistemas dinâmicos 

complexos (meio ambiente, economia etc.). Portanto eles são constituídos por componentes 

internos (sistema físico, gerenciamento e operação) e externos (governo, concorrência, indústria 

de suprimentos, stakeholders, público). O serviço é fornecido em redes intrincadas o qual as 

decisões humanas são de caráter complexo que moldam o sistema de transporte. Como 

apresentado anteriormente, Magalhães (2010) considera o serviço como uma relação entre três 

elementos fundamentais: Sujeito, Meio e Objeto. A partir desta relação, Galindo (2009) constrói 

um quadro de componentes do transporte, apresentado na Figura 2.4. 
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Figura 2.4 - Componentes do transporte 

 

Fonte: Galindo (2009). 

No presente trabalho, a estrutura que melhor representará os componentes dos sistemas de 

transporte é a rede semântica apresentada no trabalho do Centro de Formação de Recursos 

Humanos da Universidade de Brasília e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

CEFTRU/FNDE (2008), conforme exposta na Figura 2.5. A rede semântica é uma estrutura que 

representa o conhecimento por meio de um padrão de nós e arcos interconectados, possuindo 

notações de fácil entendimento e processamento para computadores (GALINDO, 2009). 
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Figura 2.5 - Rede Semântica do Sistema de Transportes 

 

Fonte: FNDE/UnB (2008). 

De acordo com Duarte (2012), os transportes públicos são definidos como sendo aqueles 

transportes que não devem ser classificados como particulares, sendo efetuados por empresas 

habilitadas a explorar essa atividade de prestação de serviços de transportes, destinados a 

satisfazer as necessidades dos usuários. 

Em uma análise direcionada para o STPU, algumas alterações devem ser feitas na estrutura 

apresentada na Figura 2.5: no composto “Elementos Físicos”, retira-se o quadro referente a 

“Cargas” e, no composto “Atores”, substitui-se o quadro “Cliente” por Usuários, além de 

acrescentar-se o quadro Sociedade. A troca de cliente por usuário se faz necessária devido à 

confusão criada na tentativa de determinar o cliente do serviço: se o cliente é o sujeito que 

assina o contrato junto com a empresa prestadora do serviço, então este será o Poder Público, 

conforme será apresentado mais adiante. Neste caso, o cliente é diferente do usuário. Se o 

cliente for o que paga pelo serviço, novamente será diferente do usuário, pois 60% advém de 

vales transporte (quem paga, não utiliza o serviço). Por esse mesmo motivo, é necessário 

acrescentar o quadro Sociedade: ainda que não utilize o serviço, essa parcela é afetada pelo 

mesmo (LEITE E PRICINOTE, 2014). 



34                     Identificação das vulnerabilidades na operação do sistema de transporte público – 

Caso no BRT da Região Metropolitana de Goiânia 

  

M. C. SANTOS 

 

No Brasil, a gestão do transporte público para alguns cargos é de responsabilidade do Poder 

Público, outros cargos ficam sob responsabilidade de agentes privados, seja em um regime 

livremente comercial, ou assumidos sob contrato do próprio Poder Público. Os municípios são 

os responsáveis pela prestação dos serviços locais e pela gestão local do trânsito, e de acordo 

com as Constituições Estaduais e as Leis Orgânicas Municipais, compete ao Poder Público as 

atividades de planejamento, tarifação, organização, regulamento, fiscalização entre outras 

(BRASIL, 2006). 

A principal preocupação no planejamento de um Sistema de Transporte Público Urbano deve 

ser a constante reavaliação do seu desempenho tanto nos parâmetros operacionais, como dos 

custos de transporte, buscando um equilíbrio entre a manutenção de uma tarifa reduzida e a 

melhoria na qualidade dos serviços ofertados. Para obter esse equilíbrio, é necessário conciliar 

o interesse de três grupos que possuem preocupações distintas: os usuários, que se utilizam do 

serviço para suprir suas necessidades de deslocamento; os operadores, que se encarregam de 

administrar e fazer funcionar o sistema complexo, além de comercializá-lo; e o Poder Público, 

que deve regulamentar, planejar, programar e fiscalizar a execução dos serviços, servindo 

constantemente como árbitro dos conflitos de interesse entre usuários e operadores (RECK, 

2016). 

Reck (2016) ainda associa os três grupos a um quarto, a comunidade. Isto porque os interesses 

da comunidade em geral são indiretos, provocados por fatores exógenos (citados 

anteriormente), cabendo ao Poder Público a defesa dos seus interesses. Tal associação remete 

muito ao que foi discutido anteriormente nas alterações propostas na Figura 2.1, sugerido por 

Leite e Pricinote (2014), os quais apontam a necessidade de acrescentar a Sociedade em uma 

análise do sistema de transporte público urbano. 

De acordo com Reck (2016), o (sub)sistema operacional do sistema de transporte público nas 

principais vias de circulação pode ser caracterizado como um corredor ou como um eixo de 

transporte. A diferença entre os dois conceitos refere-se ao traçado das linhas; tem-se um 

corredor de transportes quando há uma superposição dos itinerários de diversas linhas 

(convencionais); caso prevaleça a existência de poucas linhas (troncais) tem-se um eixo de 

transportes. Para racionalizar a operação em vias principais é necessário reduzir o volume de 

veículos circulando pela mesma por meio de duas alternativas: desviando parcialmente o 

itinerário de algumas viagens ou consolidando o seccionamento das diversas linhas (mantendo 

o atendimento lindeiro e reduzindo os tempos de parada e espera). 
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A principal preocupação na operação do sistema é a adequação de dois elementos que a 

compõe: as condições de oferta e as características da demanda, em especial a sua distribuição 

geográfica numa área urbana. Grande parte dos deslocamentos de uma cidade ou de seu entorno 

são direcionados para o seu núcleo central. A princípio, todas as rotas importantes do transporte 

devem atingi-lo. A partir da evolução do tecido urbano, novas linhas deverão ser acrescentadas 

para atender a outras necessidades de deslocamento, tornando o sistema complexo com uma 

rede de difícil compreensão para o usuário, exigindo a criação de uma tipologia de linhas – 

radiais, diametrais, radiais envolventes, interbairros e locais (RECK 2016). 

Há uma evidente necessidade de uma gama de autores em definir e estruturar um sistema de 

transporte, o que demonstra o grau de complexidade e uma possível dificuldade em gerir todo 

esse sistema. Portanto, com uma gestão ineficiente os demais elementos do sistema não 

trabalharão de forma eficiente, por estarem todos interconectados (LEITE E PRICINOTE, 

2014). 
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CAPÍTULO 3 

SISTEMA BUS RAPID TRANSIT - BRT 

Dentre as alternativas para o transporte público urbano de massa rápido encontram-se os 

corredores de ônibus segregados (Bus Rapid Transit ou BRT), um mecanismo de custo mais 

eficiente para as cidades desenvolverem rapidamente um transporte público que possa se 

expandir por uma rede completa, promovendo concomitantemente um serviço veloz e de ótima 

qualidade. O sistema BRT imita basicamente as características de desempenho e qualidade de 

sistemas de transporte sobre trilhos sob um custo bem menor: cerca de 4 a 20 vezes menor que 

veículos leves sobre trilhos (VLT), entre 10 a 100 vezes menor que um sistema de metrô 

(BRASIL, 2008). 

O conceito do sistema BRT é conhecido no mundo com diferentes nomes, entre eles: Sistemas 

de ônibus de alta capacidade; Sistemas de ônibus de alta qualidade; Metro-ônibus; Metro de 

superfície; Sistemas de ônibus expressos e sistemas de corredores de ônibus. Ainda que haja 

essa diferença entre nomenclaturas, a mesma premissa básica permanece comum: um serviço 

de transporte de alta qualidade e de custo acessível, bastante competitivo com carros 

particulares (BRASIL, 2008). 

A origem do BRT consiste em uma variedade de esforços realizados com o intuito de aprimorar 

a experiência do transporte público para o usuário. Embora o desenvolvimento do sistema seja 

creditado com abertura do sistema de Curitiba (Brasil) em 1974, a história do serviço é 

remontada a partir de muitos esforços predecessores que ajudaram a estabelecer a ideia. O BRT 

se beneficiou enormemente absorvendo conceitos de sistemas de metrô ferroviário e de sistemas 

ferroviários leves, de maneira a oferecer conforto ao usuário, mas a custos menores que sistemas 

ferroviários tradicionais (BRASIL, 2008). 

As origens do sistema podem ser remontadas a até 1937, com Chicago (Estados Unidos) 

delineando seus planos para converter três linhas férreas dentro da cidade em corredores de 

ônibus expressos. A partir de então, diversas outras cidades passaram a desenvolver vias de 

ônibus exclusivas. Porém, foi só a partir da década de 60 que se introduziu o conceito de “faixa 

de ônibus”, também nos Estados Unidos: a primeira via de ônibus de alta velocidade foi 

construída no país, no ano de 1969. Entretanto, a promessa de um BRT completo só veio a ser 

cumprida em 1974, com a chegada do “metrô de superfície” desenvolvido em Curitiba. Os 
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primeiros 20 quilômetros do sistema foram planejados em 1972, construídos em 1973 e enfim 

abertos para o serviço em 1974 (BRASIL, 2008). 

Com Curitiba servindo de modelo, muitas outras cidades brasileiras e da América Latina 

seguiram o exemplo, porém sem sucesso em replicar de forma integral o conceito de BRT. 

Ainda nos anos 90, o sistema ainda não era visto como uma opção de transporte em massa capaz 

de oferecer um serviço completo. Entretanto, o advento do sistema BRT “Transmilênio”, em 

Bogotá, transformou radicalmente a percepção do BRT em todo o mundo (Figura 3.1). Bogotá, 

que é uma cidade de grandes dimensões, comprovou que é possível realizar o serviço com alto 

desempenho para atender confortavelmente milhares de passageiros.  

Figura 3.1 - Ônibus do sistema BRT de Bogotá – Transmilênio 

 

Fonte: Semana (2017). 

Segundo Levinson et al 1 (apud BRASIL, 2008) os principais componentes do BRT serão: 1. 

Vias; 2. Estações; 3. Veículos; 4. Serviços; 5. Estruturas de Linhas; 6. Cobrança e 7. Sistemas 

de Tráfego Inteligentes. Cada um desses fatores deve ser elevado para um nível de excelência, 

bem acima dos serviços convencionais de ônibus, só assim se qualificará como BRT.  

 

                                                 
1 Levinson, H.; Zimmerman, S.; Clinger, J.; Rutherford, S.; Smith, R.; Cracknell, J.; Soberman, R. (2003), Bus 

rapid transit, volume 1: Case studies in bus rapid transit, TCRP Report 90. ashington: US TCRP (US Transit 

Cooperative Research Program). 
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Para Pipicano (2014), os elementos básicos que constituem o conceito de BRT incluem: 

a) Espaço viário exclusivo: espaço físico destinado para a circulação dos veículos do BRT, 

podendo ser faixa segregada, mista ou guiada. Esse elemento influencia diretamente na 

velocidade de viagem e confiabilidade; 

b) Estações e terminais BRT: estruturas físicas que garantem a interação usuário e sistema 

BRT, proporcionando acessibilidade para pessoas comuns e de necessidades especiais, proteção 

das intempéries, segurança na circulação e embarque/desembarque de usuários e cobrança 

antecipada das tarifas; 

c) Veículos: devem possuir características quantitativas (compatíveis com a demanda e 

nível de serviço desejado) e qualitativas (tornando o transporte atrativo e condizente com os 

diversos tipos de usuários); 

d) Plano operacional, tarifário e de serviços: a estrutura tarifária estará integrada aos 

sistemas complementares, sendo que a cobrança da tarifa afetará diretamente o volume de 

usuários que ingressam no sistema, marketing, planejamento e operações; 

e) Sistema de informações e controle: vasta gama de sistemas inteligentes de transportes 

que visam uma operação rápida, segura e confiável nos sistemas BRT; 

f) Identidade e Marketing: a população deve enxergar o BRT como uma opção de 

transporte confiável e de qualidade, para isso deve-se construir uma identidade própria, com 

estratégias de publicidade e propaganda que garantem essa imagem favorável. 

De acordo com Brasil (2008), são poucas as cidades que possuem todas as características do 

serviço, caracterizando-se como um “BRT completo”: apenas os BRT’s desenvolvidos em 

Bogotá, na Colômbia, e em Curitiba, no Brasil. Nos Quadros 3.1 e 3.2 estão apresentadas as 

características levantadas pelo Manual BRT de Brasil (2008), com uma comparação qualitativa 

e quantitativa do serviço oferecido nas cidades de Bogotá e Curitiba. De acordo com os autores, 

diversos sistemas existentes então próximos do conceito de “BRT completo”, mas ainda são 

considerados como “BRT padrão”. O sistema de Goiânia, por exemplo, falta-lhe apenas um 

maior nível de qualidade de um “BRT completo”. Além disso, levando em conta que este 

sistema é o foco do presente estudo, as características do BRT de Goiânia também são 

comparadas com os outros dois sistemas nos Quadros 3.1 e 3.2. 
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Quadro 3.1 – Comparação qualitativa entre BRT’s de Bogotá, Curitiba e Goiânia 

 

Fonte: Adaptado de Brasil (2008). 

Por se tratar de dados coletados em 2008, Brasil (2008) não contempla alguns sistemas 

implantados recentemente, como por exemplo o sistema BRT do Rio de Janeiro, bem como 

informações atualizadas dos sistemas já existentes. O serviço do BRT Rio possui todas as 

características, entre elas: terminais, estações e corredores exclusivos, sistema de informação e 

controle (informação em tempo real), faixas de ultrapassagem, alta velocidade média 

operacional (21,8 km/h), pré-pagamento da tarifa, integração tarifária e identidade dos ônibus 

do sistema (ALC-BRT, 2017).  

