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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo identificar, através da abordagem racional limitada, os 

fatores e variáveis cognitivos e psicológicos que influenciam na troca modal para uso do 

transporte por bicicleta nos deslocamentos diários da região metropolitana de Goiânia. Para 

tanto o foi realizado um modelo racional, no qual considerou-se como variáveis o tempo de 

deslocamento e o custo de transporte, para seguintes modos: carro, transporte público, 

caminhada e bicicleta. Uma pesquisa de preferências reveladas e perguntas atitudinais foram 

aplicadas através de um questionário web na região metropolitana de Goiânia. Com base na 

teoria do comportamento planejado realizou a modelagem híbrida, que observou tanto as 

variáveis socioeconômicas quanto as variáveis cognitivas o Controle Comportamental 

Percebido e as Atitudes Relacionadas ao Comportamento. Ambas as variáveis foram aplicadas 

na modelagem de escolha discreta através do modelo híbrido. Os resultados apresentaram que 

o tempo de viagem em bicicleta é um atributo que influencia a preferência do uso da bicicleta. 

As Atitudes Relacionadas ao Comportamento influenciam a percepção do tempo de viagem em 

bicicleta, acrescentando a dê sutilidade do tempo de viagem. O Controle Comportamental 

Percebido age de forma positiva na preferência do uso da bicicleta, contribuindo de forma 

positiva na utilidade da mesma. Desta forma, concluiu-se que o transporte por bicicleta não é 

um substituto direto para as viagens principais realizadas em Goiânia, isso por elas 

apresentarem principalmente longas distâncias. Sendo assim, o modo em estudo pode ser 

inicialmente incentivado para a realização de micro deslocamentos na cidade, ou ser utilizado 

como o modo de integração para as primeiras e últimas milhas. 

 

Palavras-chave: Bicicleta. Escolha Modal. Modelo Híbrido. Comportamento planejado. 

Teoria da utilidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

A distribuição da população mundial passou por transformação nos últimos séculos, 

fazendo com o que grande parte das pessoas que vivia em comunidades rurais migrasse para 

espaços urbanos. A distinção entre estas comunidades está principalmente em sua distribuição 

espacial. Populações urbanas se agrupam e vivem em densidades mais altas em relação à 

população rural (Ira, 1990). 

Este processo de migração é denominado como urbanização, alteração socioeconômica 

que provoca mudanças no ambiente construído, concentração populacional e comportamento 

da sociedade. O nível ou grau de urbanização é expresso como uma porcentagem da população 

que reside em uma determinada área urbana (ONU, 2018). 

Goiás é o quarto Estado com maior urbanização do Brasil (91,6%). Da mesma forma 

metade da região metropolitana de Goiânia apresenta alta urbanização, com taxa acima de 90%. 

Além desta alta taxa de urbanização a cidade de Goiânia é a terceira cidade do país com maior 

número de veículos por habitantes, 0,71 (IPEA, 2015b). 

Desde 2000 a divisão modal da RMG apresenta a predominância do modo motorizado e 

individual, aproximadamente 36%. Em segundo lugar aparece o transporte público coletivo por 

ônibus com 30%.  Já os deslocamentos a pé e o não motorizado por bicicleta apresentavam as 

respectivas porcentagens 26% e 6% (IPEA, 2015b). 

Em contrapartida às ineficiências e impactos negativos do transporte motorizado, Buehler 

et. al, (2011), aponta o deslocamento por bicicleta como alternativa para o transporte urbano, 

uma vez que o transporte não motorizado por bicicleta reduz os congestionamentos. Além disso, 

os ciclistas têm a vantagem de acessar rotas mais curtas e menos acessíveis aos veículos. 

Podendo assim ter uma maior eficiência no seu tempo de viagem, principalmente em horários 

de maiores congestionamentos (Silveira, 2016). 

Alguns autores consideram que a utilização da bicicleta como meio de transporte 

proporciona outras vantagens, tais como transporte sustentável, saúde física e fator econômico. 

Para Pucher, Dill e Handy (2010) o uso frequente da bicicleta pode ser comparado com 

exercícios físicos, assim ajudando na saúde, prevenindo a obesidade, diabetes e outras doenças, 

além de trazer benefícios ao coração.  

O uso da bicicleta como modo de transporte é tido como um dos modos que simboliza a 

sustentabilidade do transporte urbano, pois não apresenta poluição do ar ou sonora e necessita 

de pouco espaço (Till Koglin e Tom Rye, 2014). 
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Ainda, segundo (Pucher e Buehler, 2012) o transporte por bicicleta é um dos modos mais 

acessíveis e de fácil inclusão a qualquer grupo social. Isso devido ao baixo custo da bicicleta e 

da infraestrutura necessária para este veículo, apresentando assim vantagens, tanto para o 

usuário deste modo, quanto para o poder público. 

Segundo Lopez (2016) o processo da escolha modal da bicicleta é diferente dos outros 

modos de transporte. Indicando que esse não segue uma escolha racional clássica baseada 

somente nos atributos de custo, tempo e as características socioeconômicas, envolvem também 

aspectos tanto cognitivos, quanto psicológicos das pessoas.  

Isso nos leva a observar a necessidade de buscar um entendimento multidisciplinar do 

processo de escolha modal, considerando as variáveis e atributos do modelo racional e 

integrando-os com os fatores cognitivos e psicológicos oriundos da teoria do comportamento 

planejado, através do modelo racional limitado. Para tal integração foi utilizado no presente 

estudo o modelo de escolha híbrido. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

A falta de entendimento dos aspectos cognitivos e psicológicos e suas interrelações ou 

influências no processo de decisão da escolha modal, torna-se um desafio para criar medidas 

ou políticas que incentivem o uso da bicicleta na mobilidade urbana e para realizar um 

planejamento da mobilidade sustentável.  

Dessa forma, considerando o exposto, qual é a influência dos aspectos cognitivos e 

psicológicos no processo de tomada de decisão para a escolha modal da bicicleta na cidade de 

Goiânia? 

1.2 OBJETIVO 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo deste trabalho é identificar, através da abordagem racional limitada, os fatores 

e variáveis cognitivos e psicológicos que influenciam na troca modal para uso do transporte por 

bicicleta nos deslocamentos diários da região metropolitana de Goiânia. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analisar a troca modal para transporte por bicicleta sobre a abordagem racional; 

• Analisar a troca modal para transporte por bicicleta sobre a abordagem racional 

limitada; 
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• Analisar o uso da bicicleta para viagens urbanas na região Metropolitana de 

Goiânia. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Segundo o IPEA, as viagens motorizadas em Goiânia no ano de 2000 apresentavam uma 

divisão de 54% das viagens realizadas pelo modo individual e 46% por modo coletivo. E em 

2006 esta divisão apresentou uma evolução, no qual o transporte individual aumentou, passando 

agora para uma porcentagem de 59% das viagens enquanto o modo coletivo representa apenas 

41%. Desta data em diante não foram realizadas nenhum estudo relacionado a divisão modal 

em Goiânia, de forma que novos dados contribuiriam muito para o que nos propomos. 

Neste contexto, observando a necessidade de promover alterações em sua mobilidade 

urbana, o Plano Diretor de Goiânia apresenta alternativas estruturais para sua rede viária. Entres 

estas estão corredores exclusivos e preferenciais de ônibus, ciclovia, ciclofaixa e ciclorrota, isso 

atendendo os princípios de mobilidade urbana sustentável (Goiânia, 2007). 

Nesse sentido, a prefeitura de Goiânia incentivou o transporte não motorizado, iniciando 

projetos de implantação de ciclovia na Avenida Universitária, T-63, T-7 e T-9. A ciclovia 

Universitária foi a primeira a ser implantada na capital, isso em 2012. Sua extensão é de 2,5 

quilômetros e liga a Praça Cívica à Praça Universitária na região central de Goiânia (Goiânia, 

2015). 

Apesar da baixa utilização das ciclovias, atualmente a capital goiana possui 72,74 

quilômetros de infraestrutura cicloviária. Esta infraestrutura divide-se em 24,57 quilômetros de 

ciclovias, 33,37 de ciclorrotas e 14,8 de ciclofaixas (Goiânia, 2016). Entretanto em 2015 apenas 

140 ciclistas circulavam diariamente por este trecho. Podemos inferir que somente a 

infraestrutura não é suficiente para promover o transporte por bicicleta como uma opção para 

os deslocamentos diários (Goiânia, 2015). 

Desta forma, aparentemente, apenas a implantação da infraestrutura cicloviária não é 

suficiente para que as pessoas troquem o transporte motorizado individual para o não 

motorizado por bicicleta. Bruijn et al.(2009) considera que a força do hábito é determinante 

para a escolha modal. Já Vandenbulcke et. al. (2011) define que aspectos ambientais e físicos 

influenciam na escolha da bicicleta como meio de transporte. 

As medidas para incentivar o uso da bicicleta não foram tão bem-sucedidas quanto o 

esperado, provavelmente devido a um planejamento insuficiente do efeito dessas medidas sobre 

as pessoas, especialmente na perspectiva da demanda. O estudo da demanda de viagens por 

bicicleta em cada cidade não compreende apenas saber como ela é caracterizada, mas também 
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como ela é formada, quais fatores influenciam a escolha do uso da bicicleta e fazer um 

prognóstico da demanda de viagens por bicicleta após a implementação de medidas específicas. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Este capítulo foi subdividido em revisão bibliográfica, revisão da literatura sobre a 

bicicleta como modo de transporte e referencial teórico da escolha modal. 

2.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Na revisão bibliográfica foi analisada o processo de urbanização, a taxa de motorização, 

a divisão modal e suas consequências. 

2.1.1 URBANIZAÇÃO 

Segundo os dados da Organização das Nações Unidas – ONU, publicados em 2018, o 

futuro da população mundial é residir em espaços urbanos, uma vez que no ano de 1950 a taxa 

de urbanização mundial era de 30% e no ano de 2018 esta taxa aumentou para 55% da 

população. Já para 2050 a organização estima que a urbanização chegue a 68%. 

Atualmente a América do Norte é a região com maior densidade urbana do mundo, 

apresentando uma taxa de 82%. A América do Sul e Central aparecem em segundo lugar com 

uma porcentagem bem próxima: 81% da sua população vive em áreas urbanas. O continente 

Europeu e a Oceania são os últimos da lista apresentando taxa acima de 50%, sendo 74% e 68% 

respectivamente. A Ásia tem a metade de sua população em áreas urbanas enquanto a África 

possui apenas 43% (ONU, 2018). 

A Organização das Nações Unidas ainda ranqueou as cinco cidades com maiores 

densidades urbanas no mundo. Tóquio, capital japonesa, lidera este ranking com uma população 

de aproximadamente 37 milhões. A cidade de Déli na Índia possui 29 milhões de habitantes, 

seguida por Shanghai, na China, com 26 milhões. Fechando esta lista aparece a cidade de São 

Paulo (BR) e Cidade do México com uma população igual a 22 milhões de pessoas. 

O Brasil seguiu esta mesma tendência mundial de crescimento urbano, e nas últimas 

décadas esta urbanização ocorreu de maneira intensa. Em 1950, o país possuía apenas 36,16% 

da sua população vivendo em território urbano. Após 60 anos, em 2010, a taxa de urbanização 

brasileira alcançou a porcentagem de 84,36% de urbanização (IBGE, 2016). 

Ainda de acordo com os dados do IBGE, diante desta alteração no espaço urbano 

brasileiro, a região que apresentou maior variação foi a Centro-Oeste, com 64,42%. Em 2015 o 

Distrito Federal e Goiás estavam entre os estados com maiores densidades urbanas do país, 95% 

e 92% respectivamente, atrás apenas do Rio de Janeiro (97,4%) e São Paulo com 96,6%. Neste 
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mesmo ano o Brasil apresentou novamente crescimento urbano, passando agora para 85%, ou 

seja, uma variação de 0,64% em cinco anos. 

Através destes dados pode-se observar que o Brasil experimentou um rápido processo de 

urbanização durante as últimas décadas, amenizando nos últimos anos. Assim como outros 

países altamente urbanizados o Brasil passando a experimentar apenas aumentos em sua 

porcentagem de habitantes que vivem em ambientes urbanos. Saindo de uma taxa de 87% em 

2018 para 92% no ano de 2050 (ONU, 2018). 

2.1.2 TAXA DE MOTORIZAÇÃO 

Como consequência deste processo de alteração espacial, que deu origem nas grandes 

cidades do mundo, está à sobrecarga nas ruas urbanas, falhas no transporte público e a 

necessidade de geração de energia (Ira, 1990). 

A sobrecarga nas ruas urbanas pode ser analisada através da taxa de motorização de uma 

determinada região. Esta taxa é definida pela razão entre a quantidade de veículos e a população 

da área geográfica em estudo. No presente trabalho a taxa de motorização será expressa pela 

quantidade de veículos a cada um habitante (IPECE, 2017). 

