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RESUMO 

A mobilidade urbana é causa e efeito do desenvolvimento das cidades, e refere-se à 

qualidade de vida do cidadão. Mas trata-se de campo com desafios significativos, e um dos 

mais recentes é a pandemia de covid-19, que trouxe situações de calamidade e crise emergencial 

de saúde pública.  Com o objetivo de avaliar o impacto da pandemia de Covid-19 na mobilidade 

por transporte coletivo na região metropolitana de Goiânia, foi feita uma análise dos dados de 

demanda do serviço de transporte público antes e durante a pandemia, por meio dos dados da 

bilhetagem eletrônica, obtidas junto a CMTC. Diante disso, foi feita uma revisão bibliográfica 

afim de entender a mobilidade urbana, o transporte coletivo pelo mundo, focando na área de 

estudo: a região metropolitana de Goiânia. Além de que, foi realizada análise dos dados da 

bilhetagem eletrônica por series históricas a fim de inferir o impacto causado pela pandemia de 

Covid-19 na região metropolitana de Goiânia. Foram utilizados métodos estatísticos de 

previsão para análise dos dados. Primeiro foi aplicado os testes estacionários de raízes unitárias, 

ADF e KPSS, depois utilizou-se o modelo ARIMA e, por fim, o CausalImpact do software R. 

Desta forma, com dados da bilhetagem eletrônica da RMTC, pôde-se observar tendência 

negativa, com queda na demanda e resultados prévios apresentando estacionaridade e 

sazonalidade no comportamento dos dados. Com eles foi possível notar que ao longo da série 

histórica os valores médios de validações mensais reais, para o público total, foram de 

aproximadamente 5,4M, sendo que o esperado seria de 12M. Isso corresponde um efeito 

relativo, para público pagante, equivalente a 53%. Assim, com a análise de impacto, foi possível 

verificar que o período da pandemia impactou em mais de 99% na queda da demanda do 

transporte público coletivo, mostrando-se estatisticamente significativo.  

 

Palavras-chave: Mobilidade Urbana. Pandemia. Covid-19. Demanda de Transporte. 

Transporte Público Coletivo. Séries Históricas. 
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ABSTRACT 

Urban mobility is the cause and effect of the development of cities and refers to the quality 

of life of the citizen. But it is a field with significant challenges, and one of the most recent is 

the covid-19 pandemic, which has brought situations of calamity and emergency public health 

crisis.  To evaluate the impact of the Covid-19 pandemic on mobility by public transport in the 

metropolitan region of Goiânia, an analysis of the demand data of the public transport service 

before and during the pandemic was performed through electronic ticketing data obtained from 

the CMTC. Therefore, a literature review was made to understand urban mobility, public 

transport around the world, focusing on the area of study: the metropolitan region of Goiânia. 

In addition, electronic ticketing data were performed by historical series to infer the impact 

caused by the Covid-19 pandemic in the metropolitan region of Goiânia. Statistical methods of 

forecasting were used for data analysis. First, the stationary tests of unit roots, ADF and KPSS 

were applied, then the ARIMA model was used and finally the CausalImpact of the R software 

was used. Thus, with data from the electronic ticketing of the RMTC, it was possible to observe 

a negative trend, with a fall in demand and previous results, showing parking and seasonality 

in the behavior of the data. With them it was possible to notice that throughout the historical 

series the mean values of real validations, for the total audience, were approximately 5.4M, and 

the expected would be 12M. Thus, with the impact analysis, it was possible to verify that the 

pandemic period impacted more than 99% on the drop in the demand for public transport, 

showing to be statistically significant.  

 

Keywords: Urban Mobility.  Pandemic. Covid-19. Transportation Demand. Public Transport 

Collective. Historical Series. 
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1 INTRODUÇÃO  

A mobilidade urbana é uma questão multidimensional, pois mede não só o acesso a bens 

e serviços, mas as conexões entre as pessoas e sua relação com a cidade. Ela é obrigatória 

quando vinculada a atividades programadas (como viagens de casa e trabalho), ou voluntárias 

quando quem a gera é livre para decidir sobre seus horários (como lazer) (Rodrigue, 2020; 

Lourenço & Chiquetto, 2020).   

Os sistemas de transporte urbano constituem um campo com desafios significativos, que 

busca soluções novas e originais a todo momento, pois influenciam muito a estrutura urbana e 

a vida dos moradores em muitas cidades. Ao mesmo tempo em que estimula diretamente a 

economia, visto que, embora a rápida urbanização, o crescimento econômico e a motorização 

levem à deterioração dos ambientes urbanos, o transporte público e o tráfego de pedestres e 

bicicletas podem ajudar a diminuir esse declínio na qualidade de vida (Tamaki, Nakamura, 

Fujii, & Managi, 2016).  

Na Região Metropolitana de Goiânia - RMG, o serviço de transporte coletivo, utiliza 

basicamente ônibus, atendendo a capital do estado e mais 17 municípios vizinhos, ligados por 

interesses econômicos e sociais, organizando uma rede de serviços denominada Rede 

Metropolitana de Transportes Coletivos – RMTC (RMTC, 2021).   

A mobilidade urbana foi extremamente afetada em função da disseminação de um novo 

vírus, em meados do fim de 2019, em circulação na China, o vírus SARS-CoV-2 ou Novo 

Coronavírus. Esse vírus, além de promover uma crise emergencial de saúde pública a nível 

global, também afetou as atividades diárias de milhões de pessoas, visto que uma das mais 

eficazes formas de reduzir a disseminação do vírus foi a prática de isolamento social.   

O vírus afetou diversos setores econômicos-sociais, e, segundo a Secretaria Especial de 

Produtividade, Emprego e Competitividade, os setores da  economia mais prejudicados foram: 

atividades artísticas, criativas e de espetáculos; transporte aéreo; transporte ferroviário e 

metroferroviário de passageiros; transporte interestadual e intermunicipal de passageiros; 

transporte público urbano; serviços de alojamento; serviços de alimentação; fabricação de 

veículos automotores, reboques e carrocerias; fabricação de calçados e de artefatos de couro e 

comércio de veículos, peças e motocicletas (BRASIL, 2020). 

Outras atividades também foram afetadas, como a venda de combustível que, segundo a 

ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, em 2020 houve uma 

queda de 5,97% na comercialização, se comparado com 2019 (Ministério de Minas e Energias, 

2021).  
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Pensando nisso, resolveu-se estudar como essa nova pandemia impactou na vida dos 

brasileiros e, principalmente, da região metropolitana de Goiânia, avaliando as consequências 

na mobilidade e seus impactos na demanda de transporte coletivo por ônibus. 

1.1 PROBLEMA  

Observou-se que no período de pandemia o transporte público coletivo da região 

metropolitana de Goiânia apresentou uma queda acentuada da demanda. No entanto, 

historicamente, o Brasil e a RMG têm vivenciado uma constante queda na demanda de usuários 

do transporte público coletivo por ônibus. Dessa forma, o problema a ser abordado nesse estudo 

é: Essa situação é uma consequência da disseminação da Covid-19 ou poderia ser prevista ao 

analisar a demanda deste modo de transporte apresentada na última década? Qual o real impacto 

da covid-19 na mobilidade da região metropolitana de Goiânia por transporte público coletivo 

por ônibus? 

1.2 JUSTIFICATIVA  

A pandemia de Covid-19 não afetou apenas a saúde. Em decorrência do vírus houve 

colapsos sociais, econômicos e políticos-culturais, se configurando como um acontecimento 

sem precedentes na história recente das pandemias (Fiocruz, 2020).  

Tratando-se de uma doença com comportamento inesperado e situações novas não 

vividas, a pandemia acentuou as desigualdades existentes ao redor do mundo e no Brasil. Tais 

disparidades, mais presentes na educação, na área da saúde, nos meios de transporte e resultou 

em uma crise na economia como um todo, levando a um declínio significativo no número de 

viagens feitas nas principais cidades do mundo. Dados mostram uma queda de 30% no volume 

de viagens (Kantar, 2021).   

Historicamente, já existe uma tendencia de queda no transporte público coletivo. O 

aumento do número veículos individuais em circulação diminui o nível de serviço do principal 

modo de transporte público coletivo existente no Brasil, os ônibus, tornando esse serviço cada 

vez mais lentos e potencialmente menos atrativo, levando a uma maior resistência à sua 

utilização (CNT, 2017).  

Visto isso, é perceptível que a pandemia de COVID-19, ao impor a necessidade de 

isolamentos sociais, causou um grande declínio da demanda de transporte público em muitas 

regiões do mundo. No Brasil, as consequências da Covid-19 foram muitas, uma vez que a 

quantidade de viagens realizadas por passageiros de transporte público chegou a cair 80% em 

março de 2020, chegando a 39,1% no mês de dezembro (NTU, 2021).    
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Como pode ser visto na Imagem 1, em dados coletados pela Apple a partir do ano de 

2020, mostra informações de mobilidade diárias a partir da coleta de dados de dispositivos de 

uma grande parte de países do mundo. 