 

 

 

Carcterísticas do BRT
Bogotá

 (Transmilênio)

Curitiba 

(Rede Integrada)

Goiânia

 (Metrobus)

Vias de ônibus segregadas ou vias só de ônibus Sim Sim Sim

Existência de uma "rede" integrada de linhas e corredores Sim Sim Sim

Ambiente de estação melhorado (i.e.. Não só uma parada coberta) Sim Sim Sim

Terminais e estações especiais para facilitar a transferência Sim Sim Sim

Faixas de ultrapassagem nas estações/serviços expressos Sim Não Não

Melhorias no espaço público lindeiro Sim Parcial Não

Alta velocidade média comercial (>20 km/h) Sim Sim Não

Mais de 8.000 passageiros por hora por sentido em hora de pico Sim Sim Sim

Cobrança e verificação de tarifas antes do embarque Sim Sim Sim

Embarque e desembarque em nível Sim Sim Sim

Integração tarifária e física entre linhas e serviços alimentadores Sim Sim Sim

Entrada no sistema restrita a operadores prescritos em uma 

estrutura de negócios renovada (sistema fechado)
Sim Sim Sim

Licitação competitiva e concessões e contratos transparentes Sim Não Parcial

Sem necessidade de subsídios operacionais Sim Sim Parcial

Operação indpendente de sistema de cobrança de tarifas Sim Sim Sim

Controle de qualidade por entidade independente Sim Sim Parcial

Tecnologia veicular de baixas emissões (Euro 3 ou maior) Parcial Não Não

Sistema automatizado de cobrança e verificação de tarifas Sim Parcial Sim

Gerenciamento do sistema através de centro de controle

 automatizado, usando localização automática de veículos
Sim Não Não

Prioridade semafórica / separação de superfícies nas interseções Parcial Não Não

Identidade característica de marketing do sistema Sim Sim Sim

Informação usuário de alta qualidade (e.g., mapas claros, 

sinalização e painéis de mensagens em tempo real)
Sim Sim Sim

Integração modal nas estações (e.g.,  estacionamento de 

bicicletas, táxis e acesso a outros sistemas de transporte público)
Parcial Parcial Não

Apoiado por restrição a carros (e.g., cobrança de uso da via) Sim Não Não
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Quadro 3.2 – Comparação quantitativa entre BRT’s de Bogotá, Curitiba e Goiânia 

 

Fonte: Adaptado de Brasil (2008). 

O sistema BRTdata de ALC-BRT (2017) traz um levantamento de várias informações dos 

sistemas BRT espalhados pelo mundo com dados atualizados. Uma comparação entre os dados 

dos serviços de algumas das principais cidades que possuem o Sistema BRT é apresentada no 

Quadro 3.3. Vale ressaltar que algumas informações (qualitativas e quantitativas) a respeito dos 

dois primeiros sistemas já são apresentadas nos quadros anteriores, porém são mostradas 

novamente com o intuito de comparar a diferença entre os dados fornecidos de Brasil (2008) e 

ALC-BRT (2017) e entre o sistema BRT Rio com os demais.  

No Indicador “Estações” está presente o número de estações no sistema de cada cidade, 

excluindo terminais de integração. Se as estações são laterais e cada uma atende a um sentido, 

considera-se o par como uma; se há conjuntos de estações que atendem diferentes linhas na 

mesma direção em um mesmo sentido, cada conjunto é considerado uma estação.  

Carcterísticas do BRT
Bogotá

 (Transmilênio)

Curitiba

 (Rede Integrada)

Goiânia

 (Metrobus)

Ano de inauguração 2000 1972 1976

Número de corredores troncais 6 6 2

Extensão total de corredores troncais 84 km 64,6 km 35 km

Número de linhas troncais 84 12 1

Localização das faixas da via de ônibus Central Laterais e centrais Central

Lado das portas do ônibus Central (esquerdo) Calçada (direito) Central (esquerdo)

Extensão total de linhas alimentadoras existentes 212 km Não disponível Não disponível

Enxtensão projetada futura de corredores troncais 388 km Não disponível Não disponível

Número de estações 107 123 23

Número de estações com ultrapassagens Não disponível 0 0

Distância média entre estações 500 m 540 m 560 m

Número de terminais 7 16 5

Número de garagens 7 12 Não disponível

Número total de viagens diárias do sistema 1450000 562000 140000

Velocidade média comercial 27 km/h 19 km/h 18 km/h

Demanda atendida na hora de pico (passageiros por hora por

sentido)
28000 20000 11500

Headway médio na hora de pico 3 min 2 min 40 seg

Headway médio fora da hora de pico 5 min 6 min 2 min

Tempo médio de parada nas estações 25 segundos 22 segundos 20 segundos

Tipo de veículo troncal Articulado Bi-Articulado Articulado e Bi-Articulado

Tipo de combustível dos veículos troncais Diesel Euro 2/3 Euro 3 Diesel Euro 2/3 Diesel

Capacidade de passageiros dos veículos troncais 160 270 160 & 270

Comprimento do veículo troncal 18,5 m 24 m 18,5 m & 25 m

Tipo de tecnologia de verificação e cobrança de tarifas Cartão Eletrônico Cartão Eletrônico Cartão Elet. E tarja magn.

Custo total de planejamento 5,3 milhões 380000 Não disponível

Custo médio de veículos troncais (US$) 200000 395000 220000

Custo total de infra-estrutura (milhões de US$/km) 18,3 (Fase 1 e 2) 1,1 - 6 1,3



42                     Identificação das vulnerabilidades na operação do sistema de transporte público – 

Caso no BRT da Região Metropolitana de Goiânia 

  

M. C. SANTOS 

 

                       

C
ar

ct
e

rí
st

ic
as

 d
o

 B
R

T
B

o
g

o
tá

 (
T

ra
n

sm
ilê

n
io

)

C
u

ri
ti

b
a 

(R
e

d
e

 In
te

g
ra

d
a)

R
io

 d
e

 J
an

e
ir

o

 (
B

R
T

 R
io

)

G
o

iâ
n

ia

 (
M

e
tr

o
b

u
s)

Ja
ca

rt
a 

(T
ra

n
sJ

ak
ar

ta
)

R
o

u
e

n
O

tt
aw

a

 (
T

ra
n

si
tw

ay
)

P
op

ul
aç

ão
 d

a 
re

gi
ão

 m
et

ro
po

lit
an

a
9.

15
5.

10
0

3.
16

8.
70

7
12

.2
29

.8
67

2.
17

3.
00

6
28

.0
19

.5
45

65
2,

89
8

1.
31

8.
10

0

D
en

si
da

de
 p

op
ul

ac
io

na
l d

a 
re

gi
ão

 m
et

ro
po

lit
an

a
3.

34
7,

40
17

9,
6

2.
20

8,
80

41
0

3,
83

0
27

6
20

9.
64

5

T
ar

ifa
 p

ad
rã

o 
(U

S
$)

0,
66

1,
3

1,
16

1,
13

0,
27

1,
76

2,
76

C
or

re
do

re
s

11
8

17
3

12
3

5

A
no

 d
e 

in
au

gu
ra

çã
o 

do
 s

is
te

m
a

20
00

19
74

20
11

19
76

20
04

20
01

19
83

T
er

m
in

ai
s 

de
 in

te
gr

aç
ão

9
15

8
7

N
ão

 d
is

po
ní

ve
l

1
0

E
st

aç
õe

s 
de

 tr
an

sf
er

ên
ci

a
1

8
9

8
N

ão
 d

is
po

ní
ve

l
1

11

E
st

aç
õe

s
13

9
10

6
24

0
37

24
0

49
38

E
xt

en
sã

o 
to

ta
l d

o 
si

st
em

a 
(k

m
)

11
2,

9
76

,6
16

8
26

,5
20

6,
75

32
,1

58
,8

9

D
is

tâ
nc

ia
 m

éd
ia

 e
nt

re
 e

st
aç

õe
s

81
2

72
2

70
0

60
2

97
1

65
5

1,
54

9

P
os

iç
ão

 d
as

 fa
ix

as
C

en
tr

al
La

te
ra

l e
 C

en
tr

al
La

te
ra

l e
 C

en
tr

al
La

te
ra

l e
 C

en
tr

o
C

en
tr

o
La

te
ra

l e
 C

en
tr

o
La

te
ra

l e
 V

ia
 s

ep
ar

ad
a

D
em

an
da

 d
iá

ria
 (

pa
ss

ag
ei

ro
s 

po
r 

di
a)

2.
21

3.
23

6
61

9,
5

3.
17

2.
60

0
37

8,
30

0
37

0,
00

0
42

,0
00

22
0,

00
0

In
te

gr
aç

ão
 ta

rif
ár

ia
 d

o 
si

st
em

a
S

im
S

im
S

im
S

im
N

ão
 D

is
po

ní
ve

l
S

im
S

im

P
ré

-P
ag

am
en

to
 d

a 
ta

rif
a

S
im

P
ar

ci
al

P
ar

ci
al

P
ar

ci
al

S
im

N
ão

S
im

F
ai

xa
s 

de
 u

ltr
ap

as
sa

ge
m

S
im

P
ar

ci
al

P
ar

ci
al

N
ão

N
ão

N
ão

P
ar

ci
al

In
fo

rm
aç

ão
 e

m
 te

m
po

 r
ea

l
S

im
N

ão
P

ar
ci

al
N

ão
 d

is
po

ní
ve

l
N

ão
S

im
P

ar
ci

al

V
el

oc
id

ad
e 

op
er

ac
io

na
l (

km
/h

)
26

,2
N

ão
 d

is
po

ní
ve

l
21

,8
17

,8
19

17
,5

45

F
ro

ta
 to

ta
l

1,
69

7
17

9
38

2
N

ão
 d

is
po

ní
ve

l
67

0
N

ão
 d

is
po

ní
ve

l
93

6

M
ar

ca
/L

og
o 

e 
Id

en
tid

ad
e 

do
s 

ôn
ib

us
S

im
S

im
S

im
N

ão
S

im
S

im
S

im

Q
u
ad

ro
 3

.3
 –

 C
o

m
p

ar
aç

ão
 e

n
tr

e 
B

R
T

’s
 d

e 
B

o
g
o

tá
, 

C
u
ri

ti
b

a 
e 

R
io

 d
e 

Ja
n
ei

ro
 

F
o

n
te

: 
A

d
ap

ta
d

o
 d

e 
A

L
C

-B
R

T
 (

2
0

1
7

).
 



Identificação das vulnerabilidades na operação do sistema de transporte público – Caso no BRT da 

Região Metropolitana de Goiânia                                                                                                    43 

M. C. SANTOS   

Além de Bogotá, Curitiba e Rio de Janeiro, em outras cidades percebe-se grande parte das 

características do sistema avançado, como Jacarta (Indonésia), Quito (Equador), Rouen 

(França), Ottawa (Canadá) e Goiânia (Brasil). Há aproximadamente 40 cidades em seis 

continentes com os “sistemas de BRT”, fora o grande número de demais cidades com os 

sistemas em construção ou planejamento. Os componentes desses sistemas têm um papel 

essencial na mobilidade de cada cidade, já que estes componentes, junto com as características 

de operação e demanda, admitem o estudo dos fenômenos que envolvem sua funcionalidade 

(BRASIL, 2008; PIPICANO, 2014). 

Apesar de possuírem diversas características em comum, as práticas de planejamento em cada 

sistema BRT existente sofrem grandes variações em função dos lugares e das circunstâncias. 

Grande parte dos planos de BRT se tratam de uma união entre análises racionais e 

argumentações com um particular conjunto de soluções e intervenções. Um “ante-estudo de 

viabilidade” é uma boa ferramenta de argumentação e convencimento para dar ao público e aos 

tomadores de decisão uma ideia geral sobre como o BRT funcionará na sua cidade dentre as 

várias opções consideradas. Já o estudo de viabilidade é mais contundente sobre a 

exequibilidade de um sistema BRT, após a tomada de algumas decisões preliminares (BRASIL, 

2008).  

O ideal para o planejamento de um BRT é que seu plano se origine de um planejamento diretor 

de transportes anterior, desenvolvido de um plano integrado de desenvolvimento urbano. Para 

isto é necessário realizar uma análise das demandas existentes e das projeções de demandas 

futuras em todos os grandes corredores, seguida de uma análise que possibilita a mobilidade e 

acesso com o maior benefício e menor custo. Na Figura 3.2 são identificadas as cinco principais 

atividades realizadas em um plano de BRT: Preparação do Projeto; Projeto do sistema; 

Integração; Plano de negócios e Implementação (BRASIL, 2008). 

Em geral há uma notável diferença entre o serviço ofertado pelo sistema BRT e o transporte 

público convencional, mas a diferença entre os sistemas variará de acordo com a infraestrutura 

implantada em cada cidade. O sistema BRT implantado em Goiânia, por exemplo, é ofertado 

pela Rede Metropolitana de Transportes Coletivo (RMTC) e conta com uma estrutura física 

com terminais, estações e vias segregadas. Apesar desses terminais também receberem os 

ônibus das linhas convencionais e servirem para sua operação, as demais estações servem para 

a operação apenas do ônibus BRT (biarticulado, maior que o convencional), além das vias 

segregadas servirem apenas para os últimos. O sistema de tarifação é o mesmo para ambos os 
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sistemas, com bilhete ou cartão eletrônico. Porém, enquanto a validação da tarifa no sistema 

convencional é feita ao entrar no ônibus, a do sistema BRT é realizada antecipadamente, quando 

o usuário entra na estação ou terminal. 

Figura 3.2 - Visão geral do processo de planejamento do Sistema BRT 

 

Fonte: Brasil (2008). 

Atualmente, o país vem sofrendo uma série de problemas de gestão em diversas áreas da 

infraestrutura, inclusive no transporte público, com um nível de gestão bastante precário. 

Alguns governos municipais até tentam garantir o mínimo para o serviço, que é a prioridade do 

ônibus nas vias públicas, mas falham por não haver recursos e equipe técnica capacitada 
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suficientes (NTU, 2014), refletindo sua vulnerabilidade no que diz respeito às suas 

qualificações e quanto às políticas públicas direcionadas para o planejamento, operação, 

controle e progresso do STPU (LEITE E PRICINOTE, 2014). 

Justamente por ser um sistema aberto, além dos problemas que provocam a precarização da 

gestão do sistema, o STPU (neste trabalho, tratando em específico o BRT) está à mercê de 

outros fatores externos que podem o atingir de forma inesperada, tais como crises naturais, 

políticas, econômicas ou sociais, desencadeando riscos que poderão comprometer o sistema. 