A partir disso, pode-se analisar a taxa de motorização em relação à urbanização. Para 

tanto, utilizando os dados de taxa de motorização da Organização Internacional de Fabricantes 

de Veículos Motorizados – OICA, tem-se que a Europa é o continente com maior quantidade 

de veículos motorizados por habitantes, taxa de 0,401. A América do Norte, com maior 

urbanização, apresenta a segunda maior taxa 0,418. Seguida pela América do Sul e Central com 

0,176 veículos a cada habitante enquanto a Ásia e Oceania possui uma relação igual a 0,105. 

Observa-se também que o continente africano, além de possuir menor urbanização, apresenta a 

menor taxa de motorização, com um indicador de 0,042, ou seja, 42 veículos a cada 1000 

habitantes. 

Para a análise da motorização por países, tem-se que Porto Rico é o mais motorizado do 

mundo, com taxa igual a 0,901. Estados Unidos da América e Nova Zelândia apresentam 

indicadores bem semelhantes, com 0,821 e 0,819 veículos por habitantes respectivamente, ou 

seja, aproximadamente 82 veículos para cada 100 habitantes. Para finalizar os cinco países mais 

motorizados tem a Islândia em quarto lugar do ranking com taxa de 0,796 e na sequência Malta 

com 0,775. 

Assim, como em outros países, nos últimos sessenta anos os sistemas de mobilidade 

urbana no Brasil passaram por grandes mudanças, em decorrência do crescimento dos grandes 

centros urbanos e do aumento da taxa de motorização da população (IPEA, 2015a). 



ANÁLISE DE FATORES E VARIÁVEIS QUE INFLUENCIAM A TROCA MODAL PARA O TRANSPORTE POR BICICLETA 
 

 

Trabalho de Conclusão de Curso Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 7 
 

 

Em consonância com o IPEA os dados do Departamento Nacional de Trânsito – 

DENATRAN mostram que entre os anos de 1998 e 2019 o número de automóveis aumentou 

em 228%. Este aumento na motorização da população brasileira pode ser um dos principais 

motivos para a redução da demanda do transporte público por ônibus, que perdeu 

aproximadamente 36% dos seus passageiros pagantes em um período de 20 anos (NTU, 2019). 

Entre as cidades brasileiras que apresentam as maiores quantidades de veículos por 

habitantes estão duas capitais da região sudeste, Belo Horizonte e São Paulo. No Centro-Oeste, 

Distrito Federal e Goiânia. No Sul a cidade de Curitiba (vide o Quadro 1). Para o cálculo da 

taxa de motorização foram considerados apenas os veículos do tipo automóvel, caminhonete, 

caminhoneta, motocicleta, motoneta e utilitários utilizados como modo individual de transporte 

de passageiros. Além disso, utilizamos para este cálculo também a população estimada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE para o ano de 2019. 

Quadro 1: Cidades brasileiras com maiores taxa de motorização 2019. 

Estados Cidades Veículos População Taxa de Motorização 

MG Belo Horizonte 2.112.249 2.512.070 0,84 

PR Curitiba 1.467.840 1.933.105 0,76 

GO Goiânia 1.082.429 1.516.113 0,71 

SP São Paulo 8.136.713 12.252.023 0,66 

DF Brasília 1.779.708 3.015.268 0,59 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados do DENATRAN, 2019; IBGE Cidades, 2019. 

Belo Horizonte aparece em primeiro lugar com uma taxa de motorização de 0,84 veículos 

por habitante. Apesar da alta taxa de motorização, a capital mineira conta com 326 linhas de 

ônibus, um sistema de transporte rápido por ônibus – BRT, além do seu sistema de metrô 

(CREA-MG,2014). 

Em segundo lugar aparece a cidade de Curitiba com uma taxa de 0,76 veículos por 

habitantes. Além do transporte individual, a mobilidade urbana na cidade apresenta um sistema 

de transporte coletivo por ônibus que integra 13 municípios da região metropolitana, além do 

BRT (Curitiba, 2019). 

Assim como Curitiba, a capital goiana possui uma taxa de motorização acima de 0,7 

veículos por habitante. Segundo a Rede Metropolitana de Transporte Coletivo – RMTC, a 

cidade conta com um sistema de transporte coletivo por ônibus com 293 linhas e que integra 17 

municípios da sua região metropolitana. 

Entre as presentes cidades, São Paulo conta com uma maior variedade de modos de 

transportes, contudo ainda desponta em quarto lugar no ranking da taxa de motorização. O 
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transporte urbano apresenta a opção de transporte por ônibus municipais, metrô, trem 

metropolitano e ônibus intermunicipal (São Paulo, 2019). 

Em quinto lugar aparece Brasília com 0,59 veículos por habitante, a cidade conta com um 

transporte coletivo por ônibus e por metrô, segundo a Secretaria de Transporte e Mobilidade - 

SEMOB. Sendo assim, dentre estas cinco cidades, Curitiba e Goiânia são as que apresentam 

menos alternativas de modos de transportes para sua população. Entre estas a mobilidade urbana 

de Goiânia possui um desafio maior, uma vez que atende uma região metropolitana com mais 

municípios que a cidade de Curitiba.  

2.1.3 DIVISÃO MODAL NO BRASIL 

Um estudo realizado pela Associação Nacional de Transportes Públicos – ANTP 

demonstra que os deslocamentos urbanos no Brasil estão sendo mais realizados através de 

modos individuais e motorizados. Sendo assim, com o objetivo de fornecer informações e 

analisar o transporte urbano no Brasil a ANTP publicou o relatório geral referente ao ano de 

2016. Este apresentou a divisão modal com base no número de viagens no transporte urbano 

brasileiro, Figura 1. Vale ressaltar que as informações presentes neste relatório têm como base 

as cidades brasileiras com mais de 60 mil habitantes. 

Figura 1: Divisão modal de viagens no transporte urbano brasileiro em 2016. 

 
Fonte: ANTP (2018) 

Ainda de acordo com a Figura 1, a maior quantidade de deslocamento no Brasil é 

realizada a pé. Os movimentos de pedestres correspondem à maior parte dos deslocamentos 

urbanos e em sua maioria ocorrem em cidades pequenas, entretanto, responde por mais de um 

terço dos deslocamentos nas metrópoles (ANTP, 2011). 

O automóvel particular apresenta a segunda maior porcentagem de viagens anuais, com 

aproximadamente 25%. Com números bem próximos da quantidade de viagens realizadas tem-
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se o deslocamento por ônibus, 24,4%. Em seguida aparece o transporte por motocicleta com 

4%, transporte por trilhos com aproximadamente 3,6%. A bicicleta aparece como o meio de 

deslocamento com menos viagens realizadas no Brasil, com uma porcentagem de 2,4%. 

Além disso, 57% das viagens ocorreram através de transporte motorizado, e que 

aproximadamente 29% dos deslocamentos totais são realizados por veículos individuais, 

automóvel ou motocicletas. 

Esta divisão modal no qual o transporte motorizado é privilegiado proporciona uma série 

de consequências, dentre eles congestionamento, poluição sonora e do ar, acidentes com vítimas 

fatais e lesionadas. Destaca-se também que estes impactos são mais evidentes na população 

mais vulneráveis: crianças e idosos (Dalkmann e Sakamoto, 2011). 

2.2 REVISÃO DA LITERATURA SOBRE A BICLETA COMO MODO 

DE TRANSPORTE 

Esta revisão tem o objetivo de identificar o panorama da literatura internacional e 

nacional quanto ao estudo da bicicleta como modo de transporte, bem como identificar as 

variáveis que influenciam em sua escolha, identificando tanto as barreiras quanto seus aspectos 

motivadores. Comparando a maturidade deste tema entre a comunidade internacional com a 

brasileira, observando também suas possíveis lacunas. 

Para a realização da revisão sistemática utilizou-se da seguinte estratégia de coleta de 

dado: definição do horizonte de pesquisa entre os anos de 2000 e 2018, utilização do banco de 

dados do Science Direct, e palavra-chave para a pesquisa foi “bicycle”. Dos estudos levantados, 

foram excluídos todos aqueles que não eram artigos científicos e que não tinham como tema 

principal o transporte por bicicleta. 

2.2.1 RESULTADOS 

Após definir a palavra-chave e realizar o primeiro levantamento para os 19 anos 

propostos obtiveram-se 36.359 artigos. Aplicando os critérios de exclusão e seleção, a 

quantidade de artigos filtrados caiu para 914, selecionados quanto ao seu tema geral.  A seguir, 

foram apresentados nos níveis internacional e nacional todos os artigos selecionados quanto as 

suas categorizações. Foram publicados 892 artigos científicos internacionais e 22 nacionais. 

Durante este período observa-se uma grande evolução na quantidade de publicações 

(Figura 1), passando de 10 artigos científicos em 2000 para 145 em 2018. A maior variação no 

número de publicação ocorreu no ano de 2012 com uma quantidade duas vezes maior que o ano 

anterior. 
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Figura 2: Número de publicações por ano. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Ainda, de acordo com a Figura 1, pode-se observar que o Brasil não seguiu a tendência 

de crescimento mundial quanto aos estudos da bicicleta como meio de transportes. A primeira 

publicação brasileira relacionada ao tema ocorreu somente em 2010. Já em 2014 a quantidade 

de publicações cresceu cinco vezes em relação ao ano anterior, isso em função da aplicação da 

Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012. 

Neste período houve publicações com 61 países diferentes como área de estudo, 

entretanto mais da metade estão concentrados em apenas cinco. Entre estes, estão os Estados 

Unidos da América, China, Austrália, Canadá e Holanda. A Figura 2 demonstra as publicações 

destes cinco países, juntamente com as publicações do Brasil que é o 12º país com mais 

publicações. 
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Figura 3: Países com mais publicações entre 2000 e 2018. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os Estados Unidos da América apresentaram uma hegemonia no número de 

publicações, 190 artigos. Com menos da metade de publicações a China aparece em segundo 

lugar com 77 artigos, seguido de perto pela Austrália (75) e Canadá (63). Fechando a lista dos 

cinco países com mais publicações aparece a Holanda, com 44 artigos. 

O transporte por bicicleta demonstrou ser um tema multidisciplinar, uma vez que forma 

identificados artigos publicados em 99 periódicos diferentes, Quadro 1. Dentre estes, revistas 

de diferentes áreas das ciências, engenharias, medicina, computação, geografia e psicologia. 

Quadro 2: Publicações por periódicos. 

Periódicos 
Publicações 

% 
Internacionais Nacionais 

Accident Analysis & Prevention 188 1 20,7 

Transportation Research Part A: Policy and Practice  66 2 7,4 

Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour  63 1 7,0 

Journal of Transport Geography  62 1 6,9 

Journal of Transport & Health 59 1 6,6 

Transportation Research Part D: Transport and Environment  39 1 4,4 

Transport Policy 38 1 4,3 

Transportation Research Procedia  37 - 4,0 

Procedia - Social and Behavioral Sciences  32 7 4,3 

Preventive Medicine 26 1 3,0 

Journal of Safety Research 20 - 2,2 

Safety Science 17 - 1,9 

American Journal of Preventive Medicine 13 1 1,5 

Research in Transportation Economics  11 - 1,2 

Sustainable Cities and Society 11 - 1,2 

Case Studies on Transport Policy 10 - 1,1 
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https://www.sciencedirect.com/science/journal/09658564
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13698478
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09666923
https://www.sciencedirect.com/science/journal/22141405
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13619209
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0967070X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/23521465
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00917435
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00224375
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09257535
https://www.sciencedirect.com/science/journal/07493797
https://www.sciencedirect.com/science/journal/07398859
https://www.sciencedirect.com/science/journal/22106707
https://www.sciencedirect.com/science/journal/2213624X
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Periódicos 
Publicações 

% 
Internacionais Nacionais 

Transportation Research Part C: Emerging Technologies  10 - 1,1 

Injury 9 - 1,0 

Procedia Engineering 9 2 1,2 

Travel Behaviour and Society  8 - 0,9 

Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology 7 - 0,8 

Physica A: Statistical Mechanics and its Applications  7 - 0,8 

Procedia Computer Science 7 - 0,8 

Applied Geography 6 - 0,7 

Atmospheric Environment 6 - 0,7 

Research in Transportation Business & Management  6 - 0,7 

Science of The Total Environment 6 - 0,7 

Transportation Research Part B: Methodological  6 - 0,7 

Cities 4 - 0,4 

Computers, Environment and Urban Systems  4 - 0,4 

Health & Place 4 - 0,4 

Procedia CIRP 4 1 0,5 

Environmental Research  3 - 0,3 

IATSS Research 3 - 0,3 

Journal of Cleaner Production  3 - 0,3 

Landscape and Urban Planning  3 - 0,3 

Procedia Manufacturing 3 - 0,3 

Social Science & Medicine 3 - 0,3 

Tsinghua Science & Technology 3 - 0,3 

Outras 76 2 8,5 

Total Geral 892 22 100 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Neste quadro foram apresentados apenas as revistas com no mínimo três publicações, 

representando as demais revistas levantadas como “outras”. O periódico com título Procedia - 

Social and Behavioral Sciences é o que apresenta maior concentração de publicação nacional, 

7 artigos. 