Imagem 1: Tendências de movimentação no Brasil  

 

Fonte: Apple (2021)  

 

Com essa coleta, a Apple mostra um volume relativo de solicitações de direções por 

país/região, sub-região ou cidade em comparação a um volume de referência do dia 13 de 

janeiro de 2020 (Apple, 2020). Como visto na Imagem 1, em meados do mês de abril, houve 

uma queda significativa na mobilidade da população, visto que esse é o período em que a maior 

parte do país fechou seus comércios e outras atividades consideradas não essenciais. 

Diante dos elementos apresentados, torna-se importante estudar e tentar identificar o real 

impacto que a pandemia provocada pelo Covid-19 trouxe para o transporte público urbano por 

ônibus na região metropolitana de Goiânia. 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 Objetivo geral  

O objetivo principal da pesquisa é o de avaliar os impactos da pandemia de covid-19 na 

mobilidade da Região Metropolitana de Goiânia, por meio da avaliação da demanda do serviço 

de transporte coletivo por ônibus.   

1.3.2 Objetivos específicos  

Os objetivos específicos deste trabalho são:  
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• analisar o processo histórico da demanda de transporte público nos períodos anteriores 

a pandemia e no período de retomada;  

• Buscar identificar aspectos que impactaram na mobilidade mundial. 

1.4 METODOLODIA DE PESQUISA  

O estudo começou com contextualização sobre o tema de pesquisa, na introdução, buscando 

inserir a mobilidade urbana e a área de estudo, além da definição do problema, hipótese, 

justificativa e objetivos. A revisão bibliográfica é baseada na literatura, buscando entender o 

que cada tema aborda. Esta etapa foi dividida em 4 tópicos:  

• Mobilidade Urbana: apresentando suas definições teórica e legal. Além disso, buscou 

um contexto histórico da mobilidade traçando a sua importância no espaço urbano e 

apontando algumas dificuldades inerentes a este tema e tentando trazer aspectos do cenário 

atual de forma geral para auxiliar na compreensão da mobilidade urbana no âmbito mundial 

e brasileiro, tecendo uma relação para mobilidade na região metropolitana de Goiânia;  

• Transporte Público Coletivo: como principal foco deste estudo, para tanto foi necessário 

levantar definições deste modo de transporte em pesquisas nacionais e internacionais, 

considerando os principais tipos utilizados mundialmente, trazendo seu contexto histórico 

e o cenário atual em que este modo de transporte se encontra; 

•  Pandemia e mobilidade: aqui, viu-se necessário traçar o comportamento mundial em 

relação a transmissão e contaminação pelo vírus as Covid-19, abordando as consequências 

do alto contágio e as principais estratégias para contenção e redução do número de casos da 

doença, com os efeitos levantados, mensurados e discutidos de forma a relacionar as causas 

e efeitos desta pandemia nos setores mais variados do país, afetando desta forma o tema de 

estudo, a demanda da mobilidade urbana; 

•  E, os métodos de análise de séries temporais: para obter informações sobre a melhor 

forma análise de dados, foi feito um estudo na literatura sobre series históricas, para obter 

as melhores métodos e maneiras de tratamento de dados e consequentemente, ter resultados 

assertivos e relevantes.   
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 MOBILIDADE URBANA 

Como o tema principal é o estudo do impacto da pandemia de Covid-19 na mobilidade 

urbana, primeiramente será apresentada a definição de mobilidade urbana. Para tanto, serão 

analisadas duas formas para definir o tema: a conceitual e a definição legal, respectivamente. 

2.1.1 Conceitual 

Para esta primeira definição de mobilidade urbana buscou-se embasamentos teóricos em 

estudos sobre o tema. 

A mobilidade urbana, em uma visão social, refere-se à melhoria da qualidade de vida do 

cidadão, visto que depende de uma reestruturação da forma de construir a cidade, onde se 

encontra o meio de locomoção mais eficaz, melhorando os sistemas de transporte coletivo e o 

transporte não-motorizado (BEZERRA e GENTIL, 2013; MAGAGNIN e SILVA, 2008; 

SILVA, COSTA e MACEDO, 2008). 

Costa (2008) diz que as cidades devem ampliar a troca de bens e serviços entre seus 

habitantes, influenciando cultura e conhecimento, sendo isso possível apenas se houverem 

condições de mobilidade adequadas e não excludentes. O intenso crescimento da população 

brasileira nos últimos 70 anos fez com que as cidades e regiões metropolitanas apresentassem 

sistemas de mobilidade de baixa qualidade e alto custo, impactando negativamente na vida das 

pessoas e consequentemente, em custos econômicos e ambientais (IPEA, 2010a). 

Para Rodrigues (2016), a infraestrutura de transporte participa a fundo da formação e no 

desenvolvimento espacial das cidades. No Brasil, ainda no século XIX, houve a introdução dos 

veículos de tração animal e trens a vapor, impulsionando a base para o crescimento urbano em 

muitas regiões. A chegada dos bondes elétricos, no século XX, influenciou na formação do tipo 

de sociedade em inúmeras cidades, e a partir de 1960 a maioria das viagens passa a ser realizada 

por ônibus, após a eliminação quase completa dos serviços de bondes. Os ônibus passam, na 

década de 1970, a predominar como meio mais utilizado, sendo substituídos pelos automóveis 

particulares em 2000. O autor completa articulando que a população das grandes cidades 

brasileiras nunca experimentou condições excepcionais de deslocamento cotidiano. 

No entanto, elaborar um plano para o crescimento ordenado da população, não implica 

em destruir tudo o que já existe e reiniciar do zero. Pode-se pensar em um reordenamento 

democrático, contínuo e permanente, utilizando as estruturas existentes e construindo novas 

que sejam adequadas (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2006).  
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Rodrigue (2020) coloca a mobilidade urbana subdivida em categorias de transporte, sendo 

elas o coletivo, individual e de carga. Segundo o autor, o deslocamento de pessoas resulta de 

decisões individuais baseadas em inúmeros motivos e o deslocamento de cargas se dá pela 

decisão conjunta entre proprietários e prestadores de serviços de transporte.  

Consequentemente, os dirigentes públicos têm como obrigação pensar em um sistema de 

mobilidade mais igualitário, do ponto de vista social, que mesmo com sustentação financeira 

não exclua a população mais carente, ainda gerando o mínimo de externalidades negativas 

(CARVALHO, 2016). O autor ainda destaca alguns desafios a serem superados pelos gestores 

de mobilidade, como: não linkar o desenvolvimento urbano e metropolitano com o 

planejamento dos sistemas de mobilidade; falta de financiamento e investimento suficientes na 

infraestrutura de transporte público urbano; não racionalizar o uso de transporte motorizado 

individual; entre outros.  

A ANTP - Associação Nacional De Transportes Públicos (2020) mostrou em pesquisa 

que a população dos municipios que compõe o universo do Simob/ANTP (533 municípios com 

população acima de 60 mil habitantes no ano de 2014) fizeram 67,0 bilhões de viagens 

(consideradas apenas as principais), sendo 233 milhões de viagens/dia.  O Gráfico 1 paresenta 

uma análise dos dados da divisão modal para o transporte de passageiros no Brasil.  

 

Gráfico 1. Distribuição percentual das viagens por modo de transporte 

 

Fonte: ANTP (2020) 

 

O Gráfico 1 mostra que, para o transporte coletivo, 24% das viagens são em ônibus e 4% 

em transporte via trilhos e outros. Já, o transporte individual, que inclui automóveis, 

motocicletas e o transporte ativo, corresponde a 72% das viagens, sendo a pé e bicicleta a maior 
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porcentagem nessa classe. Com dados estimados fornecidos pelo IBGE (2020) da população 

brasileira e da frota de veículos existente no país em 2018, foi possível calcular a taxa de 

motorização do país que resulta em aproximadamente 48 veículos para cada 100 habitantes.  

Segundo o IPEA (2009) a matriz de transportes no Brasil tem a forte predominância do 

modo rodoviário e o aumento da taxa de motorização pode implicar na diminuição do espaço 

disponível para circulação nas vias, gerando congestionamentos e todas as externalidades 

negativas associadas à quantidade excessiva de automóveis (SILVEIRA, 2011). 

Os modos de transportes são divididos em não motorizados e motorizados, cada um com 

sua característica e necessidades. 