Para o estudo de mitigação dos possíveis impactos no sistema, é necessário entender o conceito 

de vulnerabilidade e aplica-lo ao sistema BRT. 
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CAPÍTULO 4 

VULNERABILIDADES 

4.1 CONCEITUAÇÃO E APLICAÇÃO 

O termo vulnerabilidade é originário da área da advocacia internacional pelos Direitos 

Universais do Homem e, a princípio, designou grupos ou indivíduos fragilizados, jurídica ou 

politicamente, na garantia de seus direitos de cidadania. Vulnerabilidade, em um sentido amplo 

da palavra, é a sensibilidade a impactos ou ataques, e é tratada em meio social, ambiental, 

político, biológico etc. abrangendo diversos sistemas. O conceito teve destaque na área da saúde 

no início da década de 1990, sendo ferramenta para cientistas do campo buscarem estratégias 

para o enfrentamento da aids. De acordo com Ayres (2003, p. 129): “é o conjunto de aspectos 

não apenas individuais, mas também coletivos, contextuais, que acarretam maior 

susceptibilidade à infecção e ao adoecimento e, de modo inseparável, maior ou menor 

disponibilidade de recursos de todas as ordens para se proteger de ambos”. A adoção do termo 

vulnerabilidade permite traduzir então a complexidade de aspectos não só relacionados à DSTs 

na área de saúde, mas em diversos outros campos (AYRES et al., 2003; GARCIA E SOUZA, 

2010; MARANDOLA JÚNIOR E HOGAN, 2004). 

Para Moser2 (apud ALVES 2006, p. 45): “A noção de vulnerabilidade geralmente é definida 

como uma situação em que estão presentes três elementos (ou componentes): exposição ao 

risco; incapacidade de reação; e dificuldade de adaptação diante da materialização do risco”. 

Uma outra linha de pesquisa sobre vulnerabilidade é a trabalhada na geografia, que relaciona 

desastres naturais e avaliação de risco. Nesse raciocínio, a vulnerabilidade é a interação entre o 

risco existente em certo lugar e as características da população ali existente, bem como sua 

exposição aos impactos (ALVES, 2006). 

O conceito de vulnerabilidade é amplamente utilizado em relatórios para estudos de avaliações 

das mudanças climáticas do planeta. Eventos meteorológicos extremos como temporais, 

enchentes, ondas de frio e calor e secas estão se tornando mais frequentes ano a ano. Cidades 

brasileiras são vulneráveis a essas mudanças climáticas juntamente com os possíveis impactos 

que essas mudanças acarretarão em diferentes escalas (mortes, doenças, perdas materiais etc.), 

                                                 
2
MOSER, C. The asset vulnerability framework: reassessing urban poverty reduction strategies. World 

Development, New York, v.26, n.1, 1998. 
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de acordo com a vulnerabilidade e as características de cada região brasileira. O Plano 

Brasileiro de Mudanças Climáticas, PMBC (2013), divulgou um relatório apresentando análises 

sobre essas vulnerabilidades, mostrando que o desafio de adaptação e atenuação das 

consequências desses fenômenos é imenso e não pode ser levado a cabo sem um minucioso 

referencial técnico contando com análises de vulnerabilidades em micro e macroescala. 

Para PMBC (2013), a vulnerabilidade é o grau em que um sistema é suscetível e incapaz de 

lidar com os efeitos adversos, no caso provenientes das mudanças climáticas. A vulnerabilidade 

está relacionada ao caráter, magnitude e taxa de alteração do clima, bem como a variação que 

um sistema está exposto, sua sensibilidade e capacidade de adaptação. Alguns exemplos dessas 

vulnerabilidades que afetam periferias a mercê das alterações climáticas são as construções 

precárias e em áreas de risco, falta de saneamento básico e exposição a doenças. O risco de 

desastres naturais deve ser analisado concomitantemente aos conceitos de exposição e 

vulnerabilidades das populações, com integração entre sistema de alerta precoce, coordenação 

de planos de ação local e integração dos planos de contingência. 

Entretanto, há uma carência de informações relacionadas aos efeitos das mudanças climáticas 

no país, bem como das vulnerabilidades dos sistemas afetados por tais alterações. As análises 

sobre vulnerabilidades existem em escala nacional ou em escala local. Isto acaba deixando uma 

lacuna em termos de planejamento. Além desses fatores, há um alto grau de incerteza na própria 

definição quantitativa das mudanças climáticas em todo o planeta, criando um vasto cenário de 

indefinições quanto à tomada de decisão pelo Poder Público (PMBC, 2013). 

4.2 VULNERABILIDADES NO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO 

URBANO 

Conforme o que foi apresentado no tópico anterior, entende-se que tentar entender o conceito 

de vulnerabilidade nas diferentes abordagens científicas é uma atividade que deve ser feita 

considerando paralelamente o conceito de risco (probabilidade de ameaça ou insucesso). Nos 

sistemas de transporte, a vulnerabilidade pode ser considerada como um risco com foco em um 

conjunto de cenários, sendo necessário determinar qual o risco, qual a sua probabilidade de 

ocorrer e, por fim, quais as consequências o mesmo poderá gerar. O item analisado 

corresponderá a uma descrição de um cenário em particular e da probabilidade em que o cenário 

ocorra e gere um impacto. Portanto a análise da vulnerabilidade do sistema de transporte 
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público pode estudar um incidente raro ou extremo, mas focando nos usuários e nos demais 

elementos do sistema (JENELIUS E MATTSON3 apud PIPICANO, 2014). 

Tem-se o conceito geral de vulnerabilidade no sistema de transporte a partir de uma definição 

de quatro conceitos: funcionalidade, incidentes, riscos e vulnerabilidades. O sistema de 

transporte é definido pela introdução da funcionalidade. Incidentes ou ameaças poderão 

desencadear riscos que por sua vez terão probabilidade de causar perda ou redução da 

funcionalidade, definindo vulnerabilidades. A vulnerabilidade do sistema de transporte então 

será a susceptibilidade da rede viária a sofrer uma considerável redução em sua funcionalidade 

em caso de incidentes (PIPICANO, 2014). 

De acordo com Villarroel e Azevedo Filho (2016), as pesquisas sobre vulnerabilidade em 

sistemas de transportes têm se concentrado nos aspectos de operação e de especificação da 

oferta. É essencial que se analise o sistema de transportes considerando a integração deste com 

outros sistemas urbanos complexos, como o uso do solo e atividades. 

Como apresentado anteriormente, os incidentes e as ameaças poderão ser previsíveis ou não, 

voluntários ou não, acometidos por fator humano ou natural. A ausência de estudos sobre 

vulnerabilidades, com um levantamento de possíveis impactos de mudanças climáticas, por 

exemplo, aliado a alternativas de adaptação para transportes no Brasil configuram-se como uma 

lacuna na literatura nacional sobre mudança do clima e transportes. Há, portanto, uma 

necessidade em elaborar novos estudos e pesquisas sobre a relação da mudança climática com 

a vulnerabilidade do sistema de transportes, garantindo assim o fornecimento de subsídios mais 

conclusivos que possam ser aplicados nas políticas públicas, no planejamento e na identificação 

de soluções para o serviço (PMBC, 2013). 

Em 2015, o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP) trabalhou em 

cooperação com o Ministério das Cidades no desenvolvimento de uma proposta de indicador 

de vulnerabilidades em mobilidade urbana para as cidades brasileiras. De acordo com o estudo, 

as cidades brasileiras apresentam diferentes graus de sensibilidade (social, econômico, 

características biofísicas, do sistema de mobilidade e de desenvolvimento urbano) e capacidade 

adaptativa (social, finanças públicas, estrutura institucional). Resultados do indicador referente 

a mudanças climáticas mostram que, das dez cidades mais vulneráveis a mudanças climáticas, 

                                                 
3 JENELIUS, E.; MATTSSON, L. G. Road network vulnerability analysis of area-covering disruptions: A grid-

based approach with case study. Transportation research part A: Policy Practice, v. 46, n.5, p.746-760, 2012. 
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quatro estão no Rio de Janeiro, sendo Duque de Caxias (RJ) a mais despreparada do país. O 

índice levou em consideração 23 variáveis, dentre elas o PIB municipal, percentual de pessoas 

com limitações de locomoção, estrutura institucional do sistema de transportes, geografia da 

cidade, entre outros (ITDP, 2016; O GLOBO, 2016). 

Cunha Filho (2013) apresenta um estudo de vulnerabilidades nas redes de transporte rodoviário, 

com um foco no transporte de cargas no Brasil. Seu estudo se baseia na utilização de Sistemas 

de Informações Geográficas (SIG) na rede de transporte, avaliando como dados de saída os 

custos gerados na mesma. A teoria das redes é uma recente criação destinada a atender as 

exigências da Teoria Geral dos Sistemas e que se aplica a sistemas tais como redes nervosas, 

ligando-se às teorias dos conjuntos, dos gráficos, compartimentos etc. Um nó na rede é 

vulnerável se a perda de um pequeno número de conexões diminui drasticamente a sua 

acessibilidade (VON BERTALANFFY, 2015). 

A vulnerabilidade se destaca como um indicador de estabilidade da infraestrutura, capaz de 

avaliar a sua funcionalidade mediante fatores sociais, políticos, econômicos, culturais e 

ambientais. Para determinar a vulnerabilidade da rede de transportes é necessário, inicialmente 

(CUNHA FILHO, 2013): 

a) Definir a infraestrutura crítica: identificar as localizações críticas numa rede de 

infraestrutura de transporte rodoviário, utilizando métodos de modelagem local, análise 

espacial e simulação de rede, examinando problemas relacionados com a continuidade 

operacional; 

b) Verificar o desempenho do sistema: considerando custos normais do serviço por meio 

de simulações e otimização espacial com abordagens especiais, estimando os custos 

fixos e variáveis da operação. Com isto é possível quantificar o impacto econômico de 

interrupções da infraestrutura.  

A análise de vulnerabilidades no sistema de transporte público a partir de dados da demanda é 

desenvolvida no trabalho de Moraes (2016), que realiza uma análise histórica (12 anos) do 

comportamento diário da demanda da Região Metropolitana de Goiânia objetivando identificar 

quais fatores impactam a demanda do serviço, a partir de uma análise estatística e comparativa 

com eventos/incidentes ocorridos neste período de análise. A autora constatou em seu trabalho 

que os dias de chuvas intensas entram como um dos principais eventos capaz de causar uma 
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grande variação de demanda no sistema de transporte público, com redução média de 2%, mas 

com variação de 3% até 9% da demanda. 

Pipicano (2014) propôs um estudo de vulnerabilidades nas redes de transporte do sistema BRT 

de Bogotá. O estudo de vulnerabilidades em redes de transporte público utiliza-se de análises e 

aplicações numéricas para entender como a oferta e demanda, agindo concomitantemente, 

geram vulnerabilidades a partir da redundância da rede e dos padrões de viagens dos usuários, 

analisando os arcos principais de uma rede (PIPICANO, 2014). 

De acordo com Pipicano (2014), no Sistema BRT o grau de vulnerabilidades nas redes é maior, 

visto que há uma dependência operacional em algumas linhas e terminais. Portanto, é 

importante analisar a vulnerabilidade da rede não só a partir das características físicas, mas na 

interação dinâmica da oferta e a demanda do transporte, pois o estudo de redes ainda contempla 

as características de um sistema (PIPICANO, 2014). Em seu estudo, Pipicano (2014) se utiliza 

de uma definição gráfica e matemática da rede de transporte de Sistemas BRT, elaborando uma 

metodologia que identifica os arcos mais vulneráveis da rede a partir do cálculo da centralidade 

de intermediação e o cálculo do impacto produzido pela ocorrência de um incidente, focando 

dados referentes à operação e demanda do sistema (usuários). Essa metodologia se mostra 

bastante plausível, visto que a operação e demanda do serviço são variáveis úteis para 

identificação de possíveis vulnerabilidades, como também visto em Leite e Pricinote (2014) 

utilizando a demanda para análise de impactos, e, consequentemente, para identificação de 

possíveis situações de crise.  
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CAPÍTULO 5 

DESENVOLVIMENTO DO MÉTODO 

Nesta etapa desenvolveu-se o método para identificar vulnerabilidades na operação do Sistema 

BRT. Seguiu-se as seguintes etapas: 

• Etapa 1: Caracterização do sistema de transporte público coletivo -  BRT; 

• Etapa 2: Identificação dos elementos que compõe a operação do sistema de transporte 

público – BRT baseada na descrição proposta por Pipicano (2014), elaborando um mapa 

mental; 

• Etapa 3: Identificação das vulnerabilidades do sistema a partir de dados obtidos com a 

concessionária do serviço com uma análise de regressão múltipla; 

• Etapa 4: Análise dos resultados. 

A seguir é apresentado em fluxograma a sequência de desenvolvimento do método proposto. 

Figura 5.1 - Método para identificação de vulnerabilidades na operação do Sistema BRT  

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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5.1 CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA BRT 

Nesta etapa, procura-se inicialmente realizar a caracterização do sistema em estudo, conforme 

apresentado no fluxograma a seguir: 

Figura 5.2 - Fluxograma para caracterização geral do Sistema BRT 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Com a caracterização do BRT é possível extrair a sua importância na mobilidade urbana, 

fazendo integração com as demais linhas de transporte público da cidade, além de identificar a 

área de estudo (com dados sobre a população) e dos elementos a se considerar. A partir disto, é 

possível identificar os principais elementos que compõem o sistema BRT e relacionar estes 

elementos com informações apresentadas em outras bibliografias, como por exemplo o Manual 

BRT, de Brasil (2008). 
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5.2 IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕE A OPERAÇÃO 

DO SISTEMA BRT 

Nesta etapa serão identificados os elementos que fazem parte da operação de um Sistema BRT, 

seguindo a definição dos elementos básicos de um BRT apresentada por Pipicano (2013) e 

discutida no capítulo 3. Para essa identificação de elementos da operação, criou-se um mapa 

mental com todos os elementos essenciais para a mesma no sistema BRT, baseado na revisão 

da literatura e entrevista realizada com o diretor de operação da empresa que presta serviço de 

BRT e Goiânia. O mapa mental é apresentado no Apêndice I.  

Os elementos identificados como parte da operação são: Controle, Informação, Insumos, 

Infraestrutura Física, Estrutura Tarifária e Fatores Externos. O Controle de uma operação é 

responsável, como o nome adianta, por controlar o cumprimento da rota e dos horários do 

ônibus, analisando eventualidades que poderão prejudicar o fluxo de viagem. Esse elemento é 

essencial para fornecer informações substanciais para um planejamento e gerenciamento da 

operação, portanto quaisquer vulnerabilidades que ameacem seu funcionamento podem 

comprometer todo o sistema. 