Para uma melhor compreensão dos artigos analisados, todos foram categorizados entre 

11 temas específicos, como mostra a Figura 3. O enfoque maior foi para o tema voltado a análise 

e prevenção de acidentes com 306 artigos publicados, estudos sobre bicicletas compartilhadas 

aparecem em segundo lugar com 112 artigos. Já o tema menos estudado foi a escolha modal 

com apenas 9 artigos científicos. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/0968090X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00201383
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18777058
https://www.sciencedirect.com/science/journal/2214367X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/15706672
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03784371
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18770509
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01436228
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13522310
https://www.sciencedirect.com/science/journal/22105395
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00489697
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01912615
https://www.sciencedirect.com/science/journal/02642751
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01989715
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13538292
https://www.sciencedirect.com/science/journal/22128271
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00139351
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03861112
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09596526
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01692046
https://www.sciencedirect.com/science/journal/23519789
https://www.sciencedirect.com/science/journal/02779536
https://www.sciencedirect.com/science/journal/10070214
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428
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Figura 4: Número de publicações por tema de estudo. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Entre as publicações brasileiras, o tema mais abordado foram os fatores que influenciam 

a escolha modal, contudo ainda com uma quantidade pequena de artigos. Análise e prevenção 

de acidentes tiveram quatro publicações, seguido de estudos focados na perspectiva multimodal 

a bicicleta. 

Ainda de acordo com a Figura 3, observa-se que de forma geral o tema relacionado a 

fatores que influenciam o uso da bicicleta como meio de transportes aparece em quinto lugar, 

com 72 artigos publicados. Para trazer à luz qual são os atributos que mais influenciam a 

escolha, todos os fatores foram quantificados e categorizados entre “motivadores” e “barreiras”. 

O termo motivador foi utilizado para caracterizar os atributos com influências positivas 

na escolha da bicicleta como modo de transporte. Analogamente, as barreiras são aqueles 

fatores que trazem uma carga negativa no processo de escolha modal. 

Desta forma, do total de atributos levantados, 33 foram definidos como motivadores 

para o usa da bicicleta, como mostra a Tabela 1. O mais citado positivamente para o uso da 

bicicleta foi a existência da ciclovia, presente em 21 artigos. Atividade física é o segundo 

indicador mais estudado com 15, seguido pelo indicador custo com 13 citações. 
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Tabela 1: Motivadores mais citados para o uso da bicicleta como transportes. 

Motivadores 
Citações 

 
Internacional Nacional 

Existência de ciclovia 20 1 
Atividade física 15 - 

Custo 12 1 
Consciência ambiental 11 1 

Tempo de viagem 10 1 
Uso do solo misto 8 1 

Flexibilidade no transporte 7 - 
Saúde 6 1 

Baixo tráfego 6 - 
Divertido 6 - 

Arborização 6 - 

Estações de bicicletas compartilhadas 4 - 

Temperatura 3 - 

Sombra ao longo da ciclovia 2 - 
Treinamento de ciclismo 2 - 

Ciclovia larga 2 - 
Velocidade reduzida dos veículos 2 - 
Estacionamento pago para carro 1 - 

Instalações para ciclismo 1 - 
Incentivo à compra de Bicicleta 1 - 

Qualidade da bicicleta 1 - 
Instalações de água disponível na ciclovia 1 - 

Mais ciclistas  1 - 
Fácil manutenção de bicicleta 1 - 

Mapa da rede cicloviária 1 1 
Trabalhar no setor público 1 - 

Visibilidade reduzida 1 - 

Evitar a tráfego 1 - 

Rotas diretas 1 - 

Disponibilidade de banheiro - 1 
Disponibilidade de estacionamento de 

bicicleta - 1 

Conforto - 1 

Transporte público ruim - 1 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Assim como para os motivadores, foram identificados 31 indicadores que influenciam 

negativamente na escolha deste modo, estes estão dispostos na Tabela 2. O indicador mais 

estudado no Brasil é o medo, tanto de acidentes quanto de roubo com um total de sete artigos. 

Seguido pelas condições meteorológicas com três citações. 
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Tabela 2: Barreiras mais citadas para o uso da bicicleta como transporte. 

Barreiras 
Citações 

Internacional  Nacional 

Longas distâncias 26 1 
Medo de acidente 21 3 

Chuva 17 2 
Falta de estacionamento 15 - 

Medo de roubo 14 4 
Topografia 13 1 

Acesso ao carro 11 - 
Temperatura 9 1 

Desconfortável 8 - 

Falta de iluminação 8 - 
Falta de chuveiro 8 - 

Condições da via 7 1 
Transportar criança 6 1 

Estacionamento gratuito para carro 6 - 
Ter licença para dirigir 6 - 

Falta de sinais na travessia de bicicleta 6 1 
Não ter bicicleta 5 - 

Falta de condicionamento físico 5 1 
Falta de ciclovia 4 1 

Status social 4 1 
Disponibilidade de carro 2 - 

Gostar de dirigir 2 - 
Trabalhar mais de 40h/sem 2 - 

Saber pedalar 2 - 
Falta de modos 1 - 

Difícil de encontrar capacete de bicicleta 1 - 
Não querer usar capacete 1 - 

Custo 1 - 

Estradas largas 1 - 
Dificuldade de transportar carga - 1 

Alto volume de tráfego - 1 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

De uma forma geral, as principais barreiras para o uso da bicicleta como modo de 

transportes são as necessidades de percorrer longas distâncias, indicador citado em 27 artigos e 

o medo de acidentes aparece em segundo lugar com 24 artigos.  

2.2.2 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

A consciência ambiental, doze vezes citada neste período de estudo, e segundo Nazelle 

et al (2010), a conversão de viagens motorizadas para bicicleta, em viagens curtas, contribui 

desproporcionalmente às emissões de gases. Assim, reduzindo modestamente a poluição do ar. 
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Sendo assim, classificado como um motivador, pois pessoas mais jovens estão mais dispostas 

a pedalar por razões ambientais. De maneira geral, homens ambientalmente conscientes são os 

mais propensos a ser eco-ciclistas (Sardianou e Niozza, 2015). 

Apesar disso, o estudo de Thomas e Walker (2015) realizado no Reino Unido aponta 

que a visão ambiental entre as pessoas que usam carro, ônibus, bicicleta e caminhada tem níveis 

comparáveis. Ainda contradizendo o uso da bicicleta como um modo sustentável, Walsh et al 

(2008) diz que, levando em consideração a energia indireta, um ciclista libera uma quantidade 

quase igual de dióxido de carbono que a atribuída a um passageiro que viaja em um trem elétrico 

com ocupação máxima durante os horários de pico. 

Outro item que apresentou controvérsia foi o indicador da saúde. Segundo Suminski et 

al (2014) o uso da bicicleta como modo de transporte para o trabalho está inversamente 

associado à taxa de sobrepeso. Nesta mesma ideia, Rueda et al (2013) apontam que a redução 

de 40% nas viagens de carro quando substituídas por transporte público e viagens de bicicleta 

apresenta como consequência a redução de 127 casos anuais de diabetes, 44 doenças 

cardiovasculares, 30 de demência e 14 câncer.   

Contudo, Panis et al (2010) apresentam que a diferença na quantidade inalada de 

partículas finas entre ciclistas e motoristas de automóveis é grande, uma vez que a frequência 

respiratória de um ciclista é 4,3 vezes maior quando comparada com os passageiros do carro. 

Seguindo este mesmo contexto, Quiros et al (2013) demonstram que a exposição à partículas 

ultrafinas é 15 vezes maior para um ciclista quando comparado com motorista dirigindo com 

as janelas fechadas. 

No artigo de Strauss et al (2012) observa-se que os corredores com ciclovias geralmente 

têm um alto volume de bicicletas e maior concentração de NO2 do que corredores sem 

instalações para bicicletas. Ou seja, os corredores com maior número de ciclistas coincidem 

com os corredores de taxas mais elevadas de poluição do ar.  

Dentre as barreiras citadas acima, pode-se observar a presença do fator temperatura 

citado como um motivador para o uso da bicicleta como meio de transporte. Spencer et al 

(2013) explicam que este atributo é mais aceitável para o uso da bicicleta quando apresenta 

temperatura mais amena. Ou seja, o indicador variará de acordo com a região de estudo. 

Analisando todos os atributos levantados nesta revisão de literatura, observou algumas 

correlações e repetições de indicadores entre motivadores e barreiras. Vendo a necessidade de 

uma melhor compreensão deste tema foi confeccionado o Quadro 2. Onde estes atributos foram 

agrupados em sete fatores. 
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Quadro 3: Grupos de atributos da bicicleta para escolha modal. 

Grupos  
Citações 

Internacionais Nacionais total 

Infraestrutura 123 10 133 

Segurança 69 10 79 

Social 48 7 55 

Clima/Relevo 50 4 54 

Saúde 26 2 28 

Econômico 23 2 25 

Consciência Ambiental 11 1 12 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Com isso pode-se observar que o grupo mais citado nos trabalhos científicos foram a 

infraestrutura e segurança, tanto em publicações nacionais quanto internacionais. O grupo de 

consciência ambiental foi o menos estudado com apenas 12 citações. 

Estas informações demonstram uma fragilidade quanto à maturidade brasileira em 

relação a este tema. O transporte por bicicleta foi pouco estudado e mostra que as principais 

barreiras para este modo é a infraestrutura e a segurança.  Entretanto, a realidade brasileira não 

fica muito distante dos outros países subdesenvolvidos, a China é o único país desta classe 

presente entre os cinco países com mais interesse nesta área. Além disso, de uma maneira geral 

a troca modal é pouco abordada. 

Os resultados permitiram identificar uma hegemonia estadunidense neste tema de estudo, 

e a superioridade de estudos voltados para análise e prevenção de acidentes. Destaca-se também 

um baixo interesse em pesquisas de troca modal, apesar de vários estudos voltados aos atributos 

do modo em análise. 

Para uma replicação desta análise sistemática da literatura recomenda-se aprimorar a 

palavra-chave para melhor filtrar a busca. A escolha do autor proporcionou uma seleção mais 

ampla de artigos, o que dificultou a etapa seguinte de seleção e exclusão, dispendendo de muito 

tempo para a leitura dos artigos.  

2.3 REFERENCIAL TEÓRICO DA ESCOLHA MODAL 

Entre os artigos levantados na revisão sistemática o tema da escolha modal foi o menos 

estudado dentre os demais temas. Quando considera a bicicleta como um modo de transporte, 

apenas nove artigos científicos foram publicados na plataforma SCOPUS. A primeira 

publicação deste tema ocorreu em 2013, e o ano com mais publicação foi 2018, com quatro 

artigos. 
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Para o estudo da escolha modal estes artigos utilizaram abordagens como a teoria 

clássica da utilidade, teoria do comportamento planejado, análise fatorial exploratória e análise 

estatística, como mostra o Quadro 2. 

Quadro 4: Principais metodologias estudadas. 

Método  Modelo 

Teoria Clássica da Utilidade  Modelo logit tradicional 
Teoria do comportamento planejado Modelo de equação estrutural padrão 

Análise multicritério  Processo de análise hierárquica 
Análise estatística Modelo de regressão ordinal 

Teoria Clássica da Utilidade  Modelo logit misto 

Análise Fatorial Exploratória Modelo de regressão logística 
Teoria Clássica da Utilidade  Modelo logit multinomial 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

De acordo com o Quadro 2 o método mais comum para os estudos de escolha modal é 

a teoria clássica da utilidade, no qual foi utilizada por Li et al (2013); Kamargianni. M, (2015); 

Fontalvo et al (2018); Qin et al (2018). A diferença está no modelo adotado, este variou em 

logit tradicional, logit misto, logit multinomial e logit tradicional, respectivamente. 

Outros métodos também foram adotados, como a teoria do comportamento planejado 

no estudo de Sigurdardottir et al. (2013). Além deste, a análise multicritérios usada por 

Majumdar e Mitra, (2013) e a análise fatorial exploratória no artigo de Acheampong e Siiba, 

(2018).  

Dentre estes métodos utilizados para a identificação da escolha da bicicleta como modo 

de transportes, destacou-se a teoria clássica da utilidade e a teoria do comportamento planejado. 

Desta forma, fez-se necessário buscar um maior embasamento quanto a estas teorias. 