2.1.1.1 Transporte não-motorizado 

O transporte não motorizado é também chamado transporte ativo e em muitas cidades 

brasileiras, principalmente as que não possuem linhas de ônibus municipais, essa é uma das 

principais formas da população se locomover sendo a pé ou de bicicleta. A lei da mobilidade 

urbana garante prioridade do transporte não motorizado ou ativo em relação ao individual 

motorizado, independentemente do tamanho da cidade ou da sua população (MINISTÉRIO 

DAS CIDADES, 2015).  

Todo mundo se desloca diariamente através de próprio esforço utilizando o sistema 

disponível como calçadas, passeios etc. sendo este deslocamento da origem para o destino ou 

como meio de acesso a outros tipos de transportes. Dessa forma, pode-se considerar que, todo 

mundo em algum momento do dia é pedestre, seja na hora de ir para uma parada de ônibus ou 

para chegar ao local de estacionamento do carro. 

O transporte por bicicleta é um dos mais acessíveis a qualquer grupo social, devido ao 

baixo custo de uso, apresentando ao usuário e ao poder público vantagens (PUCHER e 

BUEHLER, 2012). Buehler et. al (2011) ainda apontam o uso de bicicleta como alternativa 

para o transporte urbano, uma vez que este tipo de transporte ajuda na redução dos 

congestionamentos. 

Entretanto, existem alguns problemas no uso de veículos não motorizados em países 

emergentes, como Brasil e África do Sul, sendo eles os ambientes hostis, a segurança falha e as 

políticas públicas desfavoráveis. Além disso, fatores culturais podem ser considerados, como a 

crença de que as pessoas que utilizam veículos não motorizados na locomoção possuem classe 

social baixa ou não têm acesso às evoluções tecnológicas (CUSSET, 1997; POCHET e 

CUSSET, 1999; REPLOGLE, 1992).  
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2.1.1.2 Transporte motorizado 

Composto pela locomoção em veículos automotores, este modo de transporte pode ser 

público ou privado, sendo o público composto por sistemas metroferroviários, ônibus, táxis, 

mototáxis, transporte por aplicativos e outros (como barcas, aero móvel e teleféricos) e o 

individual, automóveis e motocicletas. 

Teoricamente, o transporte individual aumenta a mobilidade dos usuários do sistema. 

Entretanto, ele provoca inúmeros impactos, como aumento da poluição e degradação ambiental; 

além do aumento de congestionamentos; aumento nos níveis de ruídos e acidentes de trânsito 

(PORTUGAL, 2017).  

2.1.1.3 Transporte público urbano 

O Transporte público urbano é um sistema de transporte de passageiros em que a 

característica principal se trata de: transporte de uma quantidade de pessoas em uma única 

locomoção. Em uma definição operacional, transporte público urbano é o transporte não 

individual, realizado em áreas urbanas, com características de deslocamento diário para os 

cidadãos (ITDP, 2021). 

A característica essencial desse modo é transportar muitas pessoas em um mesmo veículo 

(trens, ônibus etc.), visto que isso possibilita uma maior eficiência e custos mais baixos 

(SCHOFER, 2021). 

O sistema de transporte público coletivo por ônibus é o mais utilizado no Brasil, devido 

não somente ao de tipo de infraestrutura predominante, mas a grande quantidade de pessoas 

que se pode atender. Além de que, quando comparado aos sistemas sobre trilhos, possui custos 

menores de investimento (SUMMIT: MOBILIDADE URBANA 2021, 2020). 

2.1.2 Aspectos legais da mobilidade 

Para a construção da definição legal buscou-se leis onde a mobilidade é o tema principal, 

isso seguindo tanto leis federais como regionais. 

O Brasil possui uma população estimada de 211.755.692 pessoas, gerando uma crescente 

demanda por mobilidade urbana, visto que grande parte da população brasileira vive em áreas 

urbanas.  Com intuito de atender às necessidades da população, a Constituição Federal de 1988, 

art. 21 inciso XX (BRASIL, 1988) cita que a União deve “instituir diretrizes para o 

desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos”, e isso, 

no fim da década de 80, se resumia a deslocamento de pessoas (IBGE, 2020; CARVALHO, 

2016) 
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De acordo com o inciso II do art. 4° da lei 12.587 de 12 de janeiro de 2012, mobilidade 

urbana é condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano 

(BRASIL, 2012; IPEA, 2010a).  

Conhecida como a Lei de Mobilidade Urbana, a lei 12.587/2012 trouxe como 

comprovação que as formas de se tratar de mobilidade, instaladas nos anos anteriores, se 

mostraram insuficientes, quando se trata do deslocamento das pessoas. Isso se deve, 

principalmente, porque o deslocamento está cada vez mais complexo e com grande impacto no 

planejamento urbano (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2015). 

Desta forma, a Lei 12.587/2012 se mostra muito marcante ao trazer uso do solo urbano 

para o desenho de uma mobilidade urbana sustentável, logo, ambiental, econômica e 

socialmente sustentável privilegiando formas não motorizadas e públicas de transporte em 

detrimento do transporte individual motorizado (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2015). 

No que diz respeito às competências municipais, a Constituição Federal, diz no art. 30, 

inciso V, que o município deve “organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão 

ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem 

caráter essencial”. No art. 182, do mesmo documento, está que a política de desenvolvimento 

urbano, executada pelos municípios, conforme diretrizes especificadas em lei, tem o objetivo 

de ordenar o desenvolvimento da habitação, trabalho, lazer e mobilidade, além do bem-estar de 

seus habitantes (BRASIL, 1988). 

Com isso, constata-se que o principal ator da mobilidade urbana é o poder público 

seguindo a seguinte hierarquia: federal, estadual e municipal. Contudo, dentre estas três esferas 

de poder, a municipal consegue maior influência e autoridade no poder de execução se tratando 

de mobilidade urbana, uma vez que os principais deslocamentos são realizados em 

deslocamentos internos, ou por municípios pertencentes a uma mesma região metropolitana. 

2.1.3 Considerações 

Para tanto, a definição de mobilidade a ser utilizada neste trabalho será de que ela é um 

elemento chave do desenvolvimento. A mobilidade urbana é causa e efeito do desenvolvimento 

urbano, integrando ações dos agentes principais do desenvolvimento urbano e, ao proporcionar 

uma mobilidade adequada para toda e qualquer pessoa, constitui uma ação essencial no 

processo de desenvolvimento das cidades (INSTITUTO DA MOBILIDADE SUSTENTÁVEL, 

2014; FERRAZ e TORRES, 2004). 
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Adicionalmente, como no território brasileiro a matriz de transportes é predominante do 

modo rodoviário (IPEA, 2009), será apresentado aqui a mobilidade urbana voltada para este 

modo e as principais formas de transporte público. 

Além disso, considera-se que a mobilidade urbana, assim como todo sistema, é composta 

por alguns elementos: (i) físicos, representados pela infraestrutura, recursos e equipamentos 

dispostos; (ii) lógicos, compostos pelas estruturas normativas e políticas criadas para a 

regulamentação e supervisão do sistema; e (iii) atores, que são os clientes, os gestores, 

reguladores e provedores de infraestrutura. 

2.2 TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO 

O transporte coletivo é um serviço essencial, pois democratiza a mobilidade de 

passageiros e cargas em grandes centros urbanos, uma vez que a urbanização vem sendo um 

dos processos contemporâneos dominantes, visto que parte crescente da população vive nas 

cidades (RODRIGUE, COMTOIS e SLACK, 2006). Ele pode ser ofertado por indivíduos ou 

empresas, variando da legislação local.  

Sendo considerado importante para a qualidade de vida da população, o transporte urbano 

faz com que atividades comerciais, industriais educacionais, recreativas, dentre outras se 

mantenham, visto que essas atividades se sustentam com o deslocamento de pessoas e produtos 

(FERRAZ e TORRES, 2004). 

Vasconcellos (2000) coloca o transporte público como algo complexo, pois segundo 

descrito pelo autor existe uma situação conflituosa que cerca a oferta do transporte público e 

que gira através da importância do serviço e da questão econômica.  Araújo, et al., (2011) afirma 

que os problemas de acessibilidade e mobilidade, derivados da desigualdade existente, 

poderiam ser melhores administrados se houvesse um planejamento de transporte coletivo 

urbano integrado. 

Logo, o transporte público deve atender a população sem nenhum tipo de diferenciação, 

ou qualquer outra forma de discriminação, de modo que todas as pessoas possam se beneficiar 

da facilitação de mobilidade urbana que o transporte público pode oferecer (NÚCLEO 

ESPECIALIZADO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÃO PAULO, 2017) . 