A Informação está ligada diretamente ao entendimento geral do sistema pelo usuário, que 

corresponde a uma série de ferramentas, como aplicativos para smartphones, mapas nas 

estações, sites e a própria identidade visual do sistema em operação. De nada adiantará o 

sistema ser rápido, com um bom Controle e infraestrutura, se ele não oferece informações 

necessárias, de forma organizada, para os usuários efetuarem um deslocamento eficiente. Da 

mesma forma toda uma tecnologia de ponta implantada não será de toda eficiente se não houver 

uma infraestrutura disponível para a operação (MARTINS, 2017). 

Os Insumos são os recursos que o sistema possui, humanos ou materiais. A falta ou o excesso 

destes, bem como a forma como são administrados, definirá se este elemento da operação estará 

à mercê de vulnerabilidades. Da mesma forma serão as infraestruturas físicas, com as vias ou 

estações de apoio: o número de faixas, prioridades, o número de estações, a presença ou não de 

no-breaks nessas estações... Cada informação a respeito do serviço poderá trazer conclusões 

importantes nas próximas etapas do método, como por exemplo o fato de uma única faixa para 

o sistema, e sem qualquer faixa adicional para ultrapassagem, afetar a oferta do serviço.  
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A estrutura tarifária é um assunto discutido em muitos congressos e textos publicados. Martins 

(2017) cita o alto preço da tarifa como uma das razões para a queda drástica da demanda de 

transporte público na Região Metropolitana de Goiânia, por exemplo. Dentro da tarifa, estão 

inerentes uma série de fatores, como política tarifária adotada, taxa de gerenciamento e 

fiscalização, a existência ou não de tarifa única e inclusive a própria demanda transportada. 

Como muitos sistemas são custeados integralmente pela tarifa, problemas na tarifa impedirão 

que o setor tenha investimentos e dessa forma afetarão outros elementos da operação, 

impossibilitando por exemplo que a frota do serviço seja renovada. 

O último elemento não é citado por Pipicano (2014) como um dos elementos básicos de um 

BRT. Entretanto, por ser um sistema aberto, o sistema de transporte público – BRT estará em 

tempo integral se relacionando com o ambiente a sua volta, evidenciando a relevância destes 

fatores externos inclusive na operação do serviço. Estes fatores podem se caracterizar como 

sociais, políticos e ambientais, e variarem de acordo com a região o qual o BRT está inserido 

(por exemplo, em algumas cidades terremotos podem ser vulnerabilidades para a operação do 

BRT se estes não forem prevenidos com um bom planejamento). 

5.3 IDENTIFICAÇÃO DAS VULNERABILIDADES DO SISTEMA 

5.3.1 Análise qualitativa de vulnerabilidades no Sistema BRT 

Conforme discutido no tópico sobre vulnerabilidades, diferentes incidentes ou ameaças poderão 

desencadear riscos em alguns ou na maioria dos elementos da operação do BRT, que por sua 

vez terão probabilidade de causar perda ou redução da funcionalidade, definindo as 

vulnerabilidades. O objetivo desta etapa é identificar possíveis vulnerabilidades na operação do 

BRT. 

Para isso, o primeiro a se fazer é definir quais elementos da operação poderão afetar (reduzir) 

a demanda e a oferta do serviço, desencadeando vulnerabilidades. Em seguida, verificar se o 

elemento da operação irá afetar a demanda/oferta de forma direta ou indireta, ou seja, se um 

impacto neste elemento em questão irá reduzir diretamente a demanda/oferta ou apenas 

impactar outros elementos do serviço, que por sua vez afetarão a demanda e a oferta do BRT. 

Posteriormente, é verificado se é possível identificar essas vulnerabilidades no elemento de 

operação, a partir dos dados de demanda obtidos junto à CMTC.  
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Toda essa classificação elaborada (a qual culmina com um quadro resumo contendo resultados 

dessa classificação) se fez necessária para poder justificar o foco da análise qualitativa: os 

fatores externos do mapa mental, mais especificamente as manifestações sociais (um dos fatores 

sociais, juntamente com os assaltos e vandalismos). Adiantando a justificativa para este foco, 

sabe-se que fatores sociais impactam diretamente a demanda, como apresentado por Moraes 

(2015). Além disso, com os dados de demanda obtidos com a CMTC, é possível medir o grau 

de vulnerabilidade desse fator social. O modelo estatístico empregado para tal análise é 

apresentado a seguir. 

5.3.2 Análise quantitativa de vulnerabilidades no Sistema BRT envolvendo 

externalidades 

Para a análise de manifestações sociais como vulnerabilidade em um BRT, seguiu-se o seguinte 

preceito:  

Para relacionar a variável manifestações sociais à demanda do transporte público, é necessário 

obviamente trazer outras variáveis que possivelmente irão afetar a mesma (dentre as quais pode-

se citar a renda, ocorrência de chuvas fortes, sazonalidade, eventos importantes, acidentes) e 

elaborar uma análise de regressão múltipla, o qual possui uma variável dependente e duas ou 

mais variáveis explanatórias – ou regressoras (GUJARATI E PORTER, 2011). 

Admitiu-se, para este trabalho, que as variáveis explanatórias serão as manifestações, a 

ocorrência de chuvas fortes e a ocorrência de férias ou feriados durante dias da semana, devido 

à facilidade em conseguir as informações necessárias para a análise. Nesta metodologia, 

considerou-se também a variação diária da demanda dentro do período de uma semana, a partir 

dos resultados apresentados por Moraes (2016), para isto considerou o dia da semana como a 

quinta variável da equação. Sendo assim, a regressão múltipla para o trabalho contará com uma 

variável dependente (demanda), cinco variáveis explanatórias e mais dois conjuntos de 

variáveis explanatórias que ligasse as manifestações e as chuvas aos dias da semana. 

A Equação para o modelo de n variáveis, de acordo com Gujarati e Porter (2011), será: 

𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑖 + 𝛽3𝑋3𝑖 + 𝛽4𝑋4𝑖 + 𝛽5𝑋5𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑋𝑛𝑖 + 𝑢𝑖 (5.3.2.1) 
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Onde Yi é a variável dependente (Demanda), e Xj as variáveis explanatórias (j = 1,2,3,4,5..., n), 

u o termo de erro estocástico e i, o indicador da i-ésima observação. Esta expressão é a utilizada 

para regressões de corte transversais. Para o método em questão, a regressão será com séries 

temporais, dessa forma tem-se a equação escrita da seguinte forma: 

𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑡 + 𝛽3𝑋3𝑡 + 𝛽4𝑋4𝑡 + 𝛽5𝑋5𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑋𝑛𝑡+𝑢𝑡 (5.3.2.2) 

Sendo t a observação temporal (diária, mensal, anual...), β1 é o intercepto que dá o efeito médio 

sobre Y de todas as variáveis excluídas do modelo, e os demais β são os coeficientes parciais 

de regressão, significando o seguinte: β2 mede a variação no valor médio de Y, por unidade de 

variação em X2, mantendo-se o valor das demais variáveis X3, X4, X5...,Xn constantes, ou seja, 

excluindo os efeitos que estas podem ter sobre a média de Y, e assim de modo análogo para os 

demais coeficientes (GUJARATI E PORTER, 2011). 

O coeficiente de determinação múltiplo, R², vai fornecer a proporção da variação Y que é 

explicada, conjuntamente, pelas variáveis X2, X3, X4 e X5...,Xn. O coeficiente se situa entre 0 e 

1, sendo 1 a linha de regressão ajustada explicará 100% da variação de Y, e se for 0 o modelo 

não explicará nada dessa variação. Quanto mais próximo de 1 o coeficiente, melhor é a 

qualidade do ajustamento (GUJARATI E PORTER, 2011). 

Parte-se do princípio de que as manifestações sociais afetam significativamente a demanda.  

Para chegar a um resultado de aceitação ou rejeição da hipótese (se chega a afetar, ou não), é 

necessário realizar um teste de hipótese. Há diversos métodos para realizar o teste de hipóteses, 

e a distribuição utilizada para essa metodologia é a t-student. 

A distribuição t-student é uma das distribuições mais utilizadas na estatística, tendo aplicações 

tanto em modelagens estatísticas quanto em testes de hipóteses. O único parâmetro que a define 

e caracteriza a sua forma é o número de graus de liberdade (v), que está associado ao número 

de parcelas independentes em uma soma (LIBERAL, 2014). 

Diferentemente da distribuição normal, não há relação alguma entre as diferentes distribuições 

t, sendo necessária uma tabela para cada valor de v. Por conta da maioria das aplicações do t de 

Student envolverem a construção de intervalos de confiança ou testes de hipóteses, é comum 

que bibliografias apresentem tabelas da distribuição envolvendo os valores críticos (LIBERAL, 

2014). 
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Para o tratamento dos dados, utilizou-se o software EViews, pacote estatístico que manipula 

dados de séries temporais (coletados ao longo do tempo), produzindo regressões e previsões, 

sendo usualmente utilizado em aplicações na Economia. O programa será utilizado para 

avaliação dos dados de demanda a partir das hipóteses relacionadas a: manifestações sociais, 

incidência de fortes chuvas, épocas de férias/feriados e dias da semana. 

A variável dependente Y1 da equação representará a demanda diária do BRT de Goiânia, entre 

os dias 01/01/2014 e 31/10/2017.  As variáveis Xj do modelo serão binárias, e não qualitativas, 

conhecidas também como dummies ou dicotômicas, para explicar a presença ou não do 

acontecimento, sendo elas: 

 - X2, que representará as manifestações sociais inicialmente, onde 1 representa um dia em que 

houve manifestações ou paralizações de motoristas envolvendo o BRT, e 0 a ausência de 

manifestações; 

- X3, que representará as chuvas fortes na região, onde 1 representa um dia com presença de 

chuvas fortes e 0 a ausência de chuvas fortes; 

- X4, que representará os dias em que serão considerados ou não férias no calendário anual, 

admitindo 1 para um dia dentro das férias e 0 para um dia típico; 

-  X5, que representará os feriados, onde 1 representa um dia de feriado durante o meio de semana 

e 0 um dia típico durante a semana; 

- X6, que representará um grupo de quatro variáveis, que serão os dias da semana, excluindo 

sexta feira, tendo, portanto: 

 - X6.1 = Variável que representará segunda-feira, sendo 1 representado pelo dia como 

segunda, e 0 se não pertencer ao grupo; 

- X6.2 = Variável que representará terça-feira, sendo 1 representado pelo dia como terça, 

e 0 se não pertencer ao grupo; 

- X6.3 = Variável que representará quarta-feira, sendo 1 representado pelo dia como 

quarta, e 0 se não pertencer ao grupo; 

- X6.4 = Variável que representará quinta-feira, sendo 1 representado pelo dia como 

quinta, e 0 se não pertencer ao grupo. 
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- X7, que representará um grupo de quatro variáveis chamadas de variáveis multiplicativas ou 

efeito interação, conforme apresentado por Gurajati e Porter (2011), irão representar o efeito 

diferencial da presença de manifestações em cada dia da semana, havendo, portanto:  

- X7.1 a variável interação cujo valor será 1 caso o dia representado seja uma segunda 

com ocorrência de manifestação, e 0 para quaisquer outros casos. Basicamente, X7.1 = X2 * X6.1; 

- X7.2 a variável interação cujo valor será 1 caso o dia representado seja uma terça com 

ocorrência de manifestação, e 0 para quaisquer outros casos. Basicamente, X7.2 = X2 * X6.2; 

- X7.3 a variável interação cujo valor será 1 caso o dia representado seja uma quarta com 

ocorrência de manifestação, e 0 para quaisquer outros casos. Basicamente, X7.3 = X2 * X6.3; 

- X7.4 a variável interação cujo valor será 1 caso o dia representado seja uma quinta com 

ocorrência de manifestação, e 0 para quaisquer outros casos. Basicamente, X7.4 = X2 * X6.4. 

- X8, que representará um grupo de quatro variáveis chamadas de variáveis multiplicativas ou 

efeito interação, conforme apresentado por Gurajati e Porter (2011), irão representar o efeito 

diferencial da presença de fortes chuvas em cada dia da semana, havendo, portanto: 

- X8.1 a variável interação cujo valor será 1 caso o dia representado seja uma segunda 

com ocorrência de fortes chuvas, e 0 para quaisquer outros casos. Basicamente, X8.1 = X3 * X6.1; 

- X8.2 a variável interação cujo valor será 1 caso o dia representado seja uma terça com 

ocorrência de fortes chuvas, e 0 para quaisquer outros casos. Basicamente, X8.2 = X3 * X6.2; 

- X8.3 a variável interação cujo valor será 1, caso o dia representado seja uma quarta com 

ocorrência de fortes chuvas, e 0 para quaisquer outros casos. Basicamente, X8.3 = X3 * X6.3; 

- X8.4 a variável interação cujo valor será 1, caso o dia representado seja uma quinta com 

ocorrência de fortes chuvas, e 0 para quaisquer outros casos. Basicamente, X8.4 = X3 * X6.4. 

Dessa forma, a equação (6.3.1.2) adequada para o modelo com variáveis de interação será 

reescrita da seguinte forma: 
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𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑡 + 𝛽3𝑋3𝑡 + 𝛽4𝑋4𝑡 + 𝛽5𝑋5𝑡 + 𝛽6.1𝑋6.1𝑡 + 𝛽6.2𝑋6.2𝑡 + 𝛽6.3𝑋6.3𝑡 + 

+𝛽6.4𝑋6.4𝑡 + 𝛽7.1(𝑋2𝑡𝑋6.1𝑡) + 𝛽7.2(𝑋2𝑡𝑋6.2𝑡) +  𝛽7.3(𝑋2𝑡𝑋6.3𝑡) + 𝛽7.4(𝑋2𝑡𝑋6.4𝑡)

+  𝛽8.1(𝑋3𝑡𝑋6.1𝑡) +  𝛽8.2(𝑋3𝑡𝑋6.2𝑡) + 𝛽8.3(𝑋3𝑡𝑋6.3𝑡)

+ 𝛽8.4(𝑋3𝑡𝑋6.4𝑡) + +𝑢𝑡 

(5.3.2.3) 

Desta forma, tem-se um conjunto de 16 variáveis explanatórias ou explicativas, além da 

constante gerada pelo programa, conforme apresentado no Quadro 5.1 a seguir: 

Quadro 5.1 – Variáveis explicativas do modelo de regressão 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Conforme apresentado por Leite e Pricinote (2014), fatores climáticos afetam a demanda, 

podendo causar uma redução na demanda do transporte público em torno de 8%. Em meses de 

férias, a demanda pelo transporte público diminui consideravelmente. Durante um mês típico, 

também é possível perceber uma alteração na demanda entre as semanas (as primeiras semanas 

apresentam demanda maior que as últimas do mesmo mês). Também é plausível perceber essa 

variação ao longo dos dias dentro de uma mesma semana. A este fenômeno dá-se o nome de 

sazonalidade. 

