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RESUMO

O número cada vez mais elevado de automóveis nos grandes centros urbanos vem

gerando diversos problemas de mobilidade, como congestionamentos, acidentes de trânsito e

poluição. Visando reduzir o impacto desses problemas, as cidades vêm adotando

frequentemente políticas de incentivo ao uso do transporte coletivo. Para atender a demanda

de transporte de grandes massas, o sistema metroferroviário é o mais indicado, sendo

necessário um planejamento adequado do sistema, espaçamento entre as estações é uma

característica fundamental do planejamento, a qual pode influenciar tanto na decisão do

usuário sobre qual modal utilizar quanto na operação do transporte coletivo (tempo de viagem,

capacidade horária, etc.). O principal objetivo deste trabalho é analisar o quanto os usuários

do transporte metroferroviário de Porto Alegre e região metropolitana estariam dispostos a

caminhar a mais para obter um serviço de melhor qualidade. Para tanto foi aplicado um

questionário de Preferência Declarada onde, em cada questão, o entrevistado deveria escolher

a situação de sua preferência frente a dois cenários apresentados. Para compor os cenários

foram escolhidos seis atributos de acordo com a literatura e o contexto de aplicação, para

modelar as situações foi feito uso de desenhos eficientes. Modelos de escolha discreta foram

estimados e o cálculo dos trade-offs entre a distância caminhada e os demais atributos foi

realizado a partir do cálculo do valor subjetivo de cada atributo. A característica de maior

relevância se mostrou ser a lotação, pela qual os usuários estariam dispostos a caminhar

310,86 metros a mais para reduzir 1 pessoa por metro quadrado, os trade-offs para os demais

atributos também confirmaram a hipótese de que as pessoas estariam dispostas a caminhar

mais para obter uma melhora do serviço ofertado. Em relação ao intervalo entre trens, os

resultados mostraram que os usuários estariam dispostos a caminhar mais 54,17 metros para

cada minuto a menos de espera.

Palavras-chave: Preferência Declarada, desenho eficiente, transporte metroferroviário,
Trensurb, Modelo Logit Multinomial
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 1 INTRODUÇÃO

No Brasil, 84% da população vive em cidades (CENSO, 2010), e se desloca

diariamente para diversos fins. Devido ao conforto, à flexibilidade e a facilidade de realizar

deslocamentos de porta a porta, muitos acabam optando por utilizar o carro para realizar suas

viagens diárias, no entanto a grande quantidade de automóveis individuais circulando nas vias

públicas das cidades acaba ocasionando diversos problemas de mobilidade urbana.

O transporte público coletivo é uma alternativa para amenizar esses problemas, sendo

capaz de transportar um grande número de pessoas em um mesmo veículo, o que o torna

ambientalmente mais sustentável do que o transporte motorizado individual. Além disso

possui um aspecto social pois é acessível à todas as classes sociais e também, por necessitar

de menos espaço para transportar um mesmo número de pessoas, proporciona um melhor uso

do solo urbano (FERRAZ; TORRES, 2004).

Dentre os modais de transporte público coletivo, o metroferroviário é o que tem maior

capacidade de transporte de passageiros, sendo comumente usado para viagens

intermunicipais. Em Porto Alegre o transporte metropolitano é realizado pela Empresa de

Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. (Trensurb). O sistema sobre trilhos da empresa possui 23

estações distribuídas nos municípios de: Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São

Leopoldo e Novo Hamburgo, totalizando 31,7 km de extensão em superfície e 11,3 km

elevados e uma média de 189943 passageiros transportados por dia útil em 2015

(TRENSURB, 2016).

Para estimular o uso do transporte público sobre trilhos, é importante que se ofereça

um serviço de qualidade, que torne o serviço vantajoso frente ao transporte individual. O

espaçamento entre as estações é uma característica fundamental no planejamento do sistema

de transporte coletivo. Esta distância pode influenciar tanto na decisão do usuário sobre qual

modal utilizar quanto na operação do transporte coletivo (tempo de viagem, capacidade

horária, etc. O tempo de viagem, depende de diversos fatores, mas sobretudo da velocidade do

veículo. 

A velocidade operacional desenvolvida pelo veículo vai depender, dentre outros

fatores, do espaçamento entre as estações, pois essa distância é o que determina por quanto

tempo o veículo irá trafegar em sua velocidade máxima ou mesmo se irá atingir tal velocidade

(FERRAZ; TORRES, 2004). Para tanto, é importante que se estabeleça uma distância
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adequada entre as estações, que permita ao veículos realizar menos paradas, de modo a

desenvolver sua velocidade máxima ao longo de um trecho maior, e que ao mesmo tempo seja

atrativa para o usuário percorrer a pé, favorecendo o uso do transporte coletivo.