O transporte público coletivo pode ser oferecido em sistemas por ônibus ou sobre trilhos, 

entre outros, dependendo da infraestrutura oferecida no espaço urbano, sendo esse serviço 

público de transporte de passageiros acessível e atendendo às necessidades de deslocamento do 

usuário, oferecendo eficiência, eficácia e equidade na prestação dos serviços (BRASIL, 2012). 
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O sistema de transporte coletivo por ônibus pode ser ofertado a partir de ônibus em vias 

normais (dividindo com os outros veículos), vias preferencias, vias exclusivas e BRT (Bus 

Rapid Transit) e o metroferroviário pode ser visto como VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), 

trens urbanos, metrô e bondes. Ainda existem outros formatos, como barcas, teleféricos, entre 

outros, dependendo da infraestrutura da região.  

2.2.1 Cenário Nacional 

O transporte de passageiros é uma forma necessária para mover as pessoas de um lugar 

para outro, e seu requisitos variam consideravelmente entre diferentes locais e grupos sociais. 

Os sistemas de transporte urbano influenciam muito a estrutura urbana e a vida dos moradores 

em muitas cidades. No Brasil, entre 2008 e 2018, houve um acréscimo de 28,6 milhões de 

automóveis, transformando a taxa de motorização que era, em 2008, 19,6 automóveis para cada 

100 habitantes para 29,7 automóveis para cada 100 habitantes em 2018 ( (RODRIGUES, 2019).   

Segundo a Confederação Nacional de Transportes – CNT (2020), uma média 293,9 

milhões de passageiros foram transportados por mês no sistema de ônibus urbano em 2019, em 

nove capitais brasileiras Belo Horizonte - MG, Curitiba - PR, Fortaleza - CE, Goiânia-GO, 

Porto Alegre - RS, Recife-PE, Rio de Janeiro-RJ, Salvador - BA e São Paulo - SP), 3,7% a 

menos do que em 2018 (305,1 milhões de passageiros).  

A NTU (2020), no seu acompanhamento anual de desempenho do setor de transporte 

público por ônibus em cidades selecionadas, que representam em torno de 34,1% da demanda 

de transporte público no país, mostra que a quantidade de viagens realizadas por passageiros 

pagantes do transporte público por ônibus apresentou uma tendencia de queda. Em 2019, houve 

uma redução de 3,7% da demanda equivalente em relação ao ano de 2018, e, somente nos anos 

de 2013 a 2019, a diminuição das viagens equivalentes atingiu 26,1%, sendo que entre 1994 e 

2012 a redução verificada foi de 24,4%. 

2.2.2  Transporte Coletivo Na Região Metropolitana De Goiânia (RMG) 

O serviço de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia, utiliza basicamente 

ônibus, atende a capital do estado e 17 municípios vizinhos, ligados por interesses econômicos 

e sociais, organizando uma rede de serviços denominada Rede Metropolitana de Transportes 

Coletivos – RMTC (RMTC, 2021).   

A RMTC cuida de todas as estruturas que atendem a região metropolitana de Goiânia, 

tais quais estruturas físicas (vias, terminais, corredores), logísticas (linhas, trajetos, horários, 
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meios e forma de integração) e de operação e acesso dos passageiros ao sistema (tarifas, formas 

de pagamento, formas de controle) (RMTC, 2021).  

Figura 1. Área de Abrangência da RMTC. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

A RMTC abrange uma área territorial somada de 6.576 km², sendo que, dos 18 

municípios atendidos, cinco se destacam devido ao número de habitantes. Somados, a 

população de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Goianira e Senador Canedo equivalem 

a aproximadamente 93% da rede. A rede é formada por cerca 300 linhas de ônibus, com ampla 

integração físico-tarifária através de 21 terminais de integração e pontos de conexão eletrônica 

distando os locais de integração em média 600 metros, possibilitando o atendimento para 

qualquer destino em toda a Região Metropolitana de Goiânia (RMTC, 2021).  

O sistema viário dos serviços da RMTC conta com trechos de linhas urbanas e 

intermunicipais de características urbanas (linhas semiurbanas). Os ônibus usam cerca de 2,6 

mil quilômetros da rede viária na região metropolitana de Goiânia, mas apenas cerca de 36 

quilômetros de corredor exclusivo ou preferencial. Os ônibus do transporte público coletivo 

percorrem, mensalmente, cerca de 200 voltas ao redor da terra (RMTC, 2021). 

O modelo operacional é, para a maior parte da rede, do tipo tronco-alimentado. Ou seja, 

há um conjunto de linhas que fazem a ligação dos bairros com os locais de integração. As áreas 

operacionais correspondem à delimitação territorial estabelecida na região de atendimento da 
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RMTC, que está associada à execução dos serviços do lote de serviços sendo assim 

denominadas: Arco Sul, Arco Oeste e Arco Norte.  

Segundo o Sindicato Das Empresas De Transporte Coletivo Urbano De Passageiros De 

Goiânia – Set (2016), em 2015 os indicadores da RMTC sofreram queda significativa, 

principalmente em relação à demanda do serviço, como pode ser visto no Gráfico 2, além de 

que a queda do número de passageiros do transporte público representa crescimento das opções 

individuais de mobilidade, trazendo o adensamento do trânsito, entre outros resultados danosos. 

 Gráfico 2. Demanda Anual da RMTC de 2007 a 2015 

 

Fonte: Set (2016) 

 

Como pode ser visto, houve uma queda de aproximadamente 20%, e isso não é uma queda 

ocorrida apenas em Goiânia. Segundo a NTU, em seu anuário que estudou o transporte por 

ônibus em nove capitais, a queda da demanda de passageiros transportados níveis superiores a 

30% em várias oportunidades de 1994 a 2014 (NTU , 2015) 

2.3 PANDEMIA E MOBILIDADE 

Relatado pela primeira vez, na China, no final de 2019, a Covid-19 se trata de uma 

infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, de 

elevada transmissibilidade e de distribuição global (BRASIL, 2021).  

O surto de Covid-19, causada pelo Novo Coronavírus, trouxe uma crise emergencial de 

saúde pública. Disseminado em 2020, o vírus afetou as atividades diárias de milhões de pessoas 

espalhadas pelo mundo, visto que uma das mais eficazes formas de não disseminação do vírus 

foi a prática de isolamento social adotada pelos governos do mundo a fora e do Brasil.  
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As medidas e respostas para conter a disseminação do vírus foram semelhantes em todo 

o mundo. Combinações de medidas direcionadas ao setor de transporte e outros aspectos da 

vida social foram implementadas com graus variados de sucesso em diferentes países, enquanto 

alguns países optaram por restrições parciais, outros optaram por bloqueio total, afetando, 

assim, a mobilidade em todo o mundo. (JAEKEL e MULEY, 2022; SHORTALL, MOUTER e 

WEE, 2022). 

No Brasil, não foi diferente. As medidas sanitárias determinaram o isolamento social em 

praticamente todas as cidades — em algumas, inclusive, foi decretado o lockdown, com 

fechamento total de atividades não essenciais.  

Tratando-se de uma doença com comportamento inesperado e situações novas não 

vividas pela população mundial, a crise sanitária provocada impactou e estampou ainda mais 

as desigualdades existentes ao redor do mundo e no Brasil. Desigualdades, essas, mais presentes 

na educação, na área da saúde, nos meios de transporte e uma crise na economia como um todo, 

uma vez que, em um prazo muito curto, pessoas do mundo todo passaram a ficar isoladas em 

suas casas. 

A mobilidade urbana foi extensamente afetada pela pandemia.  A adoção das atividades 

remotas (on-line) em determinadas áreas por conta das restrições e riscos de contaminação 

levou a um declínio significativo no número de viagens feitas em cidades do mundo todo. Dados 

mostram que, durante a pandemia, houve uma queda de 30% em volume de viagens para o 

trabalho, centros educacionais e para lazer durante esse período (KANTAR, 2021). 

Conforme levantamento da Ebit Nielsen (2020), o primeiro semestre de 2020 apresentou 

um crescimento de 47% de vendas de e-commerce em relação ao mesmo período em 2019. 

Com o delivery não foi diferente, pois segundo pesquisa da Delivery Much (2021) em 2017, 

47% dos usuários de smartphone afirmaram usar aplicativos para pedir comida, e em 2020 esse 

número se transformou em 72%. 

E se, antes da pandemia, a população já se mostrava favorável ao transporte individual, 

durante, houve ainda mais mudanças na forma como as pessoas se movimentam pelas cidades. 

Em uma pesquisa datafolha encomendada pela Uber em 2020, com pessoas que não possuem 

veículos próprios, foi possível ver que 38% dos entrevistados viam a bicicleta como o meio 

mais seguro para se locomover durante a pandemia.  Empatado tecnicamente pela margem de 

erro da pesquisa, aplicativos como a Uber ficaram em segundo lugar (35%), táxis comuns (9%) 

aparecem depois, em terceiro, e o transporte público atingiu apenas 4% de preferência na 

opinião dos entrevistados (UBER, 2020). Isso mostra, em como a pandemia afetou e está 

afetando a vida das pessoas, os meios de transporte e consequentemente a mobilidade urbana. 