2.3.1 TEORIA CLÁSSICA DA UTILIDADE 

Para Varian (2006), um consumidor escolhe os melhores bens pelos quais consegue 

pagar, este objeto de escolha é denominado de cesta de consumo. Para tanto, o consumidor 

escolherá a cesta que consegue pagar e a que melhor o satisfaz de acordo com sua preferência.  

Desta forma, as preferências de um consumidor são descrições fundamentais para 

analisar as suas escolhas, para isso emprega-se a utilidade como uma forma de descrever estas 

preferências. A partir disso, é possível atribuir uma ordem de preferência para cada cesta 

disponível para a escolha, isso através da função utilidade, como mostra a Equação 1.  Além 

disso, uma das principais características desta função é ser monotônica (Varian, 2006). 

U(X1,X2…,Xn) =  β1X1 +  β2X2 + ⋯ +  βnXn                            (1) 
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No qual 𝑈𝑋 representa uma cesta, e os coeficientes β são parâmetros desconhecidos. 

Entretanto, ao observar diversos consumidores escolhendo uma determinada cesta de acordo 

com suas 𝑋𝑛 características podem-se através de técnicas estatísticas encontrarem os valores 

dos coeficientes β. Isso de uma forma que melhor ajusta os padrões de escolha do conjunto de 

consumidores observados. 

Ainda segundo Varian, a função utilidade pode ser usada também para calcular a taxa 

marginal de substituição (TMS), ou seja, quanto um consumidor está propenso a substituir um 

bem pelo outro. Podendo ser calculada através da Equação 2. 

TMS =  
UM1

UM2
                    (2) 

Em que TMS é a taxa marginal de substituição entre duas cestas, a 𝑈𝑀1 e 𝑈𝑀2 são a 

utilidade marginal relativa ao bem um e dois, respectivamente. A utilidade marginal é a variação 

da utilidade quando aumenta a oferta de determinado bem, como mostra a Equação 3 (Varian, 

2006). 

UM1 =  
∆U

∆x1
=  

U(X1+ ∆X1, X2) −  U(X1, X2)

∆x1
            (3) 

Desta forma, a teoria da utilidade é amplamente aplicada para resoluções de problemas 

de transportes. Isso ao analisar o comportamento na escolha de um consumidor por um modo 

ou outro. Para tanto, neste caso, as cestas de consumo são os respectivos modos de transportes 

disponíveis. Além disso, estas cestas são compostas por seus atributos como o tempo de viagem, 

tempo de espera e custo do transporte (Varian, 2006). 

Varian (2006) demonstra que após a aplicação de técnicas estatísticas pode-se encontrar 

os valores dos coeficientes β. Estes representam a importância de cada característica na escolha, 

ou seja, um coeficiente positivo implica que a determinada característica tem uma influência 

positiva, um motivador. Quando o β é negativo, tem-se que sua variável interfere negativamente 

na escolha, ou seja, uma barreira. 

Segundo Senna (2014), a função utilidade permite identificar o valor do tempo para o 

grupo de indivíduos estudados. Isso, por este valor estar associado com as condições 

socioeconômicas de cada pessoa. Este valor é importante uma vez que representa a disposição 

a pagar e demonstra a elasticidade na escolha. 

O valor do tempo é um dos principais atributos analisados na teoria da utilidade e é 

considerada a moeda de troca na escolha entre duas opções disponíveis. Este valor é obtido pela 

divisão entre o coeficiente relacionado ao custo e o coeficiente do tempo. Desta forma, este 

indicador é representado em valor monetário/tempo (Senna, 2014). 
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2.3.2  TEORIA DO COMPORTAMENTO PLANEJADO 

Segundo Ajzen e Fishbein (1980), a teoria do comportamento planejado é uma teoria 

projetada para estimar e explicar o comportamento humano em um determinado contexto. 

Assim como na teoria da ação racional, o fator central é a intensão do indivíduo de executar um 

determinado comportamento.  

Ainda de acordo com Ajzen (1991), na medida em que uma pessoa tem a oportunidade, 

recursos e pretende executar um determinado comportamento, ela deve conseguir fazer. Além 

disso, Ajzen (2002) define que o comportamento humano é guiado pelas crenças 

comportamentais, normativas e de controle, como mostra a Figura 5. Assim, determinando as 

intenções e comportamentos. 

Figura 5: Organograma da teoria do comportamento planejado. 

 
Fonte: Ajzen (1991), adaptada pelo autor (2019). 

As crenças comportamentais referem-se às consequências esperadas após a execução de 

um comportamento. Já as crenças normativas são aquelas relacionadas às expectativas e à 

pressão social de um determinado grupo (família, amigos, vizinhos e outros). E quando 

associada com a motivação individual promove as normas subjetivas. E as crenças de controle 

estão associadas à percepção do indivíduo quanto a suas habilidades em executar ou não o 

comportamento planejado (Ajzen, 2002). 

2.3.3 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA 

MODAL DA BICICLETA. 

Conforme a revisão da literatura realizada, pode-se indicar que as duas principais teorias 

mais aplicadas no estudo do processo de tomada de decisão da escolha modal da bicicleta são: 

a teoria da utilidade e a teoria do comportamento planejado. Estas teorias apresentam 
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abordagens diferentes. A primeira mais focada no entendimento econométrico do processo de 

escolha e a segunda abordando aspectos mais psicológicos e sociais do mesmo processo.  

Dessa forma, tem-se que as duas teorias apresentam análises importantes do processo 

de escolha modal da bicicleta. Além disso, pode-se entender, em função dos resultados das 

pesquisas encontradas na revisão de literatura, que é preciso uma integração entre as duas 

teorias para poder expandir ainda mais o entendimento do processo que se apresenta diferente 

dos outros modais motorizados.  

Assim, para expandir o conhecimento e integrar as duas teorias será utilizada a 

abordagem da escolha racional limitada. Essa abordagem é nova na literatura de transporte e 

será explicada na seção seguinte. 

2.3.4  ABORDAGEM DA ESCOLHA RACIONAL LIMITADA 

Na pesquisa de Comportamento em Transportes, a análise e a modelagem da escolha 

modal e tomada de decisão humana tem uma longa história (Rasouli e Timmermans, 2014; 

McFadden, 2014). Segundo Rasouli e Timmermans (2014), a essência do estado da arte para 

prever a demanda futura é interpretar como as pessoas escolhem ou decidem: participar nas 

atividades; o tempo de saída para essas atividades; o modo de transporte; o local para essas 

atividades; e, o caminho para chegar ao destino escolhido (Medrano R. M. A., 2016). 

Assim, durante os últimos anos a revisão da literatura em transporte contou com a 

aplicação de uma variedade de teorias e modelos para representar o processo da escolha modal, 

seja em função de uma tomada de decisão individual ou de uma família. Mas, seja qual for a 

abordagem de modelagem e de teoria subjacente de escolha modal, esses modelos têm em 

comum o pressuposto de que os indivíduos são racionais na decisão e têm perfeito 

conhecimento dos atributos de suas alternativas de escolha em condições de certeza (Medrano 

R. M. A., 2016). No entanto, o pressuposto de que existe certeza nos valores dos atributos dos 

modos de transporte e que eles se mantem invariantes, não vai de acordo com a realidade 

(Kahneman e Tversky, 1974; Kanheman, 2003; Rasouli e Timmermans, 2014; Medrano R. M. 

A., 2016). 

O estado do sistema de transporte e o ambiente urbano são incertos (Burns, 1979; 

Neutens et al, 2010; Rasouli e Timmermans, 2014; Medrano R. M. A., 2016). Assim, os 

indivíduos sempre enfrentam condições de incerteza quando escolhem: o tempo de partida; as 

atividades; os destinos; os modos de transporte; as rotas; etc. Dentre as teorias mais utilizadas 

nos trabalhos encontrados sobre o assunto, estão: a Teoria da Utilidade Esperada (Expected 
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Utility Theory); a Teoria das Expectativas (Prospect Theory), e a Teoria do Arrependimento 

(Regret Theory). 

Além disso, McFadden (2014) traz o questionamento de novas fronteiras no estudo da 

escolha, apresentado um modelo comportamental de escolha (Figura 6), o qual se diferencia do 

modelo neoclássico utilizado na teoria da utilidade, principalmente trazendo os efeitos de afeto 

(emoção) e motivação como fatores na escolha, relaxando o rígido requerimento de que as 

preferencias são soberanas e reinam sobre os sentimentos (comportamento racional), 

permitindo ter relações de retroalimentação entre os fatores.  

 

 

Figura 6: O modelo comportamental da escolha.  

 

 

Fonte: adaptado de McFadden (2014). 

O estudo da escolha modal na área de transporte também vem apresentando novas 

direções quanto aos fatores afetivos ou motivacionais, como a felicidade e sua influência na 

escolha do modo de transporte ou da rota (Medrano R. M. A., 2016).  

Para Morris e Guerra (2014), utilidade, satisfação da vida e afeto estão inter-

relacionados, mas não são idênticos. O afeto durante uma viagem é um fator que contribui para 

toda sua utilidade, enquanto o impacto dessa viagem em nossos sentimentos é um aspecto dos 

benefícios ou custos dessa viagem. 
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Desta forma, para a abordagem da escolha racional limitada considera-se a utilidade e 

satisfação subjetiva. Onde a noção de utilidade difere dramaticamente desde o conceito 

desenvolvido por Benthamn (1789). A utilidade pode ser relacionada com a experiência de 

sentimentos e emoções (ou prazer e dor como foi postulado originalmente). Dentro da economia 

e na maioria dos estudos da prática científica em comportamento em transporte, sobre a 

utilidade tem considerado apenas uma: a utilidade da decisão (decision utility). 

 A utilidade da decisão é o processo em que o peso de vários atributos numa decisão é 

inferido de escolhas observáveis, e são utilizados para explicar essas escolhas. Mas o processo 

de tomada de decisão não só considera a utilidade de decisão, também considera a utilidade 

experimentada (Kahneman et al., 1997; Medrano R. M. A., 2016). 

A utilidade experimentada é um conceito que foi demostrado pelos experimentos de 

Kahneman et al. (1997), Kahneman e Kruger (2006), cujos resultados demostraram a 

mensuração desta no tempo real (utilidade instantânea) e através de uma avaliação retrospectiva 

de episódios passados (utilidade lembrada). Pode-se relacionar a utilidade experimentada à 

satisfação do indivíduo. 

Dessa forma, a abordagem da escolha racional limitada propõe que o processo da 

escolha é realizado nos dois sistemas como proposto por Kahneman e Tversky (1974). Mas 

considerando que os fatores psicológicos, afetivos e sociais são relacionados com a utilidade 

experimentada e a utilidade lembrada como proposto por McFadden (2014). Considerando 

ambas as propostas, a seguinte Figura 7 apresenta-se um novo esquema de um modelo de 

processo de tomada de decisão racional limitado considerando as teorias anteriores. 
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Figura 7: Processo mental de tomada de decisão racional limitada.  

 

Fonte: Medrano R. M. A. (2016) 

No novo modelo deste processo aconteceriam as seguintes fases: 

• As informações coletadas pelo sistema preceptor são encaminhadas para o 

Sistema 1 e Sistema 2. 

• Ao receber as informações o Sistema 1 ativa de forma automática as atitudes, 

emoções, preferências, motivações, crenças, em síntese todos os fatores subjetivos através 

da memória associativa gerando uma resposta rápida de intenção de escolha ou decisão. 

• O sistema 2 ao receber as informações começa a monitorar a resposta rápida que 

o sistema 1 elabora, caso maior dúvida e incerteza o sistema 2 processa de uma forma 

racional a resposta rápida com as informações recebidas chegando a uma resposta de 

intenção ou de decisão ou de escolha. O sistema 2 também ativa a memória para o processo 

racional. 

Na proposta deste trabalho considera-se as duas teorias apresentadas anteriormente e 

integradas dentro da abordagem da escolha racional limitada: teoria da utilidade e teoria do 

comportamento planejado. A primeira teoria porque ela responde ao processo da escolha onde 

se racionaliza os atributos das alternativas e as características socioeconômicas da pessoa. E a 

segunda teoria porque ela considera fatores emotivos, afetivos como fatores de restrição 

psicológica e/ou sociais na intenção de realizar um comportamento.   
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Contudo para uma aplicação mais quantitativa da abordagem dentro dos métodos 

estatísticos disponíveis para chegar ao resultado de um processo racional limitado de decisão 

ou de escolha, é proposto a utilização do modelo de escolha híbrido (Hibrid choice model). Esse 

modelo permite realizar o processo de escolha ou decisão com variáveis latentes (fatores 

subjetivos). O qual permite descrever o efeito das atitudes, crenças etc. dentro do processo de 

tomada de decisão. 