No capítulo 3 é apresentada uma revisão bibliográfica sobre os diferentes modais de

transporte urbano, sobretudo o sistema metroferroviário, além de uma explanação a respeito

da divisão modal no Brasil e em Porto Alegre. O capítulo 4 faz uma elucidação sobre modelos

de escolha discreta, apresentando suas técnicas de coleta de dados com ênfase especialmente

na técnica de preferência declarada. No capitulo 5 é apresentada a escolha dos atributos bem

como a metodologia que utilizada para o desenvolvimento da pesquisa. O capítulo 6 apresenta

uma análise a respeito dos dados socioeconômicos obtidos a partir da aplicação do

questionário.No capítulo 7 são apresentados os resultados obtidos a partir da modelagem

realizada e o capítulo 8 traz considerações finais e sugestões para próximas pesquisas sobre o

tema.

Bárbara Strohm Quaresma
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 2 DIRETRIZES DA PESQUISA

As diretrizes para desenvolvimento do trabalho são descritas no próximos itens.

2.1 QUESTÃO DA PESQUISA

A questão de pesquisa do trabalho é: os usuários do transporte metroferroviário,

operado pela Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre (Trensurb), estão dispostos a

caminhar a mais para obter um serviço de melhor qualidade?

2.2 OBJETIVOS DA PESQUISA

Os objetivos da pesquisa estão classificados em principal e secundário e são descritos

a seguir

2.2.1 Objetivo Principal

O objetivo principal do trabalho é determinar o quanto a mais os usuários do transporte

metroferroviário de Porto Alegre e região metropolitana estariam dispostos a caminhar para

obter um serviço de melhor qualidade.

2.2.2 Objetivos Secundários

Os objetivos secundários do trabalho são:

a) Identificar as características que influenciam na qualidade do transporte

metroferroviário;

b) Identificar as principais características do ambiente que influenciam na caminhada

de acesso às estações;

c) Aplicar a técnica de preferência declarada pra a obter informações sobre o processo

de decisão de usuários em relação à distância de caminhada até as estações;

d) Desenvolver modelos de escolha e estimar a importância das características do

serviço e do ambiente na escolha da estação.
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QUALIDADE DE SERVIÇO DE TRANSPORTE METROFERROVIÁRIO



26

 2.3 DELIMITAÇÕES

O trabalho limita-se a estudar o comportamento dos usuários do transporte

metroferroviário de Porto Alegre e região metropolitana.

2.4 LIMITAÇÕES

O trabalho utilizará os dados obtidos através da pesquisa de preferência declarada e

limita-se à percepção dos indivíduos a respeito da segurança pública e da incerteza se as

respostas obtidas através da pesquisa são de fato verídicas.

2.5 DELINEAMENTO

As etapas de realização do trabalho estão esquematizadas na imagem a seguir:

Bárbara Strohm Quaresma
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(fonte: elaborado pela autora)

Na primeira etapa foi realizada uma revisão bibliográfica, que seguirá durante todo o

andamento do trabalho. Inicialmente a pesquisa se direcionará a identificar os elementos que

influenciam a percepção da qualidade do transporte metroferroviário e o acesso à pé até a

estação. Nessa etapa a pesquisa foca-se em estudar os diferentes modais de transporte urbano,

bem como a divisão modal no Brasil e em Porto Alegre, dando ênfase no transporte

metroferroviário.

Na etapa seguinte da pesquisa será feita a revisão bibliográfica sobre a técnica de

preferência declarada, a partir das informações obtidas na revisão bibliográfica, serão

selecionadas as variáveis a serem utilizadas na coleta de dados para a pesquisa de preferência

declarada.

Nas etapas seguintes será elaborado o questionário a ser apresentado aos entrevistados

e realizada a coleta de dados através de uma pesquisa on-line com os usuários do transporte

metroferroviário de Porto Alegre. A partir dos dados obtidos será feita a modelagem com o

auxílio de modelos probabilísticos que permitirão determinar a importância relativa das

diversas características, e quantificar a disposição dos usuários a caminhar para obter um

serviço de melhor qualidade.