Variável

C Constante

X2 Manifestações

X3 Chuvas fortes

X4 Férias

X5 Feriados

X6 .1 Segunda-feira

X6 .2 Terça-feira

X6 .3 Quarta-feira

X6 .4 Quinta-feira

X7 .1 Man. nas segundas

X7 .2 Man. nas terças

X7 .3 Man. nas quartas

X7 .4 Man. nas quintas

X8 .1 Chuvas nas segundas

X8 .2 Chuvas nas terças

X8 .3 Chuvas nas quartas

X8 .4 Chuvas nas quintas
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Os dados de chuva foram obtidos na plataforma do Instituto Nacional de Meteorologia – 

INMET (BRASIL, 2017b). Foram consideradas chuvas fortes quaisquer precipitações 

acumuladas em 24 horas cuja intensidade ultrapassasse 18,6 mm, conforme apresentado por 

Souza et al. (2012). Não se considerou para este trabalho o horário em que essas fortes chuvas 

ocorreram, pois ainda de acordo com Leite e Pricinote (2014), se esta chuva ocorrer em período 

de pico, a demanda pode reduzir ainda mais. 

Os meses considerados como férias para a análise foram janeiro, dezembro, julho e a última 

semana de junho para cada ano. No caso de 2016, considerou-se a primeira semana de fevereiro 

também como férias, visto que o feriado de carnaval no Brasil caiu no dia 09/02/2016. A partir 

dos calendários de cada ano, constou-se na planilha as datas de cada feriado ocorrido em dias 

da semana (entre segunda e sexta-feira).  

Não foi considerada, para este trabalho, a variação da demanda ao longo das semanas de cada 

mês, restringindo-se apenas para a sazonalidade dos dias dentro de cada semana, de segunda a 

sexta-feira, sem considerar os finais de semana, já que a queda da demanda nos sábados e 

domingos não é o foco do estudo. De acordo com os resultados de Moraes (2016), há uma 

relativa queda da demanda do começo da semana para o fim da mesma, se aproximando do 

final de semana. 

E, por fim, os dados de manifestações foram obtidos da seguinte forma: a partir de informações 

retiradas de SET (2014), SET (2015), de dados fornecidos pela Metrobus e de pesquisas nos 

registros dos principais jornais da cidade, foram constatados os dias em que ocorreram as 

manifestações mais significativas em regiões que estivessem ligadas ao Sistema BRT da cidade, 

seja em terminais, ou estações, na via, ou até mesmo na garagem dos ônibus BRT.   

Justifica-se o uso dos grupos de variáveis X7 e X8 devido ao fato de que, admitindo a ocorrência 

de uma manifestação, o valor da demanda para essa manifestação em uma segunda feira, por 

exemplo, será diferente do valor encontrado para uma manifestação em uma sexta feira ao ponto 

de influenciar na regressão. Sendo assim, os resultados para o modelo só serão satisfatórios 

considerando esse efeito interação.  

Dadas as hipóteses nula e alternativa, deve-se testar sua significância estatística. Para rejeitar 

ou não a hipótese nula (ou seja, verificar se a hipótese de cada variável é significativa) é 

importante definir o nível de significância ∝ também conhecida como como a probabilidade de 

cometer um erro do Tipo I – a probabilidade de se rejeitar a hipótese verdadeira, foco da 
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estatística clássica. Admitiu-se um nível de significância de 5%. Para identificação do teste t é 

preciso identificar também o número de graus de liberdade, que será o número de observações 

menos o número de variáveis explicativas (GUJARATI E PORTER, 2011). 

O número de observações, para uma série histórica contando do dia 01/01/2014 até 31/10/2017 

é 999.  Portanto, o grau de liberdade dará acima de 900. Analisando o Anexo I – Tabela 

estatística para o teste p, admite-se um grau de liberdade infinito. Desta forma, o t-tabela 

encontrado é de 1,96. 

Porém para a verificação da hipótese nula, a análise será no valor p (valor da probabilidade) de 

cada variável. Também chamado de nível de significância exato ou observado, este valor é 

definido como o menor nível de significância em que uma hipótese nula pode ser rejeitada. Em 

tese, é definido 5% como o maior valor p admissível para aceitação da hipótese nula, porém 

Gurajati e Porter (2011) explica que a escolha do máximo valor p admissível é por conta do 

risco que o pesquisador pretende assumir. “Não há nada de mau em arriscar estar errado em 

14,5% das vezes se você rejeitar a hipótese nula verdadeira. [...] Afinal, alguns pesquisadores 

podem ser adeptos ao risco e outros avessos a ele” (GUJARATI E PORTER, 2011, p. 76). 

Mediante tal afirmação, o valor p limite admitido para este teste estatístico será de 0,2 ou 20%.  

Para o teste de hipótese, preencheu-se uma planilha com os valores de cada variável apresentada 

(X2, X3, X4, X5, X6.1, X6.2, X6.3 e X6.4, e as variáveis interação X7.1, X7.2, X7.3, X7.4, X8.1, X8.2, X8.3 e 

X8.4), e exportou a mesma para o software. Um exemplo hipotético para um determinado dia na 

série histórica seria: em 04/11/2015, 110.930 usuários utilizaram o BRT, em uma terça-feira, 

ocorreu uma chuva forte, em um mês e dia típico (sem feriado, e fora do período de férias), o 

qual consta registros de manifestações no Terminal Praça da Bíblia, dessa forma temos para 

esta data a seguinte resposta: Y1 = 110.930, X2 = 1, X3 = 1, X4 = 0, X5 = 0, X6.2 = 1, X6.1 = X6.3 

= X6.4 = 0, X7.2 = X2*X6.2 = 1, X7.1 = X7.3 = X7.4 = 0, X8.2 = 1, X8.1 = X8.3 = X8.4 = 0. E seguiu-

se assim para todos os dias dos anos analisados. 

Com toda a planilha de dados montada, utiliza-se o software EViews, que gerará o R² de todo 

o modelo, e o t de student para cada variável, afim de analisar a quão significativa é essa variável 

para o modelo. 
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 5.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Após lançamento dos dados de demanda e os demais testes de hipóteses, o EViews trará como 

resultado o coeficiente de determinação múltiplo do modelo, R², o t-student e o valor p para 

cada variável. É esperado um R² acima de 0,5, que demonstre confiança dos dados para 

avaliação do método. É esperado que para as variáveis chuva, férias/feriado e dia da semana, o 

valor p seja abaixo de 0,05, e em segundo plano o t-student acima de 1,96, afim de apresentar 

a significância dessas para a demanda. Com essas premissas, far-se-á uma análise do valor p e 

t-student para a variável Manifestação Social, avaliando a sua importância para o modelo 

aplicado, da seguinte maneira: 

- Caso t-obtido (módulo) > t-tabela (1,96) – Não se rejeita a hipótese nula, ou seja, a variável 

Manifestações Sociais é significativa e que explica o modelo de demanda; 

- Caso t-obtido (módulo) < t-tabela (1,96) – Rejeita-se a hipótese nula, a variável não é 

significativa e não explica o modelo de demanda; 

- Valor p abaixo de 0,2, quanto mais próximo de 0 melhor para não rejeição da hipótese nula. 

Ao final, com o desenvolvimento e aplicação do método, que envolve a caracterização do 

Sistema BRT, elaboração do mapa mental da sua operação, análise de vulnerabilidades dos 

elementos que compõe a operação e apresentação de modelo de identificação de manifestações 

sociais como vulnerabilidade, é feita uma análise verificando se o mesmo conseguiu atender 

aos objetivos propostos em sua metodologia. Estas informações podem ser válidas para o 

planejamento de novos Sistemas BRT na região, como o vindouro BRT Norte-Sul e, na melhora 

e conservação de BRT’s em funcionamento. 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 6 

APLICAÇÃO DO MÉTODO 

Após a elaboração do método, conclui-se o trabalho realizando um estudo de caso na Região 

Metropolitana de Goiânia, seguindo as quatro etapas previstas no Capítulo 5. A Figura 6.1 traz 

o fluxograma modificado para a aplicação do método no Sistema BRT de Goiânia, o Eixo 

Anhanguera. 

Figura 6.1 - Método para identificação de vulnerabilidades aplicado na operação do Sistema BRT de Goiânia 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA BRT DE GOIÂNIA  

A cidade de Goiânia foi planejada e construída para ser a capital política e administrativa do 

Estado de Goiás. Fundada em 24 de outubro de 1993, a cidade foi parte da Marcha para o Oeste, 

política desenvolvida por Getúlio Vargas em seu governo com o intuito de acelerar o 

desenvolvimento da região e incentivar a sua ocupação. Inicialmente planejada para 50 mil 

pessoas, a cidade passou por um grande crescimento populacional desde a década de 1960 e 

hoje conta com mais de 1,3 milhões de habitantes. De acordo com os dados levantados pelo 
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IBGE, em 2017 a população estimada para a cidade é de 1.466.105 de habitantes, com a região 

metropolitana, composta pela capital e mais 20 municípios (Figura 6.2), possuindo mais de 2,2 

milhões de habitantes (IBGE, 2017). 

O PIB per capita da região é de 8.539 US$ e a densidade populacional da região metropolitana 

40 hab/km², enquanto a densidade demográfica unicamente da capital é de 1776,75 hab/km². A 

taxa de crescimento anual da população metropolitana se mantém em torno de 3,2% desde o 

Censo de 1991. Um fato interessante é que as taxas de crescimento da maioria dos municípios 

vizinhos são mais elevadas que às da capital. (ALC-BRT, 2017; BRASIL, 2017a; IBGE, 2017).   

Figura 6.2 – Mapa da RMG 

 

Fonte: GOIÁS, 2017. 
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Em relação ao transporte público de Goiânia, a agência de trânsito responsável pelo serviço é a 

Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC). Foi estabelecida com os contornos 

atuais pela Lei Complementar Estadual de número 34, de 03/10/2001, que alterou a Lei 

Complementar número 27, de 30/12/1999, instituidora da RMG ou Grande Goiânia. A RMTC 

possui como principal característica o conceito de unidade sistêmica, representando o 

tratamento unificado das questões do transporte coletivo, nas dimensões físico-espacial (vias, 

terminais, corredores), logística (linhas, trajetos, horários, meios e forma de integração), de 

modelo de operação e de acesso do passageiro ao serviço (controle e sistema tarifário) (CMTC, 

2007). 

A primeira linha de transporte urbano foi criada em 1942 e ligava o centro da cidade ao bairro 

de Campinas. Entretanto, não havia nenhum cuidado em realizar o serviço proporcionando 

segurança ou conforto ao usuário, que sofriam com elevados tempo de espera, longas distâncias, 

ausência de pavimentação, frota escassa e violência (PREFEITURA DE GOIÂNIA, 2016). 

A partir da necessidade de ampliação do sistema para transporte de uma população cada vez 

maior, por volta da década de 70 deu-se início a uma modernização do sistema de transporte 

público. Em 1975 foi criado o Sistema Integrado de Transporte Urbano. Em seguida o Poder 

Público cria a TRANSURB – Transportes Urbanos do Estado de Goiás S/A, que fica 

responsável por gerenciar e operar o poder concedente do transporte coletivo urbano de 

Goiânia, sendo este o momento em que surge o predecessor do Sistema BRT da cidade, o Eixo 

Anhanguera (LEMOS, 2004). 

O novo transporte foi implantado em 1976 e tinha por base a Avenida Anhanguera, via que 

cortava a cidade no sentido Leste-Oeste, possuindo uma pista pavimentada exclusiva com 12 

quilômetros de extensão. Porém a linha não possuía mais nenhuma característica do moderno 

sistema, sendo apenas em 1998 que o serviço engloba mais características do BRT e recebe a 

configuração atual, com embarque de nível nas estações mediante pagamento antecipado e a 

construção das 19 estações (MORAES, 2016).  

Atualmente, o serviço está a cargo da empresa Metrobus Transporte Coletivo s/a, criada em 

1997 após cisão que ocorreu na Transurb. Ela opera o corredor exclusivo com uma frota 

patrimonial composta por 87 ônibus, sendo 58 articulados e 29 biarticulados (METROBUS, 

2017).  
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Sobre o veículo circulante, são ônibus da marca Volvo, modelo 2011/2012 (Figura 6.3), com 

motor e suspensão eletrônicos, computador de bordo, monitor de TV e sistema eletrônico de 

segurança que não permite o deslocamento do veículo de porta aberta. Contam também com o 

sistema ITS de rastreamento via satélite, que monitora seus deslocamentos e emite relatórios 

gerenciais de como estão sendo conduzidos. Os ônibus articulados possuem capacidade de 170 

passageiros, com chassis de 21 metros e os biarticulados de 250 passageiros com chassi de 28 

metros (METROBUS, 2017). 

Figura 6.3 - Frota do Sistema BRT de Goiânia 

 

Fonte: Metrobus, 2017. 

Na operação do sistema de transporte público de Goiânia, é a linha de maior carregamento: 

transporta cerca de 200.000 passageiros em dias úteis, considerando passageiros lindeiros e 

integrados. O Sistema trafega, dentro outros, pelo centro da capital, setor Universitário e bairro 

de Campinas, três dos maiores polos de atração de viagem de todo o sistema. Os cinco terminais 

de integração fazem a integração de aproximadamente 80 linhas (35% do total da rede de 

transporte público) originadas nas regiões sul, norte, sudoeste, noroeste e oeste da Região 

Metropolitana de Goiânia (METROBUS, 2017). 