2.3.5 MODELO DE ESCOLHA HÍBRIDO 

Desenvolvido por Walker J. (2001). O modelo de escolha híbrido segue a seguinte 

estrutura (Figura 8). Onde a inserção de variáveis latentes dentro do modelo de utilidade permite 

considerar os efeitos dos fatores subjetivos. A forma de estimação desses fatores subjetivos é 

realizada através de equações estruturais. Cabe destacar, que as variáveis latentes não são 

variáveis categóricas, são variáveis que não podem ser mensuradas in situ e precisam de 

indicadores, mensurados in situ, para estimar seus valores (Medrano R. M. A., 2016). 

Figura 8: Estrutura do modelo híbrido de escolha.  

 

 

Fonte: Adaptado de Walker J. (2001). 

Considere-se a seguinte equação estrutural: 

*

1( ; )
s sn x xX g A  = +  e (0, )

sx D  
                                                             (4)
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Onde: 
*

nX é um vetor de variáveis latentes, 
sxA é um vetor de características da pessoa

sx , 
sx é um vetor de termos de erro seguindo uma distribuição D com uma matriz de 

covariância  , e   é uma matriz de parâmetros a ser estimados. O modelo de utilidade (U) é 

o mesmo da teoria da utilidade, onde pode ser um modelo linear construído em função dos 

atributos das alternativas de transporte. 

A estimação do modelo híbrido seria realizada através de uma máxima verossimilhança 

simulada. Se as variáveis latentes não estiveram presentes, a probabilidade de escolha 

( ) ( ) ( )
in in

PA nin

in n in PA PA n

U U

P y U P y U P U U


=  poderia ser especificada como uma função de 

verossimilhança. Como as variáveis latentes estão presentes no modelo híbrido a função será 

expressa como *( , , , , )n n PAP y X U     , mas como essas não são observáveis, o resultado da 

probabilidade de escolha é obtido pela integração da distribuição das variáveis latentes: 

*

* * *

1( , , , , , ) ( , , , ) ( , , )
s s

n

n PA x n n PA n x n

X

P y U A P y X U f X A dX        =    
       (5) 

Onde *

1( , , )
sn xf X A   é a função de densidade das variáveis latentes. 

Como os indicadores são observáveis, a probabilidade de união (joint probability) da 

escolha e as variáveis latentes escrevem-se da seguinte forma:  

*

* * * *

2 1( , , , , , , , ) ( , , , ) ( , , ) ( , , )
s s

n

n PA x n n PA n n n x n

X

P y U A P y X U f I X f X A dX             =     
(6) 

Onde *

2 ( , , )n nf I X   é a função de densidade dos indicadores. 

Neste modelo híbrido, as densidades das variáveis latentes e dos indicadores são 

expressas da seguinte forma: 

*

*

1

1

1
( , , ) s

s

l l

L
ln lx l

n x

l

X A
f X A 

 


  

 =

 −
=  

 
 

  (7) 

*
*

2

1

1
( , , )

r r

R
rn ln r

n n

r

I X
f I X 

 


  

 =

 −
=  

 
 

  (8) 

Onde 
slxA é o vetor das características do sujeito de transporte relacionado a uma das L 

variáveis latentes, rnI é um dos R indicadores, 
l

  e 
r

 são as variâncias dos termos de erro 
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nos vetores   e  , r e l são os respectivos parâmetros relacionados aos indicadores e as 

variáveis latentes, e    é a função padrão de densidade normal (Walker e Ben-Akiva, 2002).  

Dado a forma da probabilidade de escolha ( , , , , , , , , )
sn n PA xP y I U A         , pode-

se indicar a função objetiva como: 

, ,

1

max ln ( , , , , , , , , )
s

N

n n PA x

n

P y I U A       
=

    (9) 

Onde depois da maximização da racionalidade limitada que junta probabilidades entre 

fatores subjetivos e utilidades das alternativas do plano, é que a pessoa vai escolher o modo de 

transporte (Walker e Ben-Akiva, 2002). 
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3 MÉTODO DE COLETA DE DADOS  

Para este trabalho foi realizada uma coleta de dados, cuja aplicação se deu por meio de 

questionário online. Antes da sua aplicação o questionário passou por uma pesquisa piloto, 

buscando identificar possíveis melhorias de interpretação dos enunciados, ordens de 

apresentação e tempo necessário para a conclusão do questionário. Isso, para evitar respostas 

incoerentes e desistências de respostas durante a entrevista. 

3.1 QUESTIONÁRIO WEB 

Esta coleta teve como objetivo identificar o comportamento na tomada de decisão para a 

escolha modal e os principais fatores que o influenciam. Para tanto, o questionário foi 

estruturado em 5 grupos de perguntas, Quadro 5.  

Quadro 5: Estrutura do questionário I. 

Grupos Descrição 

Dados Socioeconômicos 

Este grupo foi composto por 6 perguntas relacionadas 

a informações socioeconômicas. Por exemplo: Sexo, 

Idade, Renda e Possuir Filhos. 

Endereço de Residência 

Este grupo foi composto por 3 perguntas em relação 

a residência, tomando o cuidado para manter o 

entrevistado anônimo. As perguntas solicitavam a 

Cidade, Bairro e Código Postal (Resposta Opcional). 

Disponibilidade de Modos  

Este grupo foi composto por 9 perguntas relacionadas 

a disponibilidade do entrevistado aos seguintes 

modos de transportes: carro, moto, bicicleta, ônibus, 

aplicativo/táxi e a pé. 

Padrão de Atividades e Viagens 
Este grupo foi composto por perguntas relacionadas a 

atividade diária do entrevistado e como ele se desloca 

para esta atividade, seja a trabalho ou estudo.  

Atitudes e Comportamentos com o 

Uso da Bicicleta 

Este grupo foi comporto por perguntas relacionadas a 

frequência do uso da bicicleta, limitantes e a 

percepção do entrevistado quanto a este modo.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Para melhor análise das respostas do grupo, atitude e comportamento com o uso da 

bicicleta, as perguntas psicométricas foram realizadas em escala de likert considerando a teoria 

do comportamento planejado de Azjen, Anexo 1. 

3.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Após o fim da etapa de coleta, os dados foram tratados eliminando todas as observações que 

estiveram incompletas. Essa etapa compreendem os seguintes sub itens: 
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i. Estatística descritiva dos dados coletados: foram realizadas análises descritivas das 

amostras coletadas para caracterizar a população entrevistada. Utilizou-se o 

software Excel para tabulações dos dados coletados. 

ii. Análise de confiabilidade e modelo de múltiplas causas múltiplos indicadores: com 

base nos dados da coleta realizou uma análise de confiabilidade “alpha”. 

Posteriormente, foi construído um modelo e múltiplas causas múltiplas indicadores 

– MIMIC para análise de fatores latentes com base ao modelo de comportamento 

planejado de Azjen. Para isso utilizou-se o software SPSS. 

iii. Com base nas respostas inerentes as perguntas psicométricas presentes na coleta 

foram possíveis realizar análises com modelos de escolha aplicando a abordagem 

racional limitada para modelagem do processo de escolha modal da bicicleta. Para 

essa etapa, foi utilizado o software Biogeme. Dentro desta etapa, foi primeiro 

construído um modelo Multinomial logit básico e logo foi validado segundo os 

parâmetros de qualidade de ajuste global e local. Posteriormente, no modelo 

validado foram aplicadas as variáveis latentes para testar o comportamento racional 

limitado no processo de escolha modal da bicicleta com a amostra coletada. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo foram analisados os e discutidos os resultados levantados a partir do 

questionário web. Tais como a estatística descritiva, análise fatorial e o modelo de múltiplas 

causas e múltiplos indicadores – MIMIC. 

4.1 QUESTIONÁRIO WEB 

Como estratégia para a coleta dos dados necessários para a elaboração do estudo proposto 

foi realizado um questionário eletrônico de divulgação. 

4.1.1 Estatísticas descritivas 

Após tratar os dados, eliminando todas as respostas incoerentes ou incompletas, têm-se 

um total de respostas de 128 entrevistados com 256 entrevistados. A amostra é composta em 

sua maioria de pessoas do sexo masculino (53%), como mostra o Quadro 6. Deve-se ressaltar 

que a amostra coletada não foi estabelecida através de um nível de confiança desejável, para 

utilizá-la como uma amostra probabilística. 

Quadro 6: Estatística descritiva da população entrevistada. 

Variável Classes Respostas Porcentagem 

Sexo 
Feminino 120 47% 

Masculino 136 53% 

Idade  

15 - 24 148 58% 

25 - 39 86 34% 

40 - 59 20 8% 

> 60 2 1% 

Renda 

1 12 5% 

1 a 2 28 11% 

2 a 3 72 28% 

3 a 5 44 17% 

5 a 10 60 23% 

10 a 20  34 13% 

> 20 6 2% 

Modo 

Carro  130 51% 

Ônibus 86 34% 

Bicicleta 4 2% 

Caminhada 12 5% 

Outros 24 9% 

Motivo 
Estudo  192 75% 

Trabalho 64 25% 

Bicicleta disponível Próprio 96 38% 
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Variável Classes Respostas Porcentagem 

Familiar 14 5% 

Público  10 4% 

Indisponível 136 53% 

Sabe andar de bicicleta 
Sim  244 95% 

Não 12 5% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os entrevistados em sua maioria foram jovens entre 15 e 24 anos de idade (58%) e de 25 

a 39 anos. Que possuem uma renda familiar variando entre as faixas de 2-3 e 5-10 salários-

mínimos (68%). Da população total foram registrados 12 participantes que possuem uma renda 

familiar menor que 1 salário, além disso houve 6 respostas em que a renda familiar é maior que 

20 salários-mínimos.  

As principais viagens realizadas pelos participantes foram aquelas consideradas 

obrigatórias, ou seja, viagens que são realizadas diariamente e para o mesmo destino. O padrão 

de viagem Casa-Estudo foi o que apresentou maior frequência de respostas (75%), e o padrão 

Casa-Trabalho representou 25% do total de viagem. Sendo que o principal modo de utilizado 

para a realização destes deslocamentos foi o carro com 51% das viagens, seguido do ônibus 

(34%). A bicicleta foi utilizada por apenas 4 respondentes o que equivale a 2% do total de 

entrevistas. 

A porcentagem de uso da bicicleta como o principal modo de transporte chama a atenção, 

uma vez que 95% das pessoas sabem andar e 47% indicaram que tem uma bicicleta disponível 

para realizar o seu deslocamento principal. Observando estas respostas fica evidente a 

existência de algum fator que influencie a baixa adesão ao modo. 

4.1.2 ANÁLISE FATORIAL 

No grupo de perguntas relacionadas as atitudes e comportamentos dos usuários foram 

levantados 65 atributos. A análise fatorial foi aplicada com o objetivo de identificar a existência 

dos constructos definidos pela teoria do comportamento planejado de Ajzen: Atitude em relação 

ao comportamento, controle comportamental percebido e normas subjetivas. Fixando este 

número de fatores obteve-se as seguintes variáveis latentes, Tabela 3. 
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Tabela 3: Variáveis latentes. 

Componentes 

CCP  ARC  NS 

P1 0,507 
 

P3 0,563  I2 0,184 

P2 0,492 
 

P5 0,523  I3 0,248 

P4 0,413 
 

P6 0,301  Conc3 0,199 

P7 0,585 
 

P8 0,597  Ca5 0,289 

P10 0,258 
 

P9 0,422  Ca9 0,718 

P13 0,329 
 

P11 0,563  Ca10 0,735 

A1 0,119 
 

P14 0,395  Ca11 0,836 

A3 0,183 
 

L1 0,385  Ca12 0,741 

A4 0,195 
 

L2 0,292    
Ac1 0,442 

 
L3 0,456    

Ac2 0,513 
 

L4 0,456    
Ac3 0,506 

 
L5 0,531    

Cap1 0,412 
 

L6 0,298    
Cap2 0,271 

 
L7 0,236    

Cap3 0,559 
 

L8 0,337    
Cap4 0,483 

 
L9 0,404    

Cap5 0,335 
 

L10 0,530    
Cap6 0,615 

 
M1 0,646    

Cap7 0,577 
 

M2 0,590    
Cap8 0,488 

 
M3 0,594    

Cap9 0,467 
 

M4 0,756    
C1 0,632 

 
M5 0,353    

Ca2 0,719 
 

     
Ca3 0,695 

 

     
Ca4 0,315 

 

     
C6 0,416 

 

     
C7 0,377 

 

     
C8 0,505             

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A Tabela 3 apresenta que o constructo do “controle comportamental percebido” (CCP) é 

o que apresenta mais atributos levantados no questionário. Dentre eles estão os seguintes grupos 

de atributos: a capacidade de executar atividades inerentes ao uso da bicicleta, a identificação 

individual com os ciclistas, a imagem positiva da bicicleta e alguns atributos definidos 

anteriormente como motivadores. 