Após a modelagem os resultados serão analisados para que se determine os principais

atributos que influenciam a distância de caminhada, por essa análise espera-se estabelecer a

distância que os usuários estão dispostos a caminhar, permitindo-se estimar o espaçamento

adequado entre as estações desse modal.
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 3 MOBILIDADE URBANA

Neste capítulo são apresentadas as classificações de diferentes modais, bem como um

panorama da mobilidade urbana no Brasil e em Porto Alegre. Posteriormente será dado

enfoque no transporte metroferroviário e nas características que motivam a tomada de decisão

de utilizar o mesmo.

3.1 MODOS DE TRANSPORTE URBANO

A classificação dos modais de transporte pode ser feita tanto pelo seu tipo de utilização

quanto pelo seu modo de tração. Na primeira delas se divide os modos em três grupos:

privado ou individual; público, coletivo ou de massa e semipúblico. O transporte privado ou

individual (TI) caracteriza-se por permitir a realização de viagens de porta a porta, permitindo

trajetos e horários flexíveis para o usuário, fazem parte desse grupo os modos: a pé, bicicleta,

motocicleta e carro. Ônibus, metrô e trem suburbano são exemplos de transporte público,

coletivo (TC) ou de massa, que se caracteriza pela operação com rotas e horários fixos e

grande capacidade de transporte de passageiros. O modo semipúblico possui rotas e horários

adaptáveis aos seus usuários, são exemplares mais comuns deste modo: táxis, mototáxis e

lotações (FERRAZ; TORRES, 2004).

Quando classificados quanto à origem do esforço utilizado no deslocamento os modos

de transporte são divididos em transporte motorizado (TM) e transporte não motorizado

(TNM). São exemplares do primeiro grupo: carros, motos, ônibus e metrôs, onde a fonte de

energia utilizada no deslocamento é qualquer outra que não tração animal ou humana, como:

petróleo, álcool, gás natural e eletricidade. Já os não motorizados utilizam tração humana para

realizar o deslocamento, como os meios à pé e de bicicleta.

3.2 DIVISÃO MODAL

A divisão modal varia de acordo com o tamanho e nível de desenvolvimento das

cidades, cidades grandes e desenvolvidas tendem a utilizar mais os meios de transporte

motorizados do que cidades menores e menos desenvolvidas. A seguir serão apresentados os

cenários da divisão modal no Brasil e em Porto Alegre.
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3.2.1 Divisão modal no Brasil

No Brasil, podemos observar a predominância de três modais, em proporções bastante

similares, conforme apresentado na Figura 2. Os três principais modais são: o transporte

individual não motorizado, que representa 36% das viagens; o transporte individual

motorizado que corresponde a 27% dos deslocamentos e o transporte público coletivo,

representativo de 29% das viagens e que está subdivido em 20% de ônibus municipais, 5% de

ônibus metropolitanos e 4% de transporte sobre trilhos. Os outros 8% menos representativos

das viagens correspondem a 4% de viagens por bicicletas e 4% por motocicletas.

(fonte: ANTP, 2016b, p. 6)

3.2.2 Divisão modal em Porto Alegre

Os dados mais recentes a respeito da divisão modal em Porto Alegre são os da

pesquisa EDOM 2003, que entrevistou 1.348.284 pessoas, a pesquisa visava compreender os

padrões de deslocamento da população. Os dados obtidos para Porto Alegre em 2003 foram

que 43% dos deslocamentos eram realizados utilizando o transporte público coletivo, 29% a

pé ou de bicicleta, 25% por transporte individual e 3% utilizando outros modais.
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3.3 TRANSPORTE METROFERROVIÁRIO

Para atender a demanda de cidades de grande porte e suas regiões metropolitanas, onde

há a necessidade de um transporte rápido, com grande capacidade de transportar passageiros,

e sobretudo atender à demanda principalmente de trabalhadores pendulares, o transporte

metroferroviário é o que mais supre essas necessidades.

O sistema metroferroviário é comporto por diversas categorias, algumas das principais

são descritas a seguir (ANTP, 2005 p. 82):

a) Metrô Urbano: é um sistema elétrico sobre trilhos, e de alta capacidade. É

tipicamente utilizado em zonas urbanas e possui vias de circulação segregadas,

que podem ser subterrâneas ou elevadas, e alguns trechos, distantes das zonas

centrais, as vias podem ser até mesmo de superfície. No Brasil, podemos

encontrar essa categoria no Rio de Janeiro e em São Paulo.

b) Metrô Regional e Trem Metropolitano: similar ao metrô urbano, também é um

sistema elétrico e sobre trilhos, se difere por conectar também regiões suburbanas

e metropolitanas aos centros das cidades, além de ser subterrâneo na região central

das cidades e de superfície nas áreas periféricas. A característica mais marcante

dessa categoria é a procedência de sua demanda que é sobretudo no sentido bairro-

centro no período da manhã e do centro aos bairros à tarde. Porto Alegre, Recife e

Belo Horizonte são cidades brasileiras que utilizam esse sistema.