Em relação ao corredor da rede do sistema, este é constituído por faixas centrais exclusivas, 

com extensão de 13,5 km, que separam fisicamente o fluxo de veículos do sistema do fluxo de 

veículos particulares, caminhões, táxis, etc. 
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Figura 6.4 -  Estação BRT Jóquei Clube, Setor Central. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Com a sua frota operacional de aproximadamente 90 ônibus, possui um índice IPK acima de 8 

passageiro/km, ocupa o 1° lugar no número de viagens oferecidas: no horário de pico são 

oferecidas mais de 100 viagens em ciclo aberto, para cada dia útil (METROBUS, 2017). Nos 

próximos itens apresenta-se um estudo sobre a relevância de cada terminal de integração para 

o sistema de transporte público urbano. 

6.1.1 Terminais de integração 

Atualmente, o Sistema BRT conta com uma infraestrutura física de 5 terminais de integração e 

19 estações de embarque ao longo do corredor. Os terminais são: Padre Pelágio, Dergo, Praça 

A, Praça da Bíblia e Novo Mundo. A Metrobus era a responsável pela operação, manutenção e 

conservação das estações e terminais, entretanto, desde outubro de 2016 a empresa responsável 

pela manutenção e conservação das estações do BRT é a RedeMob Consórcio.  

Localizado na área noroeste da capital (bairro Ipiranga, próximo às GO 060 e 070), o Terminal 

Padre Pelágio é um dos terminais mais importantes do sistema, por sua posição estratégica que 

dá acesso a várias outras regiões, fazendo integração de linhas que atendem municípios como 

Trindade e Goianira. Possui uma área construída de de 9.423,20 m² e conta com 21 linhas 

operando, além do BRT, com 6 plataformas de embarque (RMTC, 2017). 
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O Terminal Dergo se localiza próximo à Rodoviária de Campinas, sendo, portanto, um ponto 

estratégico que dá acesso a outros terminais de Goiânia, além de fazer ligação com municípios 

de Guapó, Nova Veneza e Santo Antônio. A área construída do terminal é de 2.886,69 m². O 

terminal conta com 16 linhas operando e 2 plataformas (RMTC, 2017). 

Situado próximo ao centro comercial em Campinas e a movimentada Avenida 25, o terminal 

Praça A conta com uma área construída de 1.936,97 m², 12 linhas operando e 3 plataformas e 

de embarque (RMTC, 2017). 

O Terminal Praça da Bíblia ou simplesmente Terminal Bíblia é um dos maiores terminais do 

Sistema BRT e de extrema importância para o transporte público da região metropolitana, por 

ele passam 29 linhas que fazem integração com municípios como Hidrolândia, Senador Canedo, 

Aparecida de Goiânia, Nerópolis, Bela Vista de Goiás e Terezópolis de Goiás. Localiza-se no 

Bairro Leste Universitário, próximo à Praça Universitária. Possui uma área construída de 

5.402,55 m², com 3 plataformas de embarque (RMTC, 2017). 

O Terminal Novo Mundo está localizado na região leste da capital e, com as 24 linhas que 

passam por ele, atende bairros como Recanto das Minas Gerais, Santo Hilário, Vila Pedroso e 

Dom Fernando, além de fazer integração com os municípios de Bonfinópolis e Goianápolis. 

Possui uma área construída de 5.582,75 m², com apenas uma plataforma (RMTC, 2017). 

Com o intuito de atender municípios vizinhos à capital com elevada contração populacional, 

foi realizada em 2014 a extensão do Eixo-Anhanguera, atendendo as cidades de Goianira, 

Trindade e Senador Canedo. Para isto contou com uma nova frota de 46 ônibus ano/modelo 

2014, com capacidade para 170 passageiros cada (METROBUS, 2017). 

O Acordo Operacional para o Projeto de Extensão do Eixo Anhanguera foi firmado entre quatro 

concessionárias da RMTC: Metrobus, Viação Reunidas, Cootego e Rápido Araguaia. O projeto 

consiste na ampliação da linha 001 (originalmente com 13,5 km de extensão) passando a ter 

uma extensão de 70 km. Com a operação já consolidada em setembro de 2014, algumas 

alterações no lado Oeste foram necessárias, com o intuito de diminuir a demanda sobre o 

Terminal Praça A (SET, 2014).  
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6.2 IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕE A OPERAÇÃO 

DO SISTEMA BRT DE GOIÂNIA 

A partir do mapa mental apresentado na metodologia, caracterizou o mesmo a partir do sistema 

BRT da RMG, com informações obtidas em Brasil (2008), Metrobus (2017), CMTC (2007), 

ALC-BRT (2017) e RMTC (2017). O resultado do mapa caracterizado encontra-se em anexo 

ao final do trabalho (Apêndice II). A seguir, disserta-se um pouco sobre cada elemento da 

operação do BRT Eixo Anhanguera. 

O Controle do Sistema BRT de Goiânia atualmente é administrado pelo consórcio da RMTC, 

RedMob Consórcio, o qual conta com um sistema inteligente de transporte (Intelligent 

Transportation System – ITS) para informações e controle. As Centrais de Controle 

Operacionais (CCO’s) foram implantadas a partir da Deliberação número 058, de 24/07/2007, 

aprovada pela Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos – CDTC. Com o uso de 

equipamentos e ITS, o intuito da centralização do controle da operação dos ônibus (e isso 

envolve não só o sistema BRT, como todo o sistema de transporte público urbano da RMG), 

foi permitir a identificação do posicionamento dos veículos e a comunicação com os ônibus, de 

forma a controlar a operação de campo, atuar sobre a regularidade das viagens, atender 

ocorrências e servir de elemento de segurança para passageiros e motoristas (CMTC, 2007). 

Dentro da Gerência de Operação, os funcionários que trabalham para garantir que a operação 

seja realizada sem interrupções são os controladores, funcionários do consórcio que compõem 

as CCO’s (Centrais de Controle Operacionais), localizadas no Terminal Garavelo e Terminal 

Padre Pelágio.  

No que diz respeito à Informação do sistema, a Deliberação CDTC-RMG n° 058, de 24/07/2007 

exigiu das concessionárias a implantação de um Serviço de Informação ao Usuário (SIU), com 

o objetivo de atender a população com informações sobre linhas, horários e demais informações 

relevantes, além de recepcionar e registrar reclamações, sugestões e quaisquer manifestações 

dos usuários (CMTC, 2007).  

O SIU implantado na RMG restringiu-se ao aplicativo SiM RMTC para smartphones e em 

painéis eletrônicos em alguns pontos de ônibus em regiões mais movimentadas, como por 

exemplo pontos na Praça Cívica, Setor Central (porém nenhum painel digital atualmente em 

operação em qualquer terminal/estação ou ônibus do BRT). É importante frisar que o SIU foi 
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uma exigência do contrato de concessão, o qual não envolveu a Metrobus, porém com a entrada 

do BRT no consórcio houve uma adequação do SIU ao mesmo.   

O aplicativo SiM conta com todas ferramentas exigidas na deliberação supracitada (informes 

de horários, registro de reclamações, informação em tempo real dos ônibus...), entretanto por 

ser uma ferramenta do consórcio para todo o STPU e não apenas o BRT, e por essa Informação 

estar restrita a quem possui smartphones e internet móvel, considerou-se esse elemento de 

operação como Parcial para o Sistema BRT da RMG no Mapa Mental resultante (Apêndice II).  

Essa falta de informação ligada diretamente ao BRT afeta na sua Identidade (uma das 

características básicas de um BRT segundo Pipicano (2014)): na visão que a população tem do 

serviço, não possuindo, portanto, uma imagem consolidada. Diferentemente do sistema da 

cidade do Rio de Janeiro, o BRT Rio, que realiza uma série de atividades para construção de 

uma imagem favorável perante o usuário, trazendo por exemplo atividades de responsabilidade 

social com o conceito BRT Cidadão e Clube do BRTzinho, que promove atividade educativas, 

sociais e culturais com alunos e professores da comunidade carioca (BRTRio, 2017). A falta de 

identidade própria do BRT de Goiânia é um assunto a ser debatido, pois apesar dos argumentos 

levantados alguns profissionais veem o sistema como um serviço que possui sim identidade, 

como pode-se observar nos dados levantados no Quadro 4.1, no Capítulo 4 – Sistema Bus Rapid 

Transit, referentes aos dados levantados pelo Manual do BRT, de Brasil (2008). 

Os insumos são elementos de operação que são de total responsabilidade da Metrobus, e que 

no mapa mental se resumem à: Frota, Processos de garagem, Recursos Humanos. Os ônibus do 

Sistema BRT da RMG contam com equipamentos de alta tecnologia, com computador de 

bordo, portas automáticas, sistema de segurança, entre outras ferramentas. Porém o que se vê é 

algumas dessas funções ociosas, principalmente no que diz respeito ao computador de bordo. 

Existem funções, como a medição do desempenho de viagem para cada ônibus/motorista, que 

poderiam ser utilizadas e aplicadas em pesquisas na área de transporte público, porém por conta 

da falta de investimento em extensões necessárias, a ferramenta acaba ficando ociosa.  

De acordo com o apresentado por Pipicano (2014), as vias para os corredores BRT podem ser 

classificadas em três tipos: 

a) Faixa segregada: faixas exclusivas para o BRT, sendo divididas por meio físico com por 

sinalização horizontal; 

b) Faixa mista: faixas que são compartilhadas com outros tipos de transportes; 
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c) Faixa guiada: faixas com estruturas físicas nas laterais com o intuito de guiar os veículos 

do BRT em seu trajeto. 

A via em que a linha do BRT de Goiânia opera, Avenida Anhanguera, é de faixa única por 

sentido e definida como segregada, não possuindo nenhuma faixa adicional para ultrapassagens 

em quaisquer estações. A via é segregada por separadores físicos, barras de aço ao longo da 

Avenida Anhanguera, que servem para proibir fisicamente os veículos no tráfego misto de 

entrar na via, além de impedir que pedestres atravessem as vias senão em áreas adequadas para 

tal (faixas de pedestres) (ver Figura 2.5). Vale ressaltar que o BRT não possui prioridade em 

cruzamentos, e na falta de energia dos semáforos, não há nenhum procedimento que priorize a 

operação do serviço em tal situação. 

Como mencionado anteriormente, o Sistema BRT da RMG conta com 5 terminais de integração 

e 19 estações ao longo da sua extensão. Todas as estruturas contam com seguranças e câmeras, 

que operam 24 horas (Sistema inteligente de imagem), porém sem fiscais na CCO que 

monitorem essas imagens em tempo real. As imagens são monitoradas por amostragem: o 

consórcio RedeMob, a partir de métodos estatísticos, seleciona uma amostra de câmeras em 

determinados períodos dos dias e analisa; além de poderem acessar as imagens de datas e 

horários específicos para verificação de inconformidades.   

No que diz respeito à tarifação, a estrutura tarifária do Sistema BRT de Goiânia é integrada às 

demais linhas que operam nos demais sistemas de transporte público, funcionando da seguinte 

maneira: a cobrança da tarifa é feita antecipadamente na entrada de cada estação ou terminal 

nos validadores, por meio do Smart Card (Cartão inteligente), que substituiu o antigo bilhete 

magnético descartável de papel, trazendo mais facilidade na hora de embarque. Cada cartão 

eletrônico é personalizado, recarregável e de uso permanente. Possui as seguintes modalidades 

atualmente (RMTC, 2017): 

a) Cartão Fácil: vale Transporte convencional, podendo ser do tipo Empresa ou Usuário;  

b) Cartão Integração: cartão inteligente com chip que identifica o nome, foto e documento 

do titular, permite pegar mais de uma linha (fora de um terminal ou estação de 

integração) sem precisar pagar duas tarifas; 

c) Cartão Escolar: cartão para estudantes, agora Passe Livre Estudantil, onde o governo 

subsidia 100% da tarifa por viagem; 
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d) Cartão Metrobus: cartão destinado ao usuário da Metrobus que não possua nenhum 

outro benefício de transportes na RMTC, subisidiado pelo Estado no valor de 50% da 

passagem. 

Atualmente o sistema ainda aceita os antigos bilhetes magnéticos descartáveis (validador 

híbrido), porém são poucos os estabelecimentos que ainda comercializam esse tipo de 

passagem. Com a implantação do cartão eletrônico, houve uma drástica diminuição da 

utilização do bilhete e a tendência é a substituição total para os cartões, que podem ser 

adquiridos gratuitamente pelo usuário. Os validadores, juntamente com as catracas 

eletromecânicas, são localizados na entrada das estações ou terminais com no mínimo dois 

conjuntos para cada estrutura (em estações, um na entrada leste, outro na entrada oeste) (CMTC, 

2017). Vale ressaltar que qualquer falha nas instalações elétricas de terminais ou estações, bem 

como uma simples queda de energia, irá interromper o sistema de bilhetagem eletrônica.   

Quando instituída, a tarifa única objetivava construir um benefício para o usuário morador da 

região metropolitana de Goiânia (RMG), entretanto não foi isso que aconteceu, conforme 

discutido em SET (2015, p. 21):  

Aliada ao espraiamento metropolitano e à ausência de integração metropolitana, a 

tarifa única tem contribuído para favorecer a dispersão metropolitana, e por 

consequência encarecer a infraestrutura; enfraquecer as economias locais; e prejudicar 

diretamente o sistema de transporte coletivo, ao elevar o custo do serviço e prejudicar 

a qualidade dos percursos mais curtos, como os que acontecem dentro dos municípios. 
Ou seja, neste cenário de diversos impactos negativos associados, a tarifa única 

metropolitana merece ser repensada e reavaliada. 

De acordo com o que fora apresentado no tópico sobre Teoria Geral dos Sistemas, um dos 

elementos básicos no arquétipo de um sistema aberto qualquer (Figura 2.1) é a interação desse 

sistema com o ambiente o qual está inserido, e o mesmo se aplica ao Sistema BRT. A essa 

interação é destinado o último elemento de operação do Sistema BRT: os fatores externos e 

como eles se relacionam com o serviço fornecido para a população.  

São diversos os fatores ambientais que podem afetar os sistemas BRT ao redor do mundo, como 

terremotos, furacões, deslizamentos... Porém, o único fator ambiental que é válido considerar 

para a realidade da RMG são as fortes chuvas. Alguns fatores econômicos que podem 

influenciar na logística do transporte público urbano são os custos variáveis (combustível, 

recursos humanos, etc.), tarifa e concorrência. Porém estes fatores, em exceção à tarifa que fora 

considerada como elemento de operação isolado, não foram levados em conta para o estudo na 

operação do BRT.  