Impactos Da Pandemia De Covid-19 Na Mobilidade Por Transporte Coletivo Na Região Metropolitana De Goiânia 

 

Trabalho de Conclusão de Curso Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 28 
 

Para entender a relação pandemia e mobilidade urbana, Askarizad et al (2021) utiliza 

comparação dos dados estatísticos obtidos antes e depois da pandemia utilizando gate count e 

rastreamento de movimento em observações de campo.  Por meio de análise sintática, foram 

obtidos a adaptação aos testes de simulação. Os resultados desta análise foram discutidos e 

comparados, usando o teste t de amostra independente para determinar a relação entre os 

resultados e obter a resposta ótima ao objetivo da pesquisa.  

Fatm, (2020) e Thombre e Agarwal (2021) tiveram como técnica, pesquisas WEB para 

avaliar o impacto e as interrupções da covid-19. O primeiro no Canadá e os outros na Índia. 

Ambos fizeram analises descritivas e compartativas com o periodo pré-pandemico e o 

pandemico. Já Quintella e Sucena (2020) utilizam o método de regressão linear de mínimos 

quadrados para fazer uma previsão de demanda de passageiros transportados em meio a 

pandemia.  

Visto isso, é possível supor o quanto a pandemia afetou a população, não só 

economicamente, mas na educação, mudando sua forma de viver em sociedade.    

2.4 MÉTODOS DE ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS 

Os métodos utilizados serão econométricos, com o uso de análise de séries temporais, a 

fim de analisar o impacto da pandemia de covid-19 na mobilidade urbana.  

Uma série temporal trata-se de quando observamos os valores de uma ou mais variáveis 

em um período, ou seja, uma série temporal se trata de um conjunto de dados y1,..., yT, aferidos 

em intervalos regulares (diariamente, semanalmente etc.), sendo coletados em diferentes 

momentos de tempo (GUJARATI e PORTER, 2011; LUTKEPOHL e KRATZIG, 2004). 

Segundo Ehlers (2007) uma série temporal pode ser classificada como contínua ou 

discreta, sendo ela contínua quando as observações são feitas sucessivamente, ou seja, quando:  

T = {t : t1 < t < t2}, sendo possível escrevê-la  {X(t) : t ∈ T}. A serie temporal pode ser 

considerada discreta, se as observações forem feitas em tempos específicos, equidistantes, ou 

seja, se T = {t1, . . ., tn}, pode ser visto como: T = {1, 2, . . ., n}. Entretanto, uma série temporal 

também pode ser multivariada, se k variáveis são observadas a cada tempo, denota-se por {X1t 

, . . ., Xkt, t ∈ T}.  

Nos modelos clássicos, as séries temporais possuem padrões, como: tendência (T): 

comportamento a longo a prazo; sazonalidade (S): que são flutuações nos valores da variável 

com duração inferior a um ano, e que se repetem todos os anos; e variações irregulares (I), que 

são as flutuações inexplicáveis, resultado de fatos fortuitos e inesperados. Existem, ainda as 

variações cíclicas (C), que se trata de flutuações nos valores da variável com duração superior 
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a um ano, e que se repetem com certa periodicidade. Entretanto, alguns autores não a 

consideram parte dos modelos clássicos de series temporais (MIGON, 2007). 

Morettin e Toloi (2018) colocam que, qualquer que seja a classificação feita para os 

modelos de séries temporais, pode se considerar o número muito maior, visto que existem 

inúmeros modelos para descrever o comportamento de uma serie temporal. A construção desses 

modelos depende de vários fatores, como conhecimento que temos da sua natureza, 

comportamento do fenômeno e objetivo da análise, além de depender também da existência de 

métodos para avaliação e disponibilidade de softwares adequados. 

A maior parte de métodos de previsão baseiam-se no conceito de que informações 

observadas no passado possuem o padrão de comportamento da série temporal. O propósito dos 

métodos de series temporais é distinguir o padrão de qualquer distorção contida nos dados e 

então usá-los para prever valores futuros da série. 

Segundo Morettin e Toloi (2018), o objetivo de se aplicar séries temporais pode ser: 

investigar o mecanismo que gerou a série histórica, fazer previsões de valores futuros da série, 

apenas descrever o comportamento da série histórica ou procurar periodicidade relevantes nos 

dados. 

2.4.1 Métodos estatísticos de previsão 

Para Gutiérrez (2003) dentre os procedimentos estatísticos de previsão podem ser citados:  

• Modelos univariados, que inclui modelos que se baseiam em uma única série histórica; 

• modelos de função de transferência, sendo que a série de interesse é explicada não só 

pelo seu passado histórico, como também por outras séries temporais não correlacionadas 

entre si;  

• E, modelos multivariados, que modelam simultaneamente duas ou mais séries temporais 

sem qualquer exigência em relação à direção da causalidade entre elas. 

2.4.2 Estacionariedade 

Ainda segundo Gutiérrez (2003) uma serie temporal que possui dados que oscilam sobre 

uma média contrante, possui estacionariedade, ou seja, a série temporal estacionária é uma série 

temporal em que as propriedades estatísticas, como média, variância e covariância, estão de 

acordo com o tempo (TEMÜR, AKGÜN e TEMÜR, 2019). 

Bueno (2008) coloca que para estimar uma serie temporal, é a constatação de 

estacionariedade que permitirá proceder as inferências estatísticas sobre os parâmetros 

estimados com base na realização de um processo aleatório.  
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Uma série temporal tem estacionariedade se uma mudança no tempo não causar uma 

mudança na forma da distribuição. Propriedades básicas da distribuição como a média, 

variância e covariância são constantes ao longo do tempo. É complexo determinar a 

estacionariedade de um modelo, diferente de um modelo sazonal. Normalmente, não é possível 

dizer se um modelo é estacionário ou não apenas olhando-o, portanto, aplicam-se testes de 

hipóteses. 

2.4.2.1 Testes de Estacionariedade através de uma raiz unitária:  

A inspeção visual de uma série temporal raramente permite distingui-la como tendência 

estocástica ou determinística, correndo o risco de ocorrer equívoco. Logo, foram desenvolvidos 

testes para a verificação de existência de raízes unitárias (BUENO, 2008).  

a) Teste ADF  

Uma maneira de testar se uma série temporal é estacionária seria realizar um teste de 

Dickey-Fuller. Entretanto, como os autores consideraram o erro como um ruído branco, com 

frequência o erro é um processo estacionário qualquer, o que poderia causar distorções no teste. 

Desta forma, pode-se usar o que se convencionou chamar de Teste Dickey-Fuller aumentado, 

ou simplesmente teste ADF (BUENO, 2008). 

Ainda segundo Bueno (2008), a ideia de usar o ADF é estimar o modelo com as variáveis 

autorregressivas como forma de corrigir o desvio do valor correto da estatística, ou seja, 

intuitivamente, trata-se de encontrar os desvios do processo autorregressivo em relação a sua 

média.  

O teste usa as seguintes hipóteses nulas e alternativas: H0: A série temporal não é 

estacionária, tem alguma estrutura dependente do tempo e não tem variação constante ao longo 

do tempo; e HA: A série temporal é estacionária. Se o p-valor do teste for menor que o nível de 

significância proposto (por exemplo, α = 0,05), então podemos rejeitar a hipótese nula e 

concluir que a série temporal é estacionária (GLEN, 2016). 

Ainda, segundo a autora, como o teste ADF é um teste de raiz unitária para 

estacionariedade e, como dito anteriormente, raízes unitárias podem causar resultados 

imprevisíveis em sua análise de série temporal. Desta forma, é necessário utilizar um teste 

complementar, como o KPSS. 

b) Teste KPSS  

O teste KPSS, abreviação de Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS), é um tipo de 

teste usado para determinar se uma série temporal é uma tendência estacionária. Este teste usa 
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como hipótese nula e alternativa: H0: A série temporal é uma tendência estacionária e HA: A 

série temporal não é uma tendência estacionária. Diferente do teste ADF, se o p-valor do teste 

for menor que o nível de significância proposto, então rejeita-se a hipótese nula e conclui-se 

que a série temporal não é estacionária (GLEN, 2016). 

2.4.3 Modelo ARIMA 

Para este trabalho, o modelo de séries temporais a ser aplicado será o ARIMA (modelos 

autorregressivos integrados e de médias móveis), entretanto antes de aprofundar sobre ele, 

entenderemos os modelos de series temporais. 

Segundo Morenttin e Toloi (2006) os modelos para series temporais podem ser divididos 

em duas classes: os modelos paramétricos, para os quais os números de parâmetros são finitos, 

e os modelos não paramétricos, que envolvem um número infinito de parâmetros.  