Bárbara Strohm Quaresma
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c) Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) ou Metrô Leve: empregado para atender

demandas médias dentro de zonas urbanas, o VLT utiliza tração elétrica, circula

em uma faixa segregada em via pública e possui condução automatizada. No

(ANTP, 2005, p. 86)

(ANTP, 2005, p. 86)
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O sistema de transporte metroferroviário é o mais indicado para o transporte de

grandes massas sobretudo para trajetos de longa distância, como é o caso do transporte

intermunicipal. No entanto seu alto custo e longo prazo de implantação fazem com que ele

ainda seja inexpressivo no Brasil. Custo esse que apesar de na implantação ser

consideravelmente mais elevado do que os do sistema de ônibus urbano, quando considerado

seu custo operacional e a frequência bem menor com a qual há necessidade de realizar

manutenção, acaba se tornando equivalente ou até menor se comparado com o custo do ônibus

urbano (ANTP, 2005, p. 80).

Além do custo propriamente dito existe também o custo social, o transporte público

coletivo sobre trilhos evita a circulação de 1 milhão de automóveis e 14 mil ônibus por dia nas

áreas urbanas (ANTP, 2015), o que ocasiona uma considerável redução de

congestionamentos. Outro modo com o qual o transporte metroferroviário colabora para

reduzir os congestionamentos é pelo uso de vias exclusivas para sua circulação, pois assim

deixa de competir espaço com os demais modais.

O uso do sistema sobre trilhos, além da redução dos congestionamentos também reduz

os tempos de deslocamento, as ocorrências de acidentes de trânsito, e, por se tratar de sistema

elétrico reduz o consumo de combustíveis fósseis e consequentemente a emissão de gases

poluentes, o que torna esse modal um dos que menos ocasiona impactos ambientais.

3.4 ATRIBUTOS DE QUALIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO

Para incentivar o uso do transporte coletivo urbano, é necessário ofertar um serviço de

qualidade, que ofereça vantagens ao usuário em utilizá-lo no lugar de um transporte

individual. Para avaliar a percepção da qualidade do serviço pelo usuário, Ferraz e Torres

(2004, p. 101) estabeleceram doze atributos que impactam diretamente no nível do serviço

ofertado e serão descritos nesta seção.

3.4.1 Acessibilidade

A acessibilidade diz respeito a facilidade de acessar o local de embarque e deixar o

local de desembarque até chegar ao seu destino final. Esse conceito inclui a facilidade com

que se realiza o deslocamento de sua origem até seu destino, considerando a qualidade das

calçadas e segurança no percurso até a estação, bem como a conexão com outros meios de

transporte.
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3.4.2 Frequência de atendimento

A frequência de atendimento é, segundo Ferraz e Torres (2004, p. 102) “[…] o

intervalo de tempo da passagem dos veículos de transporte público [...]” e está diretamente

ligada ao tempo de espera do usuário, que se for demasiado longo afeta consideravelmente a

qualidade do serviço ofertado e pode desestimular o seu uso.

3.4.3 Tempo de viagem

Tempo de viagem é caracterizado como sendo o tempo de permanência dentro do

veículo, e depende de dois fatores: da velocidade do veículo e da distância a ser percorrida. A

velocidade é dependente do tipo de veículo, das condições da via, como a existência ou não de

corredor exclusivo, além da qualidade do pavimento e da distância entre paradas. Já a

distância depende do traçado da rota.

3.4.4 Lotação

A lotação é a quantidade de passageiros dentro do veículo, ela é normalmente estimada

pela taxa de pessoas em pé por metro quadrado livre do veículo. Quando elevada, é um fator

que causa grande estresse aos usuários, no entanto a condição ideal de operação do transporte

público coletivo é com alguns passageiros em pé, caso contrário os custos seriam demasiado

elevados.

3.4.5 Confiabilidade

Confiabilidade é o grau de certeza que os usuários possuem de que o veículo ira

realizar seu trajeto dentro do tempo previsto tanto de partida quanto de chegada ao seu destino

final.