Identificação das vulnerabilidades na operação do sistema de transporte público – Caso no BRT da 

Região Metropolitana de Goiânia                                                                                                    75 

M. C. SANTOS   

E, por fim, existem os fatores sociais, tais como manifestações, assaltos e vandalismos. Por 

conta de acontecimentos recentes, com manifestações políticas e sociais desde 2013, e os altos 

índices de vandalismos e insegurança dos usuários perante o serviço, esse fator social é 

configurado como um dos mais importantes na operação do Sistema BRT, sendo assim o foco 

para a próxima etapa da metodologia será voltado a ele. 

6.3 IDENTIFICAÇÃO DAS VULNERABILIDADES DO SISTEMA BRT 

DE GOIÂNIA 

6.3.1 Análise qualitativa de vulnerabilidades no Sistema BRT de Goiânia  

Para esta etapa, inicialmente é feita uma análise sobre como cada elemento de operação, 

apresentado na etapa anterior, afeta a demanda e/ou a oferta do serviço, de forma direta ou 

indireta, e se essa interferência é capaz de ser constatada a partir dos dados fornecidos pela 

CMTC. Essa análise pode ser observada de forma resumida no Quadro 6.1, que traz o escopo 

da metodologia definido para o estudo no Sistema BRT de Goiânia. 
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O Controle da operação do Sistema BRT de Goiânia possui grande importância para o 

funcionamento correto do serviço, então quaisquer possíveis vulnerabilidades que afetassem o 

subsistema, como paralização dos fiscais, falha de comunicação entre CCO e motorista ou falta 

de energia nas centrais poderia afetar indiretamente a oferta do serviço. A falta de Informação 

do Sistema, e o fato dela estar vinculada ao consórcio, e não diretamente e explicitamente ao 

BRT, torna-se uma vulnerabilidade capaz de afetar indiretamente a demanda, pois este fato 

muda a visão que a população tem do serviço.  

A via é um elemento delicado do sistema, pois o fato de possuir apenas uma faixa por sentido, 

e não possuir faixas adicionais para ultrapassagens, não afeta a demanda muito menos a oferta 

do serviço, a priori. Porém, em casos de obstruções na via, acarretadas por conta de acidentes, 

engarrafamentos, avarias nos veículos etc., essas situações adversas afetariam indiretamente a 

oferta, por conta da infraestrutura vulnerável.  

No que diz respeito as estruturas de apoio, tanto terminais e estações necessitam do 

fornecimento de energia elétrica da concessionária responsável (Celg Distribuição S.A.) para 

funcionamento da catraca e validador. Nenhuma dessas estruturas de apoio possuem 

equipamentos UPS (Uninterruptable Power Supply – Fonte Ininterrupta de Energia, conhecido 

como no-breaks). Este aspecto da infraestrutura afeta diretamente a demanda do serviço, ao 

passo que, na falta de energia, qualquer usuário poderá entrar na estação/terminal sem que a 

tarifa seja cobrada. Com os dados de demanda fornecidos pela concessionária, é possível 

verificar essa vulnerabilidade, uma vez que há uma queda drástica da demanda nos períodos de 

falta de energia nas estruturas de apoio, porém este não foi o foco da metodologia. 

Os insumos, que são responsabilidade direta da Metrobus, poderão ser vulneráveis ao ponto de 

afetar diretamente a oferta do serviço, com a falta de pontualidade ou não cumprimento de 

viagens. O fato da concessionária não possuir veículos reservas em horário de pico caracteriza-

se como uma séria vulnerabilidade para a operação ao todo, pois qualquer veículo que sofrer 

com uma falha no sistema, depredação ou qualquer situação que o invalide vai afetar 

diretamente a oferta até que se conserte o mesmo, ou de forma permanente, já que não há 

veículos que o possa substituir. Apesar de afetar diretamente a oferta, os únicos dados 

disponíveis para o presente estudo são a quantidade total da frota, e que a operação não conta 

com nenhum veículo reserva, não se fazendo possível uma análise aprofundada de 

vulnerabilidades dentro dos insumos.  
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Dentro da estrutura tarifária, o preço elevado da tarifa possivelmente afetará a demanda de 

forma direta. Os dados disponíveis são suficientes para uma possível relação entre mudança de 

tarifa e demanda do serviço, porém não são aplicáveis à metodologia desenvolvida para o 

presente trabalho.  

Todavia, o foco para a etapa final da metodologia se dará no último elemento da operação, os 

fatores externos. Fortes chuvas, como citado anteriormente, podem impactar diretamente na 

demanda, e uma maneira de verificar esse impacto seria buscar registros históricos dessas 

precipitações na RMG e verificar o comportamento da demanda nessas datas específicas, como 

realizado por Moraes (2015) em seu estudo para identificações de vulnerabilidades. Para definir 

a vulnerabilidade do sistema perante esse fator ambiental, ela utilizou os dados de demanda 

diários em uma série histórica e comparou os dias em que ocorreram quedas elevadas da 

demanda com os dias de incidência de fortes chuvas.  

Entretanto, dentre os fatores externos, os fatores sociais são os que acabam impactando de 

forma negativa a demanda e oferta do serviço em maior grau, como por exemplo: com os 

assaltos promovendo um aumento no índice de insegurança dos usuários, reduzindo a demanda; 

com manifestações impedindo ônibus de saírem da garagem, incendiando ônibus, bloqueando 

terminais ou extensões da via. Além de impactar diretamente na oferta, os prejuízos para a 

Metrobus são altos, não só com manifestações, mas também com pequenas ações de 

vandalismos que vão exigindo gastos para manutenção dos veículos.   

Como os gastos relativos aos vandalismos, para o Sistema BRT de Goiânia, não são 

discriminados os demais gastos do veículo, como desgaste pelo tempo de uso ou acidente. 

Ainda que o encarregado/supervisor do tráfego produza um relatório informado o ato de 

vandalismo, não há um acompanhamento de forma sistemática dos vandalismos ocorridos 

nesses ônibus pelo gestor do transporte. 

É importante evidenciar que essa falta de informações sobre insumos e demais elementos da 

operação prejudica inclusive a gestão do BRT. O fato de não haver um controle de falhas ou 

quaisquer avarias nos veículos (com relatórios periódicos, histórico de falhas etc.) inclusive se 

caracteriza como uma possível vulnerabilidade na gestão da operação. Por exemplo, se ocorre 

uma falha no funcionamento do motor do veículo, e a equipe de gestão não tem um histórico 

de falhas similares na frota do serviço (com a frequência do problema, onde especificamente 
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essa falha se deu etc.), a mesma não será assertiva nas soluções dadas para esta falha, 

desencadeando riscos à operação. 

Os assaltos aumentariam o índice de insegurança e contribuiriam para deterioração da 

identidade do BRT perante a sociedade, porém da mesma forma que os vandalismos, não é 

possível medir essa vulnerabilidade diretamente a partir dos dados de demanda e/ou oferta, 

mesmo sabendo que tais atos afetam a demanda. Sugere-se, para futuros trabalhos, que essa 

vulnerabilidade seja estudada a partir de uma pesquisa que envolva a percepção do usuário com 

relação ao sistema BRT, com o foco na segurança do serviço, envolvendo assaltos e acidentes.  

E com este escopo, chega-se ao último fator social para análise, que são as manifestações 

sociais. As manifestações vão se caracterizar como um elemento que afeta diretamente a 

demanda e a oferta. Os dados fornecidos pela concessionária foram suficientes, entretanto, 

apenas para medir a vulnerabilidade na demanda do serviço, e será esta medição o foco do 

modelo estatístico utilizado na etapa daqui em diante.  
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6.3.2 Análise quantitativa de vulnerabilidade no Sistema BRT de Goiânia 

envolvendo externalidades 

Como dito anteriormente, no tópico 5.3.1, realizou-se nesta etapa uma análise de regressão 

múltipla a partir dos dados de demanda fornecidos pela CMTC, utilizando o software Eviews 

para obtenção dos desejados da equação.  

Um exemplo de como a planilha de dados de entrada foi preenchida é apresentado no Quadro 

6.2 a seguir: 

Quadro 6.2 – Quadro exemplo para preenchimento de dados de entrada na análise de regressão múltipla 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Afim de ilustrar como se deu o preenchimento dos dados de entrada, analisa-se a última linha 

do quadro 6.2, referente aos valores de cada variável para o dia 20/02/2015: neste dia, em uma 

sexta-feira, constatou-se a ocorrência de manifestações sociais em um dos terminais do Sistema 

BRT (X2 = 1) e a ocorrência de fortes chuvas (X3 = 1). O mês de fevereiro não é considerado 

como mês de férias, portanto X4 = 0, além disso o dia não coincidiu com nenhum feriado em 

meio de semana (X4 = 0). Como se tratava de uma sexta-feira, todas as variáveis do grupo X6 

serão nulas, para indicar a ocorrência de uma sexta, sendo assim as variáveis X7 e X8 também 

serão nulas, visto que são produtos de X6 com outras variáveis (X7 = X6 * X2 e X8 = X6 * X3).  

Seguiu-se o mesmo conceito para todos os outros dias.  

O quadro resumo dos resultados gerado é apresentado a Tabela 6.1 a seguir: 
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 Tabela 6.1 – Resumo de resultados gerados pelo Eviews 

 

Fonte: Acervo próprio. 

O quadro completo de resultados da análise encontra-se no Apêndice III – Resultados finais 

Eviews.  

6.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Para esta análise, foram utilizados dados de demanda diários correspondentes aos anos de 2014, 

2015, 2016 e 2017, totalizando 999 observações de dias úteis. O objetivo da análise foi utilizar 

a regressão múltipla para descobrir o quanto a variável dependente Y1 (demanda) é influenciada 

pelas variáveis explicativas X2 (manifestações), X3 (fortes chuvas), X4 (férias), X5 (feriados), X6 

(dias da semana), bem como pelas binárias interativas X7 = X2*X6 (dias da semana com 

manifestações) e X8 = X3*X6 (dias da semana com fortes chuvas). A seguir se discute os valores 

de t-student, valor p e coeficientes de cada variável. 

O valor p encontrado para a variável X2, manifestações sociais, foi de 0,0434, ou 4,34%. O 

módulo do teste t encontrado foi de 2,022246, maior que 1,96, o que, conforme apresentado no 

Capítulo 6, garante a não rejeição da Hipótese nula e, por consequência, comprova que a 

Variável
Coeficiente 

(betas estimados
Desvio padrão

t de Students 

(teste t)
P-valor

C Constante 114520,40 1.521,017 75,292030 0

X2 Manifestações -13684,63 6.767,044 -2,022246 0,0434

X3 Chuvas fortes 1396,27 5.905,987 0,236416 0,8132

X4 Férias -10172,74 1.412,886 -7,199971 0

X5 Feriados -69656,83 2.784,513 -25,015810 0

X6 .1 Segunda-feira 2998,36 2.034,182 1,473988 0,1408

X6 .2 Terça-feira 2443,46 2.048,921 1,192557 0,2333

X6 .3 Quarta-feira 216,82 2.071,391 0,104672 0,9167

X6 .4 Quinta-feira -2140,02 2.063,469 -1,037099 0,2999

X7 .1 Man. nas segundas 27746,41 15.709,030 1,766271 0,0777

X7 .2 Man. nas terças 21574,25 15.482,580 1,393453 0,1638

X7 .3 Man. nas quartas 29397,00 12.005,740 2,448579 0,0145

X7 .4 Man. nas quintas 27872,97 11.992,240 2,324250 0,0203

X8 .1 Chuvas nas segundas -606,67 8.357,770 -0,072588 0,9421

X8 .2 Chuvas nas terças 2462,53 7.898,663 0,311766 0,7553

X8 .3 Chuvas nas quartas 4268,33 7.569,482 0,563886 0,573

X8 .4 Chuvas nas quintas 2703,68 7.818,355 0,345812 0,7296

R²

R² ajustado

Teste f

P-valor

0,41412

0,404574
43,38187

0
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variável é significativa para o modelo de demanda criado. Dessa forma, tem-se o seguinte efeito 

marginal: em média, quando há manifestação, o número de validações reduz em torno de 13,6 

mil, o que significa um decréscimo de 13,6% na demanda do dia.  

As demais variáveis relacionadas à manifestação, do grupo X7, apesar de não possuírem um t-

student acima de 1,96 em sua totalidade, apresentam um valor p abaixo de 0,20, o que garante 

a aceitação integral da hipótese de que as manifestações se caracterizam como uma variável 

significativa no modelo de demanda e, por consequência do método, como uma vulnerabilidade 

na operação do BRT da Região Metropolitana de Goiânia. No entanto, os coeficientes 

estimados possuem valores maiores que zero, o que pode ser justificado pela correlação entre 

as variáveis. 

A segunda variável explicativa apresentada, fortes chuvas, apresenta um valor p de 0,8132, a 

única solução para este casso é rejeitar a hipótese nula, pois a probabilidade de se cometer o 

Erro Tipo I é alta. O t-student encontrado foi de 0,236416, abaixo de 1,96, assim como todos 

os testes para as variáveis do grupo X8. O próprio coeficiente que acompanha a variável X3 é 

maior que zero, o que corrobora para rejeição da hipótese nula, visto que a hipótese inicial era 

de que fortes chuvas acarretariam uma redução na demanda. Apesar de outros estudos já 

haverem explicado, como em Moraes (2016), a influência de fortes chuvas sobre a redução de 

demanda, a variável é irrelevante para o modelo de demanda aplicado para o Sistema BRT. 

Trata-se de resultados insignificantes que não são necessários continuarem no modelo. 

Com o intuito de tentar entender o comportamento da variável X3 no modelo empregado, 

realizou-se uma segunda análise de regressão múltipla, mas neste caso correndo o modelo 

apenas com a variável dependente (demanda) e uma variável explanatória (fortes chuvas). O 

resultado é apresentado na Tabela 6.2. 

Seguindo o mesmo raciocínio, correu o modelo de regressão múltipla uma terceira vez, agora 

considerando apenas a variável dependente e outra variável explanatória (manifestações 

sociais). O resultado é apresentado na Tabela6.3.  