Ainda de acordo com a Tabela 3, a variável latente da “atitude em relação ao 

comportamento” (ARC) é composta pelos atributos relacionados as limitações quanto ao uso 

da bicicleta, o medo ou insegurança, e atributos relacionados com o clima. As normas sociais 

apresentaram um menor número de atributos, no qual estão presentes a importância da opinião 
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dos grupos sociais, a imagem negativa da bicicleta e a discordância com os problemas 

ambientais. 

Para a realização dos constructos foi utilizado como modo de extração a análise de 

componentes principais, e método de rotação Varimax com normalização de Kaiser. 

Analisando os constructos formados, é possível inferir que os atributos apresentam coerência, 

uma vez que não há atributos antônimos. Para comprovar a confiabilidades das variáveis 

latentes foi realizado o teste Alfa de Cronbach apresentado no Quadro 7. 

Quadro 7: Confiabilidade dos constructos. 

Constructos Alfa de Cronbach 

CCP 0,867 

ARC 0,869 

NS 0,708 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O Quadro 7 mostra que os constructos CCP e ARC apresentaram uma confiabilidade alta 

e a NS uma confiabilidade aceitável. Uma vez que usualmente considera-se aceitável valores 

acima de 0,7. Como ambos os grupos apresentaram confiabilidade adequada, a próxima etapa 

é a aplicação destes constructos no modelo de múltiplas causas e múltiplos indicadores.  

4.1.3 MODELO DE MÚLTIPLAS CAUSAS E MÚLTIPLOS INDICADORES 

Para o teste exploratório do modelo MIMIC foram considerados inicialmente os três 

constructos, controle conportamental percebido, atitude em relação ao comportamento e a 

norma social. Para estes grupos considerou-se todos os seus indicadores. O modelo iniciou-se 

com 28 indicadores para o CCP,   22 para a ARC e 8 para a NS. 

Além destes indicadores foram considerados algumas variáveis sócio econômicas, tais 

como a idade, sexo, renda e se o participante possui carro particular. Entretanto, o modelo que 

apresentou melhor ajuste é composto por apenas dois constructos e uma variavel 

socioeconômica, como apresenta a Figura 9. 
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Figura 9: Estrutura do modelo MIMIC. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Contrariando algumas hipóteses e estudos, a norma social não se apresentou relevante 

para a população entrevistada. Preocupações relacionadas a imagem da bicicleta, e como os 

grupos sociais que os envolvem pensam quanto ao uso da bicicleta como modo de transporte 

não são significantes. 

Os constructos com influências no processo de escolha da bicicleta como modo de 

transporte são o CCP e a ARC. O controle comportamental percebido compreende os seguintes 

indicadores: 

• C1 – Capaz de dirigir a bicicleta no meio do tráfego; 

• C6 – Capaz de realizar manobras de bicicleta com segurança; 

• C7 – Capaz de subir e descer declives com a bicicleta; 

• C8 – Capaz de planificar sua rota. 

Estes estão relacionados a percepção do indivíduo quanto a sua capacidade de realizar 

algumas atividades inerentes ao uso da bicicleta com modo de transporte. Ou seja, representa 

como cada entrevistado se sente capaz de executar estas tarefas. Um ponto importante é que 

esta percepção pode variar de acordo com a experiência de cada pessoa. Aqueles que realizam 
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as atividades com mais frequência tem uma visão diferente daqueles que raramente ou nunca 

realizaram.  

Complementando o CCP tem-se a atitude em relação ao comportamento, essa está 

associada aos indicadores que se referem aos limitantes para o uso da bicicleta. Para a população 

entrevistada o modelo indica que os limitantes significativos são os seguintes: 

• L4 – Subidas e descidas; 

• L5 – Dirigir no meio do tráfego; 

• L6 – Realizar manobras com segurança; 

• L8 – Trocar pneu furado da bicicleta. 

Com estas respostas pode-se observar coerência no modelo estimado. Isso uma vez que 

os indicadores presentes na variável latente CCP complementam os pertencentes a ARC. Um 

indivíduo que tem a percepção de que sua capacidade de dirigir em meio ao trânsito é baixa, 

coerentemente acredita que dirigir em meio ao tráfego é um fator limitante para ele. O mesmo 

ocorre com as percepções relacionadas à topografia e à segurança percebida pelo entrevistado. 

Outro indicador importante foi a capacidade de planificar a rota no caso em que a pessoa 

escolha utilizar a bicicleta como modo de transporte. Ou seja, saber qual o melhor caminho 

possível para que seja realizado o deslocamento é importante para o processo de escolha. Isso 

também ocorre quando se questiona sobre a manutenção da bicicleta. As pessoas têm a 

percepção de ser isso um empecilho ao uso deste modo. 

Ainda analisando o modelo apresentado na Figura 9, a variável latente “sexo” apresentou 

ser significativo, ela exerce influência direta no constructo do controle comportamental 

percebido. Isso significa que além da experiência citada anteriormente, o sexo do indivíduo 

também tem efeito na percepção das atividades presentes neste grupo.  

Para a corroboração das variáveis latentes inseridas no modelo a Tabela 4 apresenta 

alguns indicadores métricos comumente utilizados. Nota-se que todos os indicadores 

apresentaram resultados satisfatórios, o que valida a confiabilidade dos constructos analisados. 

Os valores da média de variância extraída (AVE) e confiabilidade construída (CR) foram 

de 0,508 e 0,891 para o construto ARC. No caso do construto CCP, os valore de AVE e CR 

foram de 0,506 e 0,803 respectivamente. 

Tabela 4: Indicadores de confiabilidade. 

Constructos AVE CR 

ARC 0,508 0,891 

CCP 0,506 0,803 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Com o objetivo de analisar a qualidade de ajuste global do modelo MIMIC para a escolha 

modal da bicicleta foi confeccionada a Tabela 5. Nesta são apresentados alguns indicadores que 

possibilita a avaliação da qualidade do ajuste apresentado pelo modelo. 

Tabela 5: Indicadores de ajustes. 

Índices  Valores 

Graus de liberdade 21 

Chi²  28.4 

GFI 0.96 

AGFI 0.913 

NFI 0.945 

CFI 0.985 

TLI 0.973 

RMSEA 0.048 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Para os indicadores de ajustes absolutos tem-se que o índice de qualidade de ajuste (GFI) 

foi de 0,96, valor considerado bom para estas análises. Além deste, o RMSEA foi de 0,048, 

também considerado um ajuste de boa qualidade, uma vez que o recomendado é que este valor 

seja menor que 0,08. 

Analisando agora os índices de ajuste parcimoniosos temos que o AGFI é igual a 0,913, 

número superior ao recomendado (0,90). Já a relação entre o qui-quadrado e os graus de 

liberdade foi de 1,35, novamente este valor encontra-se dentro dos limites de 0,10 e 2,00. 

O ajuste incremental também apresentou boa qualidade, uma vez que tanto o TLI (0,973) 

e o NFI (0,945) apresentaram bons valores de qualidade do modelo gerado. Sendo assim, os 

resultados obtidos pelos índices de avaliação do modelo corroboram e validam o modelo 

MIMIC. 
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5 ANÁLISE DA ESCOLHA MODAL DA BICICLETA 

Neste capítulo são apresentadas as análises da escolha modal da bicicleta, obtidas tanto 

através do modelo multinomial logit quanto pelo modelo híbrido. O modelo MNL apresenta 

uma abordagem mais tradicional da escolha modal, considerando variáveis como o tempo de 

deslocamento e os custos dos modos analisados. Já o modelo híbrido procura trazer uma 

abordagem unindo o modelo tradicional com as variáveis latentes apresentados no modelo 

MIMIC. 

5.1 MODELO MULTINOMIAL LOGIT 

Para este modelo foram considerados os seguintes modos de transporte: carro, ônibus, 

bicicleta e a pé. Em função das características e frequências de escolha da amostra optou-se 

pela aplicação dos modos carro e ônibus como modos motorizados e bicicleta e caminhar como 

os modos não motorizados. 

Para tanto foram desenhadas as seguintes equações de utilidade: 

𝑈𝑐𝑎𝑟 = 𝐴𝑆𝐶𝑐𝑎𝑟 +  𝛽_𝑐𝑜𝑠𝑡 ∗  𝐶 +  𝛽_𝑡𝑖𝑚𝑒_𝑚𝑜𝑡 ∗ 𝑇     (10) 

𝑈𝑏𝑢𝑠 = 𝐴𝑆𝐶𝑏𝑢𝑠 +  𝛽_𝑐𝑜𝑠𝑡 ∗  𝐶 +  𝛽_𝑡𝑖𝑚𝑒_𝑚𝑜𝑡 ∗ 𝑇     (11) 

𝑈𝑏𝑖𝑘𝑒 = 𝐴𝑆𝐶𝑏𝑖𝑘𝑒 +  𝛽_𝑡𝑖𝑚𝑒_𝑏𝑖𝑘𝑒 ∗ 𝑇                                                (12) 

𝑈𝑤𝑎𝑙𝑘 = 𝐴𝑆𝐶𝑤𝑎𝑙𝑘 +  𝛽_𝑡𝑖𝑚𝑒_𝑤𝑎𝑙𝑘 ∗ 𝑇                                             (13) 

Em que: 

• ASC: constante específica da alternativa, e para este modelo fixou-se ASCcar 

igual a 0. 

• β_cost: o coeficiente que representa o atributo custo para o deslocamento. 

• β_time_mot: coeficiente que representa o atributo tempo para os modos 

motorizados. 

• β_time_bike: coeficiente de tempo para o deslocamento por bicicleta. 

• β_walk: coeficiente do tempo para caminhada. 

• C: custo de deslocamento. 

• T: tempo de viagem específico para cada modo. 

Antes de apresentar os resultados deste modelo, vale ressaltar alguns pontos importantes 

referentes aos atributos utilizados na modelagem. O tempo de viagem foi calculado para cada 

indivíduo entrevistado. Ou seja, cada resposta apresenta o tempo de viagem de acordo com o 

deslocamento realizado diariamente segundo os dados coletados. 
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Isso foi possível uma vez que o participante informou o seu local de origem e o destino 

através dos respectivos CEPs. Sendo assim, o tempo foi estimado utilizando uma função do 

Google Maps, que considera o modo de transporte utilizado, trânsito no momento da viagem, 

topografia e o tempo de espera quando o usuário opta por utilizar o ônibus como modo de 

transporte. 

Para o atributo do custo de deslocamento o cálculo foi realizado da seguinte forma: 

• Os deslocamentos de ônibus têm como custo o valor da passagem de ônibus na 

região metropolitana de Goiânia. 

• O carro tem como atributo de custo o valor gasto com combustível para realizar a 

viagem informada, isso considerando o preço médio do combustível na cidade de 

Goiânia.   

Desta forma, as equações de utilidade apresentadas para cada modo de transporte 

apresentaram os seguintes resultados, Tabela 6. 

Tabela 6: Resultado do modelo racional. 

Nome Valor Std err t-test p-value 

ASC_BIKE -1.56 0.845 -1.84 0.0655 

ASC_WALK -0.286 0.609 -0.469 0.639 

BETA_COST -2.3 0.808 -2.85 0.00444 

BETA_TIME_BIKE -15.9 3.62 -4.41 1.06E-05 

BETA_TIME_MOT -3.01 0.471 -6.39 1.70R-10 

BETA_TIME_WALK -5.45 0.996 -5.48 4.33E-08 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A Tabela 6 mostra que todos os atributos apresentaram valores negativos, especialmente 

tempo e custo, o que já era esperado, uma vez que estes atributos representam, de acordo com 

a microeconomia, uma desutilidade. À medida que estes atributos se tornam maior, menor é a 

utilidade do modo em questão. Observa-se também que o tempo de deslocamento é um grande 

empecilho para o uso da bicicleta, apresentando o maior valor dentre os modos analisados.  

Relacionando o BETA_TIME e o BETA_COST é possível calcular o valor do tempo 

tanto para o transporte por bicicleta, quanto para o motorizado. Como valor do custo, para fins 

de comparação, foi utilizado o mesmo valor do parâmetro do custo dos modos motorizados.   

Desta forma, no Quadro 8 observa-se que a percepção quanto ao valor do tempo para os 

deslocamentos realizados por bicicleta é aproximadamente cinco vezes maior comparado com 

o valor do tempo dos modos motorizados. 
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Quadro 8: Custo do tempo. 

  R$/minuto R$/Hora 

Motorizado 1.308696 78.5217 

Bicicleta 6.913043 414.783 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Considerando estes resultados e a disponibilidade de cada modo durante o processo de 

escolha modal foi possível calcular a probabilidade de escolha, como mostra a Figura 10. 

Figura 10: Probabilidade de escolha modal. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os resultados da probabilidade em função do modelo e simulações indica que o modo 

não motorizado leva desvantagem perante os modos motorizados. Uma das principais causas é 

o tempo dispendido ao utilizar tanto a bicicleta quanto a caminhada, como é mostrado pelo 

modelo MNL. Contudo, analisando apenas os não motorizados observa-se ainda que a 

percepção de tempo da bicicleta é muito maior em relação a caminhada. 