3.4.6 Segurança

A pesar da questão da segurança extrapolar o sistema de transporte, no contexto do

transporte público ela é caracterizada pela quantidade de acidentes envolvendo os veículos do

transporte coletivo, bem como o número de assaltos, roubos ou agressões ocorridos no interior

desses veículos.
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3.4.7 Características dos veículos

As características dos veículos são o que promove conforto ou desconforto à viagem

do usuário. Elas podem estar associadas ao estado de conservação e aparência do veículo ou a

sua tecnologia, a respeito da tecnologia os atributos que definem conforto são listados a seguir

(FERRAZ; TORREZ, 2004, p. 105):

Microambiente interno no veículo (temperatura, ventilação, nível de ruído,

umidade do ar, etc), dinâmica (aceleração horizontal e vertical, variação da

aceleração, nível de vibração, etc.), tipo de banco (forma anatômica e

existência ou não de estofamento) e arranjo físico (número e largura das

portas, largura do corredor, posição da catraca, número e altura dos degraus

das escadas, etc.).

3.4.8 Características dos terminais de parada

As características dos terminais de parada são outro fator que colabora fortemente para

o bem-estar do usuário. Características importantes para aumentar o conforto são: a presença

de cobertura e bancos nas estações, limpeza e iluminação adequadas, além de uma sinalização

clara e completa a respeito do serviço ofertado bem como das entradas, saídas e demais

facilidades das estações.

3.4.9 Sistema de informações

O sistema de informações envolve o fornecimento de informações sobre o serviço

ofertado tais como: tabela horária, itinerário, número e nome das linhas, dentre outros

aspectos. O fornecimento dessas informações se dá mais comumente através de folhetos ou

cartazes e mapas nas estações, no entanto existem outros modos de prover informações aos

usuários de forma ainda mais completa, como é o caso de informações em tempo real sobre os

horários e dos aplicativos.

3.4.10 Conectividade

A conectividade é avaliada pela facilidade de deslocamento do usuário de um ponto a

outro da cidade, ela leva em consideração a porcentagem de viagens em que há a necessidade
Bárbara Strohm Quaresma



35

de se realizar integração. A integração pode ser física, tarifária ou de tempo. Integração física

é a possibilidade de realizar o transbordo dentro de um mesmo espaço físico, sem a

necessidade de fazer grandes deslocamentos; a integração tarifária se dá quando há gratuidade

ou desconto na segunda passagem; e integração no tempo é quando os tempos são

sincronizados para que o transbordo de um veículo para outro não gere grandes esperas.

3.4.11 Comportamento dos operadores

O comportamento dos operadores diz respeito a habilidade e cuidado dos operadores

em realizar o seu serviço, bem como a cordialidade quando solicitados pelos usuários. Ela

concerne não só os motoristas e operadores mas também a todos os demais funcionários do

sistema de transporte como cobradores e funcionários da bilheteria.

3.4.12 Estado das vias

O estado das vias é caracterizado pela qualidade e conservação do pavimento, presença

de lombada e sinalização adequada nas vias de circulação da frota. Ele influência

principalmente no tempo de viagem, pois uma via em bom estado permite que o coletivo

desenvolva uma velocidade maior.
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 4 MODELOS DE ESCOLHA DISCRETA

Modelos de escolha discreta, também conhecidos como modelos comportamentais

desagregados são modelos que utilizam ferramentas estatísticas com o propósito de

compreender, através de um modelo matemático, como as variáveis do modelo se

correlacionam. Eles são utilizados amplamente na área de transportes para analisar como um

indivíduo realiza sua escolha frente a um grupo finito de alternativas.

Em um modelo comportamental desagregado, a relação das características dos

indivíduos e das alternativas apresentadas a ele com a escolha realizada têm base na teoria da

utilidade aleatória. Tal teoria supõe que o modelador não tem conhecimento de tudo que é

considerado pelo indivíduo em sua escolha e que a escolha do indivíduo é racional e se dá de

modo a escolher dentre as alternativas aquela que maximize a função de utilidade. Portanto a

função de utilidade é dada pela soma de uma parte mensurável, que é função dos atributos que

determinam a variável dependente, e uma parcela aleatória, que representa o erro relativo a

elementos que não foram considerados, conforme a Equação 1.

Uiq=V iq+ε iq

Equação 1

Onde: 

Uiq = Utilidade;

Viq = parcela determinística;

Ɛiq = componente aleatório.

O conceito de Utilidade parte do princípio de que os indivíduos buscam sempre

escolher a combinação de atributos que lhe seja mais atrativa, ou seja, que maximize sua

função de utilidade. Deste modo um modelo com algum atributo não atrativo pode ser

escolhido caso ele seja suficientemente compensado pelos outros atributos. (BEN-AKIVA;

LERMAN, 1995).