Analisando as Tabelas 6.2 e 6.3 conclui-se que há uma fragilidade no método que impossibilita 

encontrar resultados significativos: ambos os R² deram valores praticamente nulos, os valores 

p bem acima de 0,2 e t-student abaixo de 1,96.  
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 Tabela 6.2 – Resultados gerados pelo Eviews para regressão Demanda X Chuvas fortes 

 

Fonte: Acervo próprio. 

 Tabela 6.3 – Resultados gerados pelo Eviews para regressão Demanda X Manifestações 

 

Fonte: Acervo próprio. 

As variáveis X4 e X5, representando os dias de férias e feriados respectivamente, apresentaram 

um resultado que já era previsto, com valor p igual a 0, ou seja, a probabilidade para se rejeitar 

a hipótese 0 é nula. O mesmo resultado seria previsível, caso fossem considerados os dias de 

finais de semana, períodos em que há uma queda significativa da demanda. Porém, por se 

tratarem de efeitos sazonais, estas variáveis não são consideradas como vulnerabilidades ao 

sistema, estando presentes na análise de regressão para aumentar o poder explicativo do modelo 

de demanda criado. 

No que diz respeito à sazonalidade semanal, o grupo de variáveis X6, o valor p de X6.1, que 

representa as segunda-feira, foi de 0,1408, o que significa que não é necessário rejeitar a 

hipótese, portanto, a demanda no primeiro dia de cada semana costuma ser maior que os demais 

dias, admitindo uma probabilidade de 85,02% de não cometer o erro do tipo I. As hipóteses das 

demais variáveis X6.2, X6.3 e X6.4 são rejeitadas, visto que o valor p de cada um foi maior que 

0,2.  

Variável
Coeficiente 

(betas estimados
Desvio padrão

t de Students 

(teste t)
P-valor

C Constante 108969,20 834,975 130,506000 0

X3 Chuvas fortes 2321,31 3.067,893 0,756646 0,4494

R² ajustado -0,000429

R² 0,000574

Variável
Coeficiente 

(betas estimados
Desvio padrão

t de Students 

(teste t)
P-valor

C Constante 109019,10 811,830 134,288000 0

X2 Manifestações 5807,32 5.599,361 1,037141 0,2999

R² 0,001078

R² ajustado 0,000076
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O coeficiente de determinação múltiplo R² informa que aproximadamente 41,4120% da 

variável dependente é explicado pelas variáveis explicativas, o que significa um baixo poder 

explicativo. O fato do valor ser relativamente baixo possivelmente pode ser explicado pelo fato 

de que a variação da demanda é consequência de diversas variáveis explicativas, não apenas as 

utilizadas neste modelo, fazendo com que essa omissão de variáveis explicativas possa ter 

contribuição na redução do coeficiente. Ainda assim o valor encontrado é maior do que 0,2, 

podendo explicar modo preliminar o comportamento da demanda ao ponto de validar os demais 

resultados encontrados. 

Em resumo, algumas variáveis não podem ser explicadas pelo modelo, provavelmente por um 

problema de multicolinearidade, visto a inversão de sinais (positivos e negativos) e rejeição de 

hipótese nula presente (X3 e X8, por exemplo), ou seja, existe uma correlação entre algumas 

variáveis não significativas, o que acaba prejudicando o modelo de regressão. A baixa 

variabilidade de ocorrência de manifestações e fortes chuvas também limita o modelo 

elaborado. Uma alternativa para resolução destes problemas no método seria realizar uma 

análise de regressão log-linear.  

Sugere-se, portanto, para futuros estudos, o uso de mais variáveis explicativas, como a renda 

do usuário, o preço da tarifa, o valor do IPI para automóveis, assaltos na operação, sabendo-se 

que todos esses fatores citados foram discutidos nesta pesquisa. Este modelo trata-se de uma 

análise preliminar do comportamento da demanda do sistema BRT, que precisa ser aprofundada 

para garantir resultados ainda mais satisfatórios.  

 



 

CAPÍTULO 7 

CONCLUSÃO 

Ao término desta monografia, concluiu-se que foi possível desenvolver um método inicial para 

identificar vulnerabilidades na operação de Sistemas BRT. Os objetivos específicos aqui 

propostos foram atendidos, e são eles: a identificação dos elementos que compõe a operação 

nos Sistemas BRT, com a elaboração do Mapa Mental; elaboração de um método para 

identificar vulnerabilidades na operação do BRT e aplicação deste método no BRT da Região 

Metropolitana de Goiânia. 

Na aplicação do método, a hipótese criada a respeito das manifestações sociais de que estas se 

caracterizariam como uma vulnerabilidade na operação do BRT foi confirmada. Essa hipótese 

só reforça o que é visto pela gestão do transporte público através da contabilização dos 

prejuízos. Os prejuízos decorrentes de fatores sociais, tanto para as concessionárias quanto para 

os usuários, são indubitáveis. São vários os relatos de usuários, em veículos de comunicação, 

que são obrigados a recorrerem a outros meios de transportes, ou ficarem horas esperando o 

serviço voltar à normalidade por conta dessas manifestações. De acordo com dados fornecidos 

pela gerência da Metrobus, em um só dia de manifestação (30/05/2017) o impacto na receita 

com base na projeção da demanda para o dia foi de R$ 74.303,92. Diante de tal cenário, é 

evidente a necessidade de maiores estudos que tenham como foco fatores sociais, como 

manifestações sociais, vandalismos e assaltos na operação de sistemas BRT. 

Moraes (2016) conclui em seus estudos que chuvas intensas se caracterizam como 

vulnerabilidades ao afetarem a demanda em até 9%. Tal hipótese, de que as chuvas possuem 

um grau de vulnerabilidade significante na demanda, é rejeitada no modelo de regressão 

múltipla adotado, o que pode ser explicado quem sabe pela diferença entre as características 

entre um Sistema de Transporte Público Urbano, foco de Moraes (2016), e as de um Sistema 

BRT. Entretanto, algumas de suas conclusões são válidas para este trabalho: a importância do 

desenvolvimento de estudos mais aprofundados com o intuito de se identificar aspectos 

relevantes na variação da demanda, e a necessidade de um melhor acompanhamento no que se 

refere à obtenção de dados referentes à ocorrências climáticas. 

Com relação aos demais resultados que não dizem respeito à análise de regressão múltipla, 

conclui-se na análise deste estudo de caso, também, que os dados de demanda fornecidos pela 
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CTMC são suficientes para identificação de outras possíveis vulnerabilidades, nos elementos 

Infraestrutura Física e Estrutura Tarifária. Sugere-se, para futuros estudos do método aplicado 

na RMG, que os seguintes assuntos ganhem continuidade. 

A respeito da elaboração do método, este é mencionado aqui como método inicial devido à 

enorme quantidade de informações neles contidas que poderão ser trabalhadas em estudos 

futuros. Dentro da etapa de identificação de vulnerabilidades, por exemplo, sugere-se que seja 

realizado um estudo da necessidade de no-breaks em terminais BRT, trazendo informações 

quantitativas de impactos na demanda caso ocorra a falta de energia. Outra linha de raciocínio 

que se faz possível é um estudo da percepção que o usuário tem da Identidade do BRT, e como 

fatores sociais como vandalismos, assaltos e/ou acidentes afetam essa visão do serviço.  

Também, para próximos estudos, pode-se realizar uma análise mais detalhada de cada etapa do 

método elaborado, principalmente na terceira etapa, a identificação das vulnerabilidades. 

Devido a dificuldade de acessar algumas informações importantes para o estudo, tais como 

dados de oferta do serviço, relatórios de assaltos mensais, relatórios de prejuízos causados por 

manifestações e vandalismos etc. a própria elaboração do método sofreu uma certa influência 

dos resultados esperados em sua aplicação no BRT de Goiânia. Um exemplo disso é o enfoque 

dado às manifestações na terceira etapa do método, o que acaba provocando uma redução no 

escopo inicialmente proposto. Conclui-se também que essa falta de informações importantes, 

inclusive, se caracteriza como uma grande vulnerabilidade no sistema. 

Entretanto, é de total consciência do autor que o tema aqui abordado trata-se de um passo inicial 

para um assunto com uma infinidade de conteúdo a ser detalhado, inclusive dentro do próprio 

mapa mental criado. Atualmente, a grande relevância que o assunto abordado tem em regiões 

metropolitanas é inquestionável, o que reforça mais ainda a ideia de que o tema iniciado aqui 

deve ser lapidado cada vez mais em futuros estudos. O método em si, também precisa ser 

melhorado, a partir de testes econométricos e ampliação de variáveis explicativas, como 

comentado anteriormente. 

No mais, espera-se que todo o trabalho, com as referências bibliográficas aqui levantadas, e a 

metodologia empregada, seja de grande auxílio para a operação de Sistemas BRT já existentes 

nas grandes cidades do mundo, bem como em Sistemas BRT vindouros, afim de contar com 

um planejamento de operação seguro, livres de vulnerabilidades que possam afetar a demanda 

e a oferta do serviço. 
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APÊNDICE I – MAPA MENTAL COM IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS DA OPERAÇÃO DE UM 

SISTEMA BRT
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Controle

Monitoramento ITS

Coleta de dados

Comunicação

Rádio

ITS

Recursos humanos Fiscais

Informação
SIU - Serviço de Informação ao 

Usuário

Aplcativo SIM

Mapas

Paineis digitais

Web

Identidade visual

Insumos

Frota

Sistema embarcado

Portas automáticas

Computador de bordo

Sistema de segurança em caso 
de superaquecimento

Tipo de veículo

Aritculado

Biarticulado

Capacidade do sistema

Processos de garagem Despacho

Recursos humanos Motorista

Infraestrutura Física

Via

Cruzamentos

Prioridade

Sinalização Falta de energia

Número de faixas

Em toda a extensão

Em estações (adicionais para 
ultrapassagem)

Segregação

Estruturas de apoio

Terminais

Estações

Energia

Monitoramento inteligente de 
imagem

Estrutura tarifária

Política Tarifa única metropolitana

Cobrança

Preço

Equipamentos

Validador

Catraca

Pontos de recarga automática

Fatores externos

Ambientais Chuvas

Econômicas

Sociais

Manifestações

Assaltos

Vandalismos
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APÊNDICE II – MAPA MENTAL COM IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS DA OPERAÇÃO DO 

SISTEMA BRT DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA
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Controle

Monitoramento ITS Sim

Coleta de dados Sim

Comunicação

Rádio Sim

ITS Sim

Recursos humanos Fiscais Sim

Informação
SIU - Serviço de Informação 

ao Usuário

Aplcativo SIM Sim

Mapas Sim

Paineis digitais Não

Web Parcial

Identidade visual Parcial

Insumos

Frota

Sistema embarcado

Portas automáticas Sim

Computador de bordo Ocioso

Sistema de segurança em 
caso de superaquecimento

Sim

Tipo de veículo

Aritculado 58 ônibus

Biarticulado 29 ônibus

Capacidade do sistema
Sem veículos reservas em 

horário de pico

Processos de garagem Despacho
Responsabilidade total da 

Metrobus

Recursos humanos Motorista Funcionário Metrobus

Infraestrutura Física

Via

Cruzamentos

Prioridade Não

Sinalização Falta de energia Sem prioridade

Número de faixas

Em toda a extensão 1 faixa por sentido

Em estações (adicionais 
para ultrapassagem)

1 faixa por sentido (sem 
faixa adicional)

Segregação Totalmente segregada

Estruturas de apoio

Terminais 5 terminais

Estações 19 estações

Energia
Sem no-breaks em 

terminais e estações

Monitoramento inteligente 
de imagem

Sim (Porém não durante 24 
horas/dia)

Estrutura tarifária

Política Tarifa única metropolitana Sim

Cobrança Antecipada

Preço
1,1357 USD (3,70 BRL) 

atualmente

Equipamentos

Validador
Mínimo 2 por 

estações/terminais

Catraca
Mínimo 2 por 

estações/terminais

Pontos de recarga 
automática

Mínimo 1 por 
estações/terminais

Fatores externos

Ambientais Chuvas
Contata-se a ocorrência de 

fortes chuvas

Econômicas

Sociais

Manifestações
Constata-se a ocorrências 

de manifestações em 
terminais/garagem

Assaltos
Há ocorrências em 

estações/terminais/ônibus

Vandalismos
Constata-se atos de 

vandalismos em 
terminais/estações/ônibus



Dependent Variable: Y1___DEMANDA
Method: Least Squares
Date: 11/18/17   Time: 21:54
Sample: 1 999
Included observations: 999

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 114520.4 1521.017 75.29203 0.0000
X2___MANIFESTACOES -13684.63 6767.044 -2.022246 0.0434

X3___CHUVAS 1396.270 5905.987 0.236416 0.8132
X4___FERIAS -10172.74 1412.886 -7.199971 0.0000

X5___FERIADOS -69656.83 2784.513 -25.01581 0.0000
X6_1___SEGUNDA 2998.360 2034.182 1.473988 0.1408

X6_2___TERCA 2443.455 2048.921 1.192557 0.2333
X6_3___QUARTA 216.8161 2071.391 0.104672 0.9167
X6_4___QUINTA -2140.022 2063.469 -1.037099 0.2999

X7_1___MAN___SEGUNDA 27746.41 15709.03 1.766271 0.0777
X7_2___MAN___TERCA 21574.25 15482.58 1.393453 0.1638

X7_3___MAN___QUARTA 29397.00 12005.74 2.448579 0.0145
X7_4___MAN___QUINTA 27872.97 11992.24 2.324250 0.0203
X8_1___CHUVA__SEGUN -606.6728 8357.770 -0.072588 0.9421
X8_2___CHUVA__TERCA 2462.534 7898.663 0.311766 0.7553

X8_3___CHUVA__QUARTA 4268.326 7569.482 0.563886 0.5730
X8_4___CHUVA__QUINTA 2703.678 7818.355 0.345812 0.7296

R-squared 0.414120     Mean dependent var 109141.2
Adjusted R-squared 0.404574     S.D. dependent var 25389.33
S.E. of regression 19591.39     Akaike info criterion 22.62044
Sum squared resid 3.77E+11     Schwarz criterion 22.70394
Log likelihood -11281.91     Hannan-Quinn criter. 22.65218
F-statistic 43.38187     Durbin-Watson stat 0.435032
Prob(F-statistic) 0.000000
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