Outra forma de observar estas respostas é analisar a elasticidade do tempo. Nela é possível 

perceber o quanto a deslocamento por bicicleta é sensível ao tempo de deslocamento, como 

mostra a Figura 11. 
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Figura 11: Elasticidade do tempo para o transporte por bicicleta. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A Figura 11 mostra quanto a demanda base diminui percentualmente à medida que o 

tempo de deslocamento em bicicleta vai aumentando percentualmente. Esse comportamento foi 

dado em função da elasticidade do tempo de viagem em bicicleta em função da probabilidade 

da bicicleta com um valor de -6,42. O que indica que a demanda por bicicleta é altamente 

elástica em função do tempo de viagem. Esta informação é importante quando se pensa em 

soluções para impulsionar a bicicleta como modo de transportes. Em outras palavras, para que 

Goiânia possa aumentar o número de viagens por este modo, a cidade tem que pensar em 

estratégias para diminuir esse tempo de viagem. 

A construção de ciclovias pode ser uma alternativa, uma vez que o deslocamento da 

bicicleta se torna mais rápido, seguro e segmentado do tráfego de veículos motorizados. 

Entretanto, como apresentado anteriormente no capítulo 1.3, a capital goiana já iniciou a 

implantação de ciclovias na cidade e mesmo assim a quantidade de viagens não cresceu de 

forma significativa.  

Essa contradição sugere que talvez apenas a construção de ciclovias não será a única 

estratégia necessária para que haja a troca modal. Na busca de novas alternativas, outra forma 

para a redução do tempo de viagem é reduzir a distância de deslocamento, como a 

descentralização de bens e serviços oferecidos à população.  

Analisado a elasticidade dos outros modos foi possível percebe que o carro e o ônibus 

apresentam características inelásticas. Os valores obtidos de elasticidade em função do tempo 

de viagem dos modos motorizados e a probabilidade da bicicleta foram 0,74 para o ônibus e 

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

0% 2% 4% 6% 8% 10%

V
aa

ri
aç

ão
 p

e
rc

e
n

tu
al

 c
o

m
 r

e
la

çã
o

 a
 d

e
m

an
d

a 
b

as
e

Variação percentual no tempo com relação ao tempo base



ANÁLISE DE FATORES E VARIÁVEIS QUE INFLUENCIAM A TROCA MODAL PARA O TRANSPORTE POR BICICLETA 
 

 

Trabalho de Conclusão de Curso Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 41 
 

 

0,30 para o carro. Para comparar essa influência no aumento do transporte por bicicleta foi 

necessário analisar a elasticidade cruzada, Figura 12. 

Figura 12: Elasticidade cruzada entre modo motorizado e a bicicleta. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A Figura 12 mostra que ao aumentar o tempo do transporte motorizado há um crescimento 

na probabilidade no uso da bicicleta para o deslocamento principal. Outro fator importante a 

ser percebido nesta figura é o fato de que existe maior probabilidade de troca modal entre o 

transporte público e a bicicleta se os tempos de viagem forem maiores neste modal. Contudo, 

o modo do carro apresenta um régime rígido inelástico. 

5.2 MODELO HÍBRIDO 

Nesta subseção serão apresentados os resultados e análises encontrados através do 

modelo híbrido. Inicialmente serão apresentadas as análises para o modelo composto pela ARC, 

assim como os comentários referentes as peculiaridades deste modelo em questão. Em seguida 

apresentam-se os comentários para o modelo CCP. A Figura 13 apresenta a estrutura do modelo 

híbrido proposto nesta subseção. 
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Figura 13: Estrutura modelo híbrido. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A Figura 13 mostra que a utilidade (U) de um modo de transporte é composta pelo modelo 

de escolha racional (tempo, custo e distância) e pelos modelos de variáveis latentes, equações 

estruturais (idade, sexo, filhos etc.) e equações de mensuração que aborda os indicadores de 

percepção e de atitude. 

5.2.1 MODELO HÍBRIDO ARC 

Neste modelo em questão foi desconsiderado a influência apenas do constructo referente 

ao controle comportamental percebido. Desta forma modeladas as seguintes equações: 

 𝑈𝑐𝑎𝑟 = 𝐴𝑆𝐶𝑐𝑎𝑟 +  𝛽_𝑐𝑜𝑠𝑡 ∗  𝐶 +  𝛽_𝑡𝑖𝑚𝑒_𝑚𝑜𝑡 ∗ 𝑇                          (14) 

𝑈𝑏𝑢𝑠 = 𝐴𝑆𝐶𝑏𝑢𝑠 +  𝛽_𝑐𝑜𝑠𝑡 ∗  𝐶 +  𝛽_𝑡𝑖𝑚𝑒_𝑚𝑜𝑡 ∗ 𝑇     (15) 

𝑈𝑤𝑎𝑙𝑘 = 𝐴𝑆𝐶𝑤𝑎𝑙𝑘 +  𝛽_𝑡𝑖𝑚𝑒_𝑤𝑎𝑙𝑘 ∗ 𝑇                                             (16) 

𝑈𝑏𝑖𝑘𝑒 = 𝐴𝑆𝐶𝑏𝑖𝑘𝑒 +  𝛽_𝑡𝑖𝑚𝑒_𝑏𝑖𝑘𝑒 ∗ 𝑇                                                (17) 

Em que, 

𝛽_𝑡𝑖𝑚𝑒𝑏𝑖𝑘𝑒  =  𝛽_𝑡𝑖𝑚𝑒_𝑏𝑖𝑘𝑒_𝑅𝐸𝐹 ∗ exp (𝛽_𝑡𝑖𝑚𝑒_𝑏𝑖𝑘𝑒_𝐴𝑅𝐶 ∗ 𝐴𝑅𝐶)    (18) 

A hipótese para o uso da variável latente neste modelo é que as atitudes relacionadas ao 

comportamento afetam a percepção do tempo de viagem na bicicleta, conforme a Equação 18. 

Toda vez que os indicadores selecionados são as atitudes dos entrevistados frente as limitações 

para o uso da bicicleta na cidade.  

Os resultados apontam que o tempo continua tendo influências negativas nas utilidades 

dos modos estudados. Observa-se ainda que a atitude em relação ao comportamento acentua 

ainda mais a importância do tempo para a escolha da bicicleta como modo de transporte. Como 
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consequência da inclusão da variável latente o custo passou a ter interferência positiva na 

equação, outro fator que pode ter contribuído para esta alteração foi a população entrevistada. 

Nota-se também outros pontos importantes nos resultados encontrados, tanto a 

disponibilidade de bicicleta, quanto saber andar aponta valores positivos e significativos para a 

utilidade, como mostra o Quadro 9. 

Quadro 9: Resultados dos parâmetros estudados. 

Nome Valor Rob. Std err Rob. t-test Rob. p-value 

ASC_BIKE -0.753 0.628 -1.2 0.231 

ASC_WALK 0.922 0.519 1.78 0.0758 

BETA_COST 1.75 0.441 3.97 7.17E-05 

BETA_TIME_BIKE_ARC -42.8 1.53 -27.9 0 

BETA_TIME_BIKE_REF -11.7 0.42 -27.9 0 

BETA_TIME_MOT -0.246 0.173 -1.43 0.153 

BETA_TIME_WALK -3.28 0.757 -4.34 1.45E-05 

coef_Bikeav 0.704 0.000378 1.86E+03 0 

coef_Bikek 0.122 0.000377 324 0 

coef_Children -0.27 1,8e+308 0.00E+00 1 

coef_Lowincome 0.33 0.00606 54.5 0 

coef_female 0.672 0.000378 1.78E+03 0 

coef_individualHouse -0.442 0.022 -20.1 0 

coef_intercept -1.54 0.000378 -4.07E+03 0 

coef_younger 0.0846 0.022 3.85 0.000118 

sigma_s -7.85E-07 1.08E-06 -0.723 0.469 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A variável sexo apresentou valores positivos para pessoas do sexo feminino, ou seja, 

mulheres tem mais propensão a utilizar a bicicleta como modo de transporte principal. Assim 

como pessoa de baixa renda e mais jovens. Por outro lado, as variáveis como ter filhos e morar 

sozinhos agem negativamente no processo de escolha quando é incluída a variável latente. 

Mas o resultado mais importante é que a variável latente “atitudes relacionadas ao 

comportamento” (ARC) teve um p-valor significativo (0,00) o que comprovou a hipótese de 

que essa variável afeta a percepção do tempo de viagem em bicicleta.  

O modelo híbrido teve um ajuste global de qualidade de ρ2 = 0,41, um log de 

verossimilhança final de -188,359, e uma razão de verossimilhança de 263,6645 com 78 

iterações. 

5.2.2 MODELO HÍBRIDO CCP 

Para a modelagem do modelo híbrido em relação ao controle comportamental foi excluída 

da análise a ARC. Desta forma, deseja-se analisar como a CCP age sobre o processo de escolha 
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da bicicleta como modo de transporte. Para isso se coloca como hipótese que as atitudes sobre 

o controle comportamental percebido (CCP) influenciam de forma direta a utilidade da 

bicicleta. Para isso, é acrescentado um parâmetro adicional que relacione o CCP na equação da 

utilidade da bicicleta (Equação 22). Dentro dessa hipótese espera-se que o CCP seja positivo, 

porque quanto maior capacidade para uso da bicicleta, a pessoa percebe maior preferência em 

utilizá-la. 

Adicionalmente, testaremos a hipótese de que o CCP pode afetar nas utilidades dos 

modais motorizados, onde a expectativa do comportamento dessa variável é de ser negativa, 

atuando como um desmotivador para o uso de modais motorizados (Equações 19 e 20).  

As equações modeladas para estas análises foram as seguintes: 

𝑈𝑐𝑎𝑟 = 𝐴𝑆𝐶𝑐𝑎𝑟 + 𝛽_𝑐𝑜𝑠𝑡 ∗ 𝐶 + 𝛽_𝑡𝑖𝑚𝑒_𝑚𝑜𝑡 ∗ 𝑇 + 𝐵𝐸𝑇𝐴_𝑀𝑂𝑇_𝐶𝐶𝑃 ∗ 𝐶𝐶𝑃         (19) 

𝑈𝑏𝑢𝑠 = 𝐴𝑆𝐶𝑏𝑢𝑠 +  𝛽_𝑐𝑜𝑠𝑡 ∗  𝐶 +  𝛽_𝑡𝑖𝑚𝑒_𝑚𝑜𝑡 ∗ 𝑇 + 𝐵𝐸𝑇𝐴_𝑀𝑂𝑇_𝐶𝐶𝑃 ∗ 𝐶𝐶𝑃     (20) 

𝑈𝑤𝑎𝑙𝑘 = 𝐴𝑆𝐶𝑤𝑎𝑙𝑘 +  𝛽_𝑡𝑖𝑚𝑒_𝑤𝑎𝑙𝑘 ∗ 𝑇                                                                     (21) 

𝑈𝑏𝑖𝑘𝑒 = 𝐴𝑆𝐶𝑏𝑖𝑘𝑒 + 𝛽_𝑡𝑖𝑚𝑒_𝑏𝑖𝑘𝑒 ∗ 𝑇 + 𝐵𝐸𝑇𝐴_𝐵𝐼𝐾𝐸_𝐶𝐶𝑃 ∗ 𝐶𝐶𝑃                           (22) 

 

O Quadro 10 apresenta os resultados para os parâmetros considerados nas equações 

utilidade do modelo híbrido CCP. Nota-se inicialmente que a constructo CCP exerce influência 

direta na utilidade da bicicleta.  

Quadro 10: Resultados dos parâmetros do modelo híbrido CCP. 

Nome Valor Rob. Std err Rob. t-test Rob. p-value 

ASC_BIKE 127 0.00183 6.94E+04 0 

ASC_WALK -1.35 1.22 -1.11 0.269 

BETA_BIKE_CCP 1.33E+03 0.0112 1.19E+05 0 

BETA_COST 1.76 0.446 3.95 7.71E-05 

BETA_MOT_CCP 0.573 0.376 1.52 0.128 

BETA_TIME_BIKE -5.19 1.42 -3.66 0.000256 

BETA_TIME_MOT -0.269 0.176 -1.53 0.125 

BETA_TIME_WALK -2.94 0.631 -4.66 3.19E-06 

coef_Bikeav 2.05 0.936 2.19 0.0287 

coef_Bikek 4.38 1.99 2.2 0.028 

coef_Children -0.00564 0.000883 -6.39 1.69E-10 

coef_Lowincome 0.00106 0.00087 1.22 0.221 

coef_female 0.0086 0.00905 0.95 0.342 

coef_individualHouse -3.75 1.84 -2.04 0.041 

coef_intercept -6.53 2.41 -2.71 0.00671 

coef_younger -2.50E-05 0.000914 -0.0274 0.978 

sigma_s 6.41E-10 3.51E-09 0.183 0.855 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Observa-se também que o CCP provocou um crescimento na constante ASC_BIKE 

deixando-a com valores positivos. Novamente a variável custo apresentou alteração em seu 

significado, deixando de agir de forma negativa para ter correspondência positiva no processo 

de escolha modal. Assim como para o modelo ARC esta alteração pode ser como consequência 

da grande influência do CCP na tomada de decisão. 