As funções de utilidade podem ser representadas da seguinte maneira pela Equação 2:

U=β0+ β1⋅x1+β2⋅x 2+. . .+βn⋅βn

Equação 2

`
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Onde:

U = utilidade total;

x1, x2, …, xn = varáveis independentes, atributos do produto ou serviço;

β1, β2, …,βn = coeficientes do modelo;

β0 = constante específica de modo.

Os atributos do produto (x1, x2, …, xn) deverão ser definidos pelo modelador e terão

influência na utilidade (U) de cada alternativa. Os coeficientes do modelo (β1, β2, …,βn)

representam o grau de influência de cada atributo na utilidade e são determinados através de

um modelo logit. O procedimento que será utilizado neste trabalho para estimar os modelos de

escolha discreta será a máxima verossimilhança, que é um modelo clássico para realizar tal

estimativa.

4.1 MODELO LOGIT MULTINOMIAL

O modelo logit multinomial permite determinar a probabilidade de escolha de uma

alternativa i por meio da equação (ORTÚZAR e WILLMSEN, 2011):

Pi=
eµU i

∑
j=1

n

eµU j

Equação 3

Onde:

Pi = probabilidade da alternativa i ser escolhida;

e = base do logaritmo nepreniano;

j = alternativas consideradas;

U = utilidade das alternativas consideradas;

µ = fator que determina a escala de distribuição dos erros.
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Utiliza-se análise estatística para analisar os valores obtidos para a função de utilidade,

os coeficientes a serem analisados são o teste estatístico t-student; os coeficientes do modelo

(βi) e os coeficientes de verossimilhança (ρ2).

O teste estatístico t-student indica a relevância das variáveis no modelo. Ele depende

do intervalo de confiança, quanto maior o intervalo, mais significativa é a variável, para um

intervalo de confiança de 95% o módulo do valor de t-student deve ser maior ou igual a 1,96.

Os coeficientes do modelo (βi) apontam o nível de influência de cada atributo na

Utilidade, valores positivos de β apontam que as variáveis independentes relacionadas

colaboram para aumentar a utilidade, enquanto valores negativos de β indicam que as

variáveis são responsáveis por diminuir a utilidade.

No caso de variáveis de mais de uma dimensão não é possível determinar seu nível de

influência através do modelo (βi), tornando-se necessário medir a elasticidade dos atributos.

Para o cálculo da elasticidade utiliza-se a equação a seguir:

E( yi . x y)=
∂ y xi
∂ x yi

Equação 4

O coeficiente de verossimilhança (ρ2) mensura o grau com que a equação encontrada

se ajusta aos dados originais. Seus valores variam de 0 a 1, quanto maior o valor mais

adequado é o modelo pois significa que sua variável dependentes está sendo bem representada

pelas variáveis independentes (LOUVIERE, HENSHER e SWAIT, 2000).

4.2 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS

As técnicas de coleta de dados de Preferência Revelada e Declarada são amplamente

utilizadas na área de transportes quando se deseja compreender o comportamento dos

indivíduos frente a uma situação em que devem decidir entre múltiplas alternativas. Além

disso tais técnicas fornecem dados desagregados, que são fundamentais para a determinação

de modelos de escolha discreta.
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4.2.1 Preferência Revelada

A técnica de preferência revelada obtém dados a partir escolhas realizadas pelos

indivíduos que permitam verificar sua conduta ao longo do tempo. A pesar desta técnica

fornecer dados mais confiáveis por se fundamentar apenas em respostas à cenários reais, ela

apresenta limitações para a avaliação de trade-offs justamente por se limitar a contextos

existentes, o que não permite o estudo de cenários variados e situações hipotéticas. Outra

limitação se dá também ao alto custo de se utilizar tal método de obtenção de dados que por só

fornecer uma resposta por indivíduo necessita de um grande número de entrevistados (Senna,

2014).

4.2.2 Preferência Declarada

O método de preferência declarada consiste em apresentar diversos cenários

hipotéticos aos entrevistados, que devem qualificá-los de acordo com as suas preferências. Tal

técnica surgiu na década de 70 e traz soluções justamente nos pontos em que o método de

preferência apresenta falhas.