Na classe de modelos paramétricos, os tipos mais usados são os modelos autorregressivos 

e de médias móveis (ARMA), os modelos autorregressivos integrados e de médias móveis 

(ARIMA), modelos de memória longa (ARFIMA), modelos estruturais e modelos não-lineares. 

Dentro da classe dos modelos não paramétricos, os mais utilizados são os de funções de auto 

covariância (ou autocorrelação) e sua transformada de Fourier, o espectro (MORENTTIN e 

TOLOI, 2006).  

O ARIMA é muito utilizado na modelagem de previsões de séries temporais, ele foi 

sistematizado em 1976 por George Box e Gwilym Jenkins (RODRIGUES, 2012). Ele consiste 

em três processos principais: verificação de diagnóstico, identificação e previsão. Em um 

primeiro momento, é feita a verificação de diagnóstico no qual o controle de estacionariedade 

é realizado na série temporal. Para tornar uma série não estacionária em estacionária é 

necessário o uso da diferenciação em um grau apropriado e a estacionariedade testada até que 

a série estacionária seja obtida (TEMÜR, AKGÜN e TEMÜR, 2019). 

Um modelo ARIMA é definido como ARIMA (p, d, q), e segundo Temür, Akgün e Temür 

(2019) os parâmetros das operações autorregressiva (AR) e média móvel (MA) são 

determinados como (p) e (q), respectivamente. O modelo ARIMA é defino como ARIMA 

(p,d,q), em que:  

p: grau de modelo autorregressivo (AR); 

d: grau de diferenciação; 

q: grau de modelo de média móvel (MA). 
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2.4.4 Modelo de Séries Temporais Estruturais Bayesianas   

O modelo de séries temporais estruturais bayesianas pode ser usado para previsão de 

séries temporais, estimando a incerteza nas previsões e inferindo o impacto causal (ZHANG e 

D.FRICKER, 2021).  

Esse modelo foi recentemente desenvolvido usando o pacote CausalImpact no software 

R. Este modelo estima um contrafactual usando uma abordagem Bayesiana e considera a 

autocorrelação inerente aos dados de séries temporais (FULLER, LUAN, et al., 2019) 

O pacote CausalImpact R implementa uma abordagem para estimar o efeito causal de 

uma intervenção projetada em uma série temporal. Ou seja, ele utiliza um modelo de série 

temporal Bayesiano estrutural para estimar como a métrica de resposta de uma série temporal 

poderia ter evoluído após uma intervenção, se ela não tivesse ocorrido.  
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3 METODOLOGIA DO TRABALHO 

Neste capítulo é apresentado o fluxo de atividades da pesquisa e os procedimentos 

metodológicos desenvolvidos. O trabalho utiliza dados da bilhetagem eletrônica, os quais 

passaram por tratamento prévio e posteriormente foram analisados por meio de métodos 

econométricos, sendo então os resultados analisados. O esquema de pesquisa pode ser visto na 

Figura 2.  

Figura 2. Estrutura lógica da pesquisa  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Na metodologia desta pesquisa foram utilizados dados de coleta secundária da demanda 

do transporte público coletivo da região metropolitana de Goiânia. Como ferramenta foi feito o 

uso do Softaware R, para aplicar o teste de estacionariedade de raiz unitária, ARIMA e modelo 

de impacto causal.  

Os testes de estacionariedade de raiz unitária foram utilizados para estimar o modelo de 

séries temporais, e testar suas propriedades estatísticas. E a forma de verificar isso foi utilizando 

os testes KPSS e ADF. 

O ARIMA foi utilizado para adequação e estimação dos parâmetros do modelo, para 

assim ajustar a série temporal através de uma análise de resíduos. Caso o modelo não seja 

adequado, o ciclo é repetido, uma vez que no processo de identificação dos valores do ARIMA 

há como verificar se há a necessidade de uma transformação não linear e eventualmente tomar 

diferenças para deixar a série estacionária, e encontrar os valores autorregressões e de médias 

moveis.    
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O último modelo aplicado foi o CausalImpact do software R que usa o método de séries 

temporais estruturais bayesianas com o objetivo de avaliar se o efeito esperado da pandemia 

teve em alguma variável de resposta, analisando diferenças entre os dados da série temporal 

esperados e observados.  

Os dados foram separados em duas partes, em período de “pré-intervenção” e período 

"pós-intervenção”, o primeiro usa conceito de séries temporais estruturais bayesianas para 

ajustar um modelo que melhor explica o que foi observado, o segundo é usado para prever como 

seria a resposta se a intervenção não tivesse ocorrido. 

Os próximos capítulos discorrerão sobre os a coleta e tratamentos dos dados para 

apresentação dos resultados. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Nesse capítulo serão apresentados os processos adotados para coleta, tratamento e análise 

dos dados da bilhetagem eletrônica da RMTC. 

4.1  COLETA DOS DADOS 

Os dados da bilhetagem eletrônica, do sistema de transporte coletivo urbano da Região 

Metropolitana de Transportes Coletivos de Goiânia, foram obtidos a partir de uma parceria 

firmada entre o curso de Engenharia de Transportes da Universidade Federal de Goiás e a 

RedeMob Consorcio. Dessa forma, foram fornecidos os números de validações de passagens 

de usuários do transporte público coletivo da RMTC e para análise de dados foi utilizado um 

software com linguagem R.  

Os dados fornecidos possuem validações de janeiro de 2009 a março de 2021, divididos 

nas categorias de pagantes e não pagantes (gratuidades e passe livre estudantil). 

4.2 TRATAMENTO DOS DADOS 

Os dados de bilhetagem eletrônica foram tratados a partir da utilização de um software 

com linguagem R. Dentro da série história analisada, de janeiro de 2009 a março de 2021, 

observou-se que os usuários pagantes representaram 77% do total de validações e os usuários 

não pagantes representaram os outros 33%, sendo, 12% as gratuidades e 11% os passes livres 

estudantis. 

 

Gráfico 3. Demanda anual 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Como pode ser visto no Gráfico 3, houve uma constância na demanda entre os anos de 

2009 e 2013, mas a partir deste ano pode-se observar tendência negativa, com queda na 

demanda - por motivos não analisados neste trabalho. Observa-se ainda que a partir de 2020 a 

demanda do transporte público sofreu uma queda acentuada, que tem como principal hipótese 

a pandemia de covid-19, uma vez que foram adotadas medidas restritivas e a implantação de 

medidas não farmacológicas (lockdown, distanciamento social, redução da ocupação de 

ambientes fechados etc.).  

Gráfico 4. Gráfico sazonal: Demanda transporte público - RMG 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022)  

 

No Gráfico 4, é apresentada a demanda anual para vermos as variações mensais separadas 

por ano, e no Gráfico 5 vemos a demanda com as validações separadas por tipos de usuário 

(totais, pagantes, gratuidades e passe livre estudantil). 
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Gráfico 5. Demanda de transporte público coletivo na RMG. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

No Gráfico 5, é possível verificar a queda acentuada de todos os modos de validações no 

início da pandemia. Contudo, pode se observar uma retomada de forma tímida da demanda com 

o público pagante e de gratuidades, mas quase nula dos usuários de passe livre estudantil, o que 

pode ser justificado pelo fato de que o ensino presencial nas instituições de ensino da RMG 

começou a ser retomado apenas após julho de 2021.  

Assim, para mostrar o impacto da pandemia, primeiro foram aplicados os testes 

econométricos necessários para entender o comportamento da série temporal e, primeiramente, 

o modelo foi aplicado ao total de validações de passagens, e o nível de significância (alfa) 

adotado é de 0,05.  

Inicialmente aplicou-se o teste de estacionaridade de Kwiatkowski – Philips - Schmidt & 

Shin, o teste KPSS, e o teste de estacionaridade Dickey-Fuller Aumentado, o teste ADF. Os 

resultados dos testes realizados são apresentados nos Quadros 1 e 2, respectivamente.   

Quadro 1. Resultados para o Teste KPSS 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022)  

Como o p-valor no Quadro 1, apresenta uma significância equivalente a 1%, e com esse 

valor é inferior a 0,05, rejeitamos a hipótese nula do teste KPSS, significando que a série 

temporal não é uma tendência estacionária. 

Quadro 2. Resultado para o Teste ADF 

Tendência KPSS 2,6157

Parâmetro de atraso de truncamento 4

 p-valor 0,01

Teste KPSS para nivel de Estacionaridade
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Fonte: Elaborado pelo autor (2022)  

 

Como o p-valor, apresentado no Quadro 2 não é menor que 0,05, rejeita-se a hipótese 

nula. Isso significa que a série temporal é não estacionária.  