As variáveis que corresponde a saber andar de bicicleta e tê-la disponível continuam 

agindo de forma positiva na equação de utilidade. Da mesma maneira ter filhos também 

continua interferindo negativamente para a escolha do modo analisado. 

A hipótese de que o CCP influencia de forma positiva na utilidade da bicicleta foi 

comprovada já que o valor do parâmetro BETA_BIKE_CCP foi positivo e com um p-valor 

significativo (0,00), resultando em sua preferência. 

A hipótese do CCP influenciar de forma negativa nos modais motorizados foi rejeitada, 

uma vez que o valor do parâmetro BETA_MOT_CCP foi positivo e com p-valor não 

significativo (0,12). 

 O modelo híbrido teve um ajuste global de qualidade de ρ2 = 0,87, um log de 

verossimilhança final de -177,907, e uma razão de verossimilhança de  1894,258 com 550 

iterações. 
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6 CONCLUSÕES E DISCUSSÕES 

Neste capítulo apresenta-se inicialmente alguns pontos limitantes encontradas durante a 

elaboração deste trabalho, as principais conclusões e discussões quanto aos resultados 

encontrados de acordo com os objetivos propostos e por fim são levantadas algumas sugestões 

para trabalhos futuros que seja relacionado ao tema abordado. 

6.1 LIMITANTES DA PESQUISA  

A obtenção de informações sobre a demanda de transporte requer sempre a 

disponibilidade de um banco de dados completo, com informações socioeconômicas, origem e 

destino, motivo de viagens e uma gama de informações cognitivas e psicológicas da população 

em análise. Portanto, a disponibilidade deste tipo de informação foi, para este estudo um ponto 

negativo. 

A cidade de Goiânia não possui nenhuma pesquisa atualizada relacionada a origem e 

destino de viagens na cidade, assim como estudos abordando a divisão modal. Desta forma, 

fez-se necessário a realização de uma pesquisa através de questionário web.  

Para a realização desta pesquisa percebeu-se de imediato limitação para encontrar 

ferramentas que atendesse as necessidades do questionário. Outro ponto negativo para a 

pesquisa foi a disponibilidade e interesse da população abordada em responder o questionário. 

Aproximadamente apenas metade das pessoas que se propuseram a responder conseguiram 

concluir o questionário. Proporcionando uma quantidade razoavelmente pequena de respostas. 

Outra limitação encontrada foi o período de pandemia do COVID-19 pela qual estamos 

passando, impossibilitando-nos a realização de uma complementação de coleta de dados com 

entrevistas presenciais, que poderia melhorar o tamanho da amostra. 

6.2 CONCLUSÃO 

O objetivo deste estudo foi identificar, através da abordagem racional limitada, as 

variáveis, atributos, e os fatores e variáveis cognitivos e psicológicos que influenciam na troca 

modal para uso do transporte por bicicleta nos deslocamentos diários e principais da região 

metropolitana de Goiânia, como mostra o Quadro 11. O que foi possível através dos modelos 

híbridos apresentados. 
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Quadro 11: Variáveis, atributos e fatores que influenciam a troca modal da bicicleta. 

Variáveis  Idade, sexo, renda, ter filhos, ter 
bicicleta e saber dirigir bicicleta. 

Atributos dos 
modais Tempo, custo e distância. 

Fatores 
cognitivos e 
psicológicos 

Atitudes sobre percepções da 
Topografia da cidade, dirigir em meio 
ao tráfego, realizar manobras com 
segurança, trocar pneus e planificar 
rota. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Os resultados obtidos com o modelo MNL sem aplicação das variáveis latentes, 

evidenciou que, na abordagem racional da escolha modal, o tempo é um fator muito importante 

para a escolha da bicicleta. Isso reflete, essencialmente na desmotivação das pessoas a utilizar 

a bicicleta para viagens longas.  

Outro resultado importante encontrado na análise do modelo MNL é o comportamento 

inelástico do tempo de viagem do carro e sua influência na variação da demanda para bicicleta. 

O que indica que a estratégia de penalizar o carro em relação ao tempo de viagem não tem 

grandes benefícios para transformar a bicicleta num modal substituto direto.   

Os fatores cognitivos e psicológicos foram explicados pelos constructos do controle 

comportamental percebido (CCP) e atitude em relação ao comportamento (ARC).  

Além destas variáveis foi possível observar, com base nos resultados do modelo racional, 

que o transporte por bicicleta se apresenta muito sensível à percepção do tempo de 

deslocamento. Fato que está diretamente relacionado com as distâncias percorridas pelos 

entrevistados na região metropolitana de Goiânia. 

Os resultados da aplicação das variáveis latentes apresentaram dois comportamentos 

interessantes: O CCP apresentou-se como um fator contribuinte para a escolha da bicicleta 

como modo de transporte, entretanto, para isso ocorrer, os indivíduos devem se considerar 

capazes de locomover utilizando a bicicleta. E no caso do ARC, este apresentou relação 

negativa para esta escolha modal, uma vez que influencia negativamente na percepção do tempo 

de deslocamento. 

Uma discussão importante surge na aplicação dessas duas variáveis latentes. Começando 

pelo ARC, cujos indicadores foram de atitudes relacionadas às limitações percebidas pelos 

entrevistados no uso da bicicleta na cidade. Observa-se, que essas atitudes de limitações são 

formadas em função da percepção que os entrevistados experimentam do ambiente construído 

da cidade (infraestrutura, topografia, dinâmica do tráfego, sinalização, segurança etc.). Isso 
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indica que, atualmente, as pessoas percebem negativamente o ambiente construído para uso da 

bicicleta.  

No CCP, é interessante discutir sobre os resultados que os entrevistados apresentaram. 

Uma vez que sua capacidade para uso da bicicleta pode ser ainda mais complexa de capturar, 

já que os indivíduos a relaciona com as condições atuais do ambiente construído da cidade.  

Um ponto a ser discutido dentro do modelo de Azjen é que o controle comportamental 

percebido pode ficar muito subjetivo até para o próprio indivíduo. No caso estudado muitas 

pessoas responderam que sabem dirigir bicicleta, mas uma questão pendente é quanto tempo de 

experiência os entrevistados possuem no uso da bicicleta para deslocar-se e sobre quais 

condições. Este é um ponto a ser melhorado em futuras pesquisas.   

Sendo assim, os modelos demonstram que o transporte por bicicleta não é considerado 

um substituto direto para o modo motorizado, principalmente quando o compara com o carro 

particular. Ou seja, inicialmente a capital goiana deve incentivar o uso deste modo de transporte 

para viagens locais ou micro deslocamentos e principalmente utilizar a bicicleta como um modo 

de integração com os outros modais.  

Corroborando isso, a população entrevistada demonstrou que em sua grande maioria as 

viagens principais são realizadas a longas distâncias e que preferem realizá-las por carro ou 

transporte público. 

Soluções como penalizar o deslocamento por carro, seja por pedágios urbanos, por 

cobranças de estacionamento em áreas públicas e aumento do tempo de viagem, pensadas 

anteriormente, já foram desconstruídas, isso ao observar o resultado apresentado pela 

elasticidade cruzada. Esta demonstra, inclusive por essa estratégia que o modo mais penalizado 

e que perderia mais usuários seria o transporte público, uma vez que o tempo de viagem por 

carro se apresenta inelástico em relação a variação da demanda por bicicleta. 

Outra contribuição importante deste trabalho é que o modal de bicicleta deve ser pensado 

como um modo complementar de viagens longas, integrado a outros modos, certamente 

incentivar a micro mobilidade através da bicicleta com as condições do ambiente construído, 

adequadas para melhorar as percepções das capacidade e as limitações que foram encontrados 

como fatores cognitivos e psicológicos importantes neste estudo e que possuem uma influência 

na preferência do uso da bicicleta como modo de deslocamento para viagens principais. 

6.3 RECOMENDAÇÕES 

Para trabalhos futuros neste mesmo tema de estudo recomenda-se: 
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• Aplicação novamente do questionário a fim de aumentar o número de 

participações com uma simplificação das perguntas atitudinais; 

• Realizar a modelagem híbrida considerando ARC e CCP simultaneamente; 

• Realizar coleta de dados com entrevista presenciais; 

• Acrescentar variáveis relacionadas a estrutura urbana da cidade de Goiânia; 
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8 APÊNDICE B 

Quadro 12: Parâmetros estimados da regressão ordinal ARC. 

Nome Valor Std err teste t valor p 
Roubar.  

Std err 

Roubar.  

teste t 

Roubar.  

valor p 

B_L5_F1 -1,57 0,384 -4,1 4.06E-05 0,28 -5,63 1.84E-08 

B_L6_F1 -1,44 0,345 -4,18 2.89E-05 0,286 -5,04 4.60E-07 

B_L8_F1 -1,38 0,37 -3,75 0,00018 0,292 -4,75 2.06E-06 

INTER_L5 0,0153 0,197 0,0778 0,938 0,149 0,103 0,918 

INTER_L6 -0,649 0,187 -3,48 0,0005 0,154 -4,23 2.38E-05 

INTER_L8 -0,0575 0,189 -0,303 0,762 0,148 -0,389 0,697 

SIGMA_STAR_L5 1.03 0,0985 10,5 0 0,0843 12,2 0 

SIGMA_STAR_L6 0,947 0,0856 11,1 0 0,0793 11,9 0 

SIGMA_STAR_L8 1,17 0,111 10,5 0 0,106 11 0 

coef_Bikeav 0,372 0,0912 4,07 4.60E-05 0,0995 3,73 0,00019 

coef_Bikek 0,415 0,15 2,77 0,00552 0,187 2,22 0,0263 

coef_Children -0,088 0,102 -0,859 0,39 0,149 -0,59 0,555 

coef_Lowincome 0,114 0,0843 1,36 0,175 0,139 0,82 0,412 

coef_female 0,521 0,111 4,71 2.46E-06 0,113 4,62 3,75e-06 

coef_individualHouse -0,0225 0,0853 -0,263 0,792 0,127 -0,177 0,86 

coef_intercept -1,25 0,223 -5,6 2,16e-08 0,24 -5,19 2,15e-07 

coef_younger -0,0226 0,0598 -0,377 0,706 0,0827 -0,273 0,785 

delta_1 0,382 0,0309 12,4 0 0,0308 12,4 0 

delta_2 0,679 0,0498 13,6 0 0,0527 12,9 0 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Quadro 13: Parâmentros estimados da regressão ordinal CCP. 

Nome 
Valor Std err 

teste 

t 

valor 

p 

Roubar. 

Std err 

Roubar. 

teste t 

Roubar. 

valor p 

B_C6_F1 215 323 0,668 0,504 28,9 7,45 9.53E-14 

B_C7_F1 258 386 0,669 0,503 24,3 10,6 0 

B_C8_F1 198 297 0,664 0,507 37,7 5,23 1.67E-07 

INTER_C6 22,4 35,9 0,624 0,533 14,8 1,51 0,131 

INTER_C7 26,4 42,9 0,615 0,539 17,4 1,52 0,129 

INTER_C8 20,5 33 0,621 0,535 13,4 1,53 0,126 

SIGMA_STAR_C6 0,779 0,0652 12 0 0,0588 13,2 0 

SIGMA_STAR_C7 0,693 0,0565 12,3 0 0,0533 13 0 

SIGMA_STAR_C8 0,869 0,0727 11,9 0 0,0662 13,1 0 

coef_Bikeav 0,0016 0,0024 0,666 0,505 0,000399 4 6.29E-05 

coef_Bikek 0,00265 0,004 0,662 0,508 0,000762 3,47 0,000514 

coef_Children 0,000701 0,00116 0,602 0,547 0,000762 0,92 0,358 

coef_Lowincome 0,000588 0,00097 0,607 0,544 0,000647 0,909 0,363 

coef_female 0,00238 0,00356 0,669 0,504 0,000319 7,47 7,84e-14 

coef_individualHouse -0.000195 0,00053 -0,367 0,714 0,000571 -0,341 0,733 

coef_intercept -0,107 0,0692 -1,55 0,122 0,0693 -1,54 0,122 

coef_younger 0,00128 0,00193 0,662 0,508 0,00041 3,12 0,00182 

delta_1 0,423 0,0299 14,2 0 0,0297 14,3 0 

delta_2 0,734 0,0492 14,9 0 0,0531 13,8 0 

Fonte: Elaborado pelo autor. 