Por se basear em situações hipotéticas esse método permite examinar uma variedade

muito maior de cenários, incluíndo cenários ainda não existes quando se deseja estudar a

implantação de um novo serviço, por exemplo. Além disso a técnica de preferência declarada

também possibilita criar variações de um mesmo cenário de modo a orientar o foco para os

atributos que se deseja estudar, o que ainda torna os custos de utilização desse método

menores em comparação com a técnica de preferência revelada, pois possibilita coletar tantas

respostas por indivíduo quanto se deseje.

Uma limitação do método de preferência declarada é não poder garantir que o

indivíduo faria o que declarou que faria, diminuindo, assim, a confiabilidade da sua resposta.

Como forma de amenizar essa limitação deve-se elaborar as opções para que elas sejam o

mais realista possível, evitando que as escolhas a serem feitas pelo entrevistado sejam

demasiado complexas ou numerosas.

A análise do trade-off através da técnica de preferência declarada se mostra mais

apropriada do que pelo método de preferência revelada pois é possível obter uma maior gama

de informações a respeito das preferências dos indivíduos, que podem ser manifestadas de três

formas (Hensher, 1994):
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b) a) elegendo a opção que mais lhe agrada dentre as alternativas (choice);

b) utilizando uma escala de avaliação para classificar as opções (rating);

c) ordenando as opções em ordem de preferência (ranking).
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 5 MÉTODO

Para a obtenção dos dados foi desenvolvida uma pesquisa de preferência declarada, o

questionário foi disponibilizado on-line e aplicado aos usuários do Trensurb.

5.1 SELEÇÃO DOS ATRIBUTOS

A seleção dos atributos foi realizada a partir da revisão bibliográfica realizada

(BATARCE, 2015; CANTWELL 2009; FERRAZ; TORREZ, 2004). Dentre as características

identificadas na literatura, foram selecionados alguns atributos relativos às características do

sistema (intervalo de trens, lotação dos vagões) e outros relativos às características do entorno

da estação (qualidade das calçadas no trajeto, quantidade de policiais nas proximidades e a

distância caminhada até a estação), ambos relevantes ao tema de estudo. Adicionalmente, foi

incluído no experimento o valor da tarifa, uma vez que é um atributo relevante nas decisões de

escolha dos indivíduos em relação ao modo de transporte (Ortúzar e Willumnsen, 2011). Um

total de 6 atributos foram selecionados. 

a) distância de caminhada até a estação;

b) intervalo entre trens;

c) lotação dos vagões;

d) qualidade do pavimento das calçadas no trajeto caminhado;

e) número de policiais a cada 1000 habitantes no entorno da estação;

f) tarifa.

Os níveis adotados foram determinados a partir dos valores atuais, utilizados como

pivot, conforme detalhamento a seguir. A maioria dos atributos foram considerados com mais

de 2 níveis de forma de permitir a análise de não linearidade. A Tabela 1 apresenta os

atributos escolhidos e os níveis definidos. 
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Tabela 1: Atributos

Atributos Nº de níveis Níveis

Distância de caminhada até a estação 5

200 m

400 m

600 m

800 m

1000 m

Intervalo entre trens 6

2 minutos

4 minutos

6 minutos

8 minutos

10 minutos

12 minutos

Lotação dos vagões 4

0 pessoa/m2

1 pessoa/m2

4 pessoas/m2

7 pessoas/m2

Qualidade do pavimento das calçadas no
trajeto caminhado 2

Boas condições

Más condições

Número de policiais a cada 1000
habitantes (no entorno da estação) 2

2

4

Tarifa 4

R$ 1,70

R$ 3,30

R$ 4,90

R$ 6,50

(fonte: elaborado pela autora)

5.1.1 Distância de caminhada até a estação

Sendo a distância média de caminhada para acesso ao transporte coletivo de 600 m

(segundo o estudo realizado por Burke e Brown (2007) com os cidadãos de Brisbane,

Austrália), foram adotados cinco níveis para este atributo. A variação entre os níveis

adotados é de 200 m, sendo as distâncias utilizadas de: 200 m, 400 m, 600 m, 800 m e 1000

m.
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5.1.2 Intervalo entre Trens

Para o atributo de frequência de atendimento foram adotados seis níveis de variação: 2

minutos, 4 minutos, 6 minutos, 8 minutos, 10 minutos e 12 minutos. Tais valores foram

adotados visto que o intervalo entre trens varia de 3 à 15 minutos, sendo que intervalos acima

de 10 minutos somente ocorrem em horários de pouco movimento e o intervalo mínimo de 3

minutos ocorre apenas no horário de maior movimento, conforme apresentando na tabela

horária obtida no site do Trensurb.