Desta forma, como nos dois modelos a série se mostrou não estacionária, foi necessário 

aplicar o método de diferenciação, usado para transformar a série em estacionária, e apenas uma 

diferenciação foi necessária para que a série se tornasse estacionária. Os resultados foram 

replicados para os testes KPSS e ADF, como pode ser visto nos Quadros 3 e 4, respectivamente.  

Quadro 3. Resultados para o Teste KPSS após a diferenciação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022)  

 

Quadro 4. Resultado para o Teste ADF após a diferenciação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Como o resultado do teste KPSS, após a diferenciação, apresentou um p-valor superior 

ao nível de significância 0,05, e o teste ADF um p-valor inferior ao nível de significância 0,05, 

não se rejeita a hipótese nula e a série pode ser considerada estacionária.  

A etapa seguinte consistiu em replicar o método no público pagante do transporte público 

e utilizando, também, um nível de significância (alfa) de 0,05. No Gráfico 6 temos a 

representação de um boxplot para validações de pagantes, com valores de janeiro (1) a 

dezembro (12), apresentando a mediana e a distribuição dos dados e quanto mais ao mais está 

a faixa da mediana significa que mais os dados podem ser considerados equitativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dickey-Fuller -1,8065

Ordem de atraso 5

 p-valor 0,657

Teste ADF para nivel de estacionaridade

Tendência KPSS 0,23965

Parâmetro de atraso de truncamento 4

 p-valor 0,1

Teste KPSS para nivel de Estacionaridade

Dickey-Fuller -6,4069

Ordem de atraso 5

 p-valor 0,01

Teste ADF para nivel de estacionaridade
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Gráfico 6. Boxplot de valores sazonais - Pagantes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022)  

 

Pode-se ver no Gráfico 6 que os valores estão entre o centro e o terceiro quartil e, mesmo 

com os meses a partir de abril de 2021 não possuindo validações, devido a limitação da base 

dados, o gráfico não apresenta discrepâncias significativas.  

Os testes de estacionaridade KPSS e ADF para o público pagante podem ser vistos nos 

Quadros 5 e 6, respectivamente.  

Quadro 5. Teste KPSS - Pagante 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Como no teste aplicado ao público total, o p-valor para o público pagante apresenta uma 

significância equivalente a 1%, e como esse valor é inferior a 0,05, rejeita-se a hipótese nula do 

teste KPSS, significando que a série temporal não é uma tendência estacionária.  

Quadro 6. Teste ADF - Pagante 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Com o p-valor apresentado no Quadro 6 sendo superior a 0,05, rejeita-se a hipótese nula 

do teste KPSS, significando que a série temporal não é uma tendência estacionária. Desta forma, 

Tendência KPSS 2,7841

Parâmetro de atraso de truncamento 4

 p-valor 0,01

Teste KPSS para nivel de Estacionaridade

Dickey-Fuller -2,6951

Ordem de atraso 5

 p-valor 0,2869

Teste ADF para nivel de estacionaridade
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com ambos os testes apresentando negativa a hipótese nula, viu-se que a serie não é 

estacionaria, assim como no caso das validações totais. Desta forma, viu-se necessário aplicar 

o método de diferenciação, e os resultados podem ser vistos nos Quadros 7 e 8.  

Quadro 7. Teste KPSS após a diferenciação - Pagante 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Quadro 8. Teste ADF após a diferenciação - Pagante 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Com os o resultado do teste KPSS e ADF após a diferenciação apresentarem p-valor 

superior ao nível de significância 0,05, no primeiro, e inferior ao nível de significância 0,05 no 

segundo a hipótese nula não pode ser rejeitada e a série é considerada estacionária.  

O método não foi aplicado às validações do público não pagante devido à proximidade 

de resultados entre totais e pagantes. Contudo, os resultados preliminares apresentados mostram 

estacionaridade e sazonalidade no comportamento da demanda.  

O próximo passo foi a utilização de um modelo de previsão, e para este trabalho, o modelo 

utilizado foi o ARIMA, que foi replicado para validações do público total e pagantes. 

Na Figura 3, temos os resultados do ARIMA para o público total. 

Figura 3. Resultados ARIMA – serie total 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Nesse exemplo, houve uma derivação médias móveis (ma1), e o segundo conjunto de 

parênteses refere-se ao modelo desenvolvido para a parte sazonal, onde há uma derivação 

Tendência KPSS 0,17329

Parâmetro de atraso de truncamento 4

 p-valor 0,1

Teste KPSS para nivel de Estacionaridade

Dickey-Fuller -6,4796

Ordem de atraso 5

 p-valor 0,01

Teste ADF para nivel de estacionaridade

Série: Total

ARIMA (0,1,1)(1,1,2)[12]

Coeficientes:

ma1 sar1 sma1 sma2

-0,3271 -0,6409 0,1733 -0,576

s.e 0,0833 0,1939 0,2037 0,1262

sigma² = 9,49E+11 prob. logarítmica = -2039,92

AIC = 4089,83 AICc = 4090,3 BIC = 4104,32
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sazonal de autorregressão (sar1), duas derivações sazonais de médias móveis (sma1 e sma2), e 

a variância (sigma quadrado) de 9.494e+11, que é definida como o quadrado do desvio padrão 

(sd) de resíduos equivalente a 974.371,6. No Gráfico 7a, foi feito um ajuste residual para os 

dados da série temporal da RMTC.  

Gráfico 7. Gráfico de resíduos para o modelo ARIMA 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

No Gráfico 7b, o ACF, eixo vertical, indica a autocorrelação e o horizontal a defasagem. 

A linha tracejada indica onde é significativamente diferente de zero. Como é possível ver, 

praticamente todos os valores do Gráfico 7b estão dentro do limite de confiança, ou seja, da 

linha tracejada azul.  

Figura 4. Resultados do teste de Ljung-Box 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

data: Resíduos ARIMA (0,1,1)(1,1,2)[12]

Q* = 20,4 df= 20 p-valor = 0,434

Modelo df: 4 Defasagens totais usadas: 24

b c 

a 
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O histograma, apresentado no Gráfico 7c, se mostra assimétrico, mas segundo o teste de 

Ljung-Box, apresentou um p-valor igual a 0,434, portanto maior que o intervalo de confiança 

0,05, não se rejeita a hipótese nula e pode-se concluir que os dados são normais.  

Os resultados do ARIMA para o público pagante, pode ser verificado na Figura 9.  

Figura 5. Resultados ARIMA - Serie Pagantes 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

É possível ver, na Figura 5, duas derivações de autorregressão (ar1 e ar2), e referindo-se 

ao modelo desenvolvido para a parte sazonal, onde há uma derivação sazonal de autorregressão 

(sar1), e duas derivações sazonais de médias móveis (sma1 e sma2). a variância (sigma 

quadrado) de 4,28e+11, e o desvio padrão (sd) residual apresentado foi de 653.987,8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Série: Pagantes

ARIMA (2,1,0)(1,1,2)[12]

Coeficientes:

ar1 ar2 sar1 sma1 sma2

-0.399 -0,2201  -0,6632  0,1671  -0,6135

s.e 0,086 0,0852 0,1983 0,2142 0,1341

sigma² = 4,28E+11 prob. logarítmica = -1986,64

AIC = 3985,29 AICc = 3985,95 BIC = 4002,68
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Gráfico 8. Gráfico de resíduos para o modelo ARIMA 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

E assim, como no gráfico 7b, o gráfico 8b, também indica a autocorrelação uma vez que 

todos os valores do gráfico 8b estão dentro do limite de confiança. O histograma, apresentado 

no gráfico 8c, se mostra assimétrico, entretanto nada fora da normalidade.  

Figura 6. Resultados do teste de Ljung-Box 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

E, o teste de Ljung-Box, apresentou um p-valor com 0,4156, maior que o intervalo de 

confiança 0,05. Portanto, não se rejeita a hipótese nula e pode-se afirmar que o modelo fornece 

um ajuste adequado aos dados.  

Como nos testes de estacionaridade, o ARIMA não foi replicado para o público não 

pagante devido à proximidade dos resultados do público total e pagante.  

O próximo passo foi calcular o impacto causado pela pandemia no transporte público 

coletivo da RMG. 

data: Resíduos ARIMA (2,1,0)(1,1,2)[12]

Q* = 19,656 df= 19 p-valor = 0,4156

Modelo df: 4 Defasagens totais usadas: 24

a 

b c 
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5 AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA NA 

DEMANDA DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO 

DA RMTC 

O modelo utilizado para avaliar o impacto da pandemia foi o CausalImpact do software 

R, que implementa uma abordagem para estimar o efeito causal de uma intervenção projetada 

em uma série temporal, sendo que nele é apresentado um modelo de série temporal estrutural 

bayesiana. Este modelo é então usado para tentar prever o contrafactual, ou seja, o que 

aconteceria sem a pandemia. 

Para estimar um efeito causal, foi especificado qual período de dados deve ser usado para 

treinar o modelo, e qual período deve ser utilizado para calcular uma previsão contrafactual. O 

período pré-intervenção utilizado foi de janeiro/2009 a fevereiro/2020, e para o período pós-

intervenção foi utilizado de março/2020 a março/2021. O primeiro caso foi aplicado ao público 

total (Gráfico 9) e público pagante (Gráfico 10)  

Gráfico 9. Representação comparativa do modelo CausalImpact - Total 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Gráfico 10. Representação comparativa do modelo CausalImpact - Pagante 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Os Gráficos 9 e 10 apresentam 3 painéis, o primeiro apresenta os dados originais e uma 

previsão contrafactual de como provavelmente aconteceria caso não tivesse acontecido a 

pandemia, o segundo mostra as diferenças entre o real e as previsões contrafactuais. No terceiro 

painel é apresentada a soma das contribuições pontuais do segundo painel, resultando em um 

gráfico do efeito cumulativo da intervenção.  

No terceiro painel é possível notar uma diferença de aproximadamente 5M cumulativos 

no total de validações de viagens entre o Gráfico 9 e 10. Essa diferença é referente ao número 

de validações do público não pagante (gratuidades e passe livre estudantil).  

Na Figura 7 é possível ver os resultados do modelo CausalImpact para a série temporal 

de validações totais.  

Figura 7. Resultados do modelo CausalImpact – Total 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

Real 5,40E+06 7,00E+07

Esperado (s.d.) 1,20E+07 (-566113) 1,50E+08 (-7359470)

95% CI [1,0E+07, 1,3E+07] [1,4E+08, 1,6E+08]

Efeito Absoluto (s.d.) -6,10E+06 (-566113) -8,00E+07 (-7359470)

95% CI [-7,2E+06, -5,0E+06] [-9,4E+07, -6,6E+07]

Efeito Relativo (s.d.) -53% (-4,9%) -53% (-4,9%)

95% CI [-63%, -44%] [-63%, -44%]

p-valor 0,00104

Prob. de um efeito causal posterior 99,896%

Média Cumulativo
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Na análise do impacto causal indicamos que a diferença fosse mensal, logo em termos de 

números absolutos, na Figura 7 é possível verificar que durante o período pós-intervenção, a 

variável resposta teve um valor médio mensal de aproximadamente 5,40M. Por outro lado, na 

ausência de uma intervenção, teríamos esperado uma resposta média de aproximadamente 12M. 

O intervalo de confiança, de 95%, dessa previsão contrafactual é [10mi, 13mi]. Subtrair essa 

previsão da resposta observada produz uma estimativa do efeito causal que a intervenção teve 

na variável de resposta. Este efeito é -6,1M com um intervalo de confiança de 95% entre [-

7,2M, -5,0M].  

Na coluna de valores cumulativos, ao somar os pontos de dados individuais durante o 

período pós-intervenção (que só às vezes pode ser interpretado de forma significativa), a 

variável de resposta teve um valor geral de aproximadamente 70M. Em contrapartida, se a 

intervenção não tivesse ocorrido, teríamos esperado um montante entorno de 150M. O intervalo 

de confiança, de 95%, dessa previsão contrafactual é [140M, 160M]. 

Em termos relativos, a variável resposta apresentou um decréscimo de 53%. O intervalo 

de confiança, de 95%, dessa previsão contrafactual é [-63%, -44%]. Isso significa que o efeito 

negativo observado durante o período de intervenção é estatisticamente significativo, ou seja, 

a probabilidade de obter este efeito por acaso é muito pequena.  

Na Figura 8 é possível verificar os resultados do modelo para validações do público 

pagante. 

Figura 8. Resultados do modelo CausalImpact - Pagantes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

No caso do público pagante, também analisado com diferenças mensais, em termos 

absolutos no período pós-intervenção, a variável resposta teve um valor médio mensal de 

aproximadamente 4,6M. Por outro lado, sem a pandemia, teríamos esperado uma resposta 

Real 4,60E+06 6,00E+07

Esperado (s.d.)   8,5E+06 (389893)       1,1E+08 (5068608)

95% CI  [7,8E+06, 9,3E+06]     [1,0E+08, 1,2E+08]

Efeito Absoluto (s.d.)  -3,9E+06 (389893)      -5,1E+07 (5068608)

95% CI [-4,7E+06, -3,1E+06]   [-6,1E+07, -4,1E+07]

Efeito Relativo (s.d.) -46% (-4,6%) -46% (-4,6%)

95% CI  [-54%, -37%]  [-54%, -37%]

p-valor 0,00104

Prob. de um efeito causal posterior 99,896%

Média Cumulativo
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média de 8,5M. O intervalo de confiança, de 95%, dessa previsão contrafactual é [7,8M, 

9,30M]. Subtrair essa previsão da resposta observada produz uma estimativa do efeito causal 

que a intervenção teve na variável de resposta. Este efeito é -3,9M, com um intervalo de 

confiança de 95% [-4,7M, -3,2M].   

Somando os pontos de dados individuais durante o período pós-intervenção, a variável 

de resposta teve um valor geral de 60M. Em contrapartida, se a intervenção não tivesse ocorrido, 

teríamos esperado um montante de 110M. O intervalo de confiança, de 95%, dessa previsão 

contrafactual é [100M, 120M]. 

Em termos relativos, a variável resposta apresentou um decréscimo de -46%. O intervalo 

de confiança, de 95%, dessa previsão contrafactual é [-55%, -37%]. Isso significa que, assim 

como teste realizado com as validações totais, o efeito negativo observado durante o período 

de intervenção é estatisticamente significativo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como objetivo avaliar o impacto da pandemia de covid 19 na 

mobilidade urbana, por meio da análise da demanda do transporte coletivo na região 

metropolitana de Goiânia, utilizando dados da série temporal de bilhetagem eletrônica de 

janeiro de 2009 a março de 2021, ou seja, 12 anos e 3 meses, da RMTC. Estes dados são 

divididos nas categorias de pagantes e não pagantes (gratuidades e passe livre estudantil) e 

foram tratados e analisados conforme a metodologia proposta. 

Foi possível notar, na série temporal analisada, uma tendência de queda na demanda do 

transporte público coletivo da região metropolitana de Goiânia, mas a partir de 2020, com o 

início da pandemia, essa demanda sofreu queda acentuada.  

Além de que, observou-se que o comportamento da demanda do transporte público 

coletivo em Goiânia é estacionário com flutuações sazonais, fato ocorrido apenas após aplicar 

o método de diferenciação para tornar as series estacionarias, antes de realizar a aplicação do 

modelo de previsão. A partir disso, foi possível aplicar o modelo ARIMA que foi capaz de 

estimar o comportamento da demanda e perceber uma distribuição normal dos dados 

analisados. 

O foco principal durante a pandemia era o de prevenir a propagação do COVID-19 e, 

assim, evitar a saturação do sistema de saúde, e, como pode ser visto a redução de demanda 

analisada na média mensal no modelo de impacto causal, em efeitos relativos, para público 

pagante é de -46% e do total -53%, para efeitos absolutos a queda média mensal, para o público 

pagante e total, foi de 3,9M e 6,1M, respectivamente. 

Dessa forma, para o público pagante era esperada uma média mensal de validações em 

torno de 8,5M, e o ocorrido foi uma demanda equivalente a 4,6M. Já para o público total era 

esperada uma média mensal de validações em torno de 12M, e o ocorrido foi uma demanda 

equivalente a 5,4M. 

Portanto, o que pôde-se notar foi que mesmo que a demanda do transporte público já 

sofresse uma tendência de queda, a pandemia ofereceu ainda um impacto negativo relevante na 

demanda, visto que segundo o modelo de impacto causal, aplicado utilizando o software R, a 

pandemia teve influência em mais de 99% desta queda. 

O impacto na demanda do transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia, mostra 

uma fragilidade do sistema ao enfrentar esse tipo de crise. Dessa forma, o presente trabalho, ao 

mensurar o impacto da pandemia da COVID-19 no sistema de transporte coletivo, permite aos 

gestores e operadores avaliarem seus processos e os modelos operacionais atualmente adotados, 
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para que possam buscar mecanismos que tornem esse serviço, tão essencial para a sociedade, 

mais resiliente no enfrentamento dessas adversidades.  

É importante que em estudos futuros, uma análise semelhante à realizada nesse trabalho 

seja feita, com o objetivo de avaliar, em um momento pós pandemia, a retomada da demanda 

do serviço de transporte coletivo da RMTC. Assim, pode-se mensurar a resiliência do sistema 

e a sua capacidade de recuperação de demanda e, até mesmo, avaliar uma possível migração 

efetiva e permanente dos usuários para outros sistemas ou modos de transporte. 
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