(fonte: Trensurb, 2018)
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(fonte: Trensurb, 2018)

5.1.3 Lotação dos vagões

Para analisar a lotação dos vagões foram adotados quatro níveis: 0 pessoas/m2, 1

pessoa/m2, 4 pessoas/m2 e 7pessoas/m2 . Devido a dificuldade dos respondentes em imaginar a

situação real expressa pela densidade em pessoas por metro quadrado, esse atributo foi

apresentado no questionário com uma breve descrição do cenário correspondente a cada nível

de lotação para facilitar o entendimento da situação por parte dos entrevistados. A tabela a

seguir apresenta a descrição relativa a cada densidade de lotação.

Tabela 2: Densidade de lotação

Densidade Descrição

0 pessoa/m2 Com assentos vazios e sem pessoas em pé no 
vagão

1 pessoa/m2 Sem assentos vazios, com pessoas em pé mas 
com espaço para circular livremente

4 pessoas/m2 Algumas restrições para se movimentar, 
grande probabilidade de contato físico

7 pessoas/m2 Impossível de se movimentar, dificuldade de 
entrar e sair do vagão

(fonte: elaborado pela autora)
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5.1.4 Qualidade do pavimento das calçadas no trajeto caminhado

Para a qualidade das calçadas foram utilizados dois níveis: “boas condições”, que seria

uma calçada nivelada, com largura adequada, sem obstáculos; e “más condições”,

caracterizado por calçadas desniveladas, sem manutenção e que apresentam obstáculos no

trajeto.

5.1.5 Número de policiais a cada 1000 habitantes

Para esse atributo serão apresentados dois níveis aos entrevistados: 2 policiais a cada

1000 habitantes, que é o cenário atual de Porto Alegre; e outro nível de 4 policiais a cada 1000

habitantes (LARRANAGA, 2018).

5.1.6 Tarifa

Para a tarifa foram estabelecidos quatro níveis com variação entre os níveis de R$

1,60; valor relativo ao último aumento sofrido pela tarifa do Trensurb, deste modo os valores

de cada nível são: R$ 1,70; R$ 3,30; R$ 4,90 e R$ 6,50.

5.2 PROJETO EXPERIMENTAL

O projeto experimental foi realizado utilizando desenhos eficientes (ROSE e

BLIEMER, 2009), de forma a reduzir o tamanho amostral e obter estimação de parâmetros

mais precisos. Os desenhos eficientes diminuem o erro padrão das determinações de

parâmetros dos dados obtidos (CHOICE METRICS, 2018). Para eleger o desenho eficiente

foi calculado o D-error, medida que indica a eficiência do modelo, a partir dos valores dos

parâmetros iniciais. O projeto experimental, assim como o cálculo do D-error, foi realizado no

software NGene. O valor encontrado para o D-error foi 0,010254. Os projetos eficientes

requerem informação a priori dos parâmetros. Nesse caso, foram utilizados os valores

reportados em um estudo realizado em Porto Alegre (ROCHA, 2016). O projeto final é

composto por 12 situações de escolha. Cada situação de escolha apresentou duas alternativas,

variando os níveis dos atributos. A resposta solicitada foi do tipo choice (escolha), onde os

entrevistados deviam escolher a alternativa preferida dentre as duas apresentadas. O projeto

final é exibido no apêndice A.
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5.3 QUESTIONÁRIO

O questionário foi elaborado no Google Forms, aplicativo de criação de formulários da

plataforma Google Docs. Optou-se por utilizar essa plataforma por se tratar de um software de

pesquisa gratuito e de fácil utilização tanto para quem elabora a pesquisa, que pode acessar os

resultados em tempo real em forma de gráficos ou planilhas compativeis com Microsoft

Excel, quanto para os respondentes que podem acessar o fomulário através do desktop ou

smartfone. A pesquisa foi disponibilizada on-line e divulgada através de redes sociais, o

questionário completo encontra-se apresentado no apêndice B.

O questionário estruturou-se em duas partes, primeiro uma pesquisa socioeconômica,

com o objetivo de compreender os padrões de comportamento dos indivíduos de cada grupo

socioeconômico. E após uma pesquisa de preferência declarada, na qual foram apresentados

aos entrevistados, através de texto os atributos previamente selecionados.

A primeira seção do formulário continha perguntas a respeito do perfil

socioeconômico dos entrevistados, além de questões relativas aos hábitos de utilização de

transporte público. Na segunda etapa do questionário, a de preferência declarada, foi

apresentado aos entrevistados o seguinte texto: “Suponha que você irá realizar uma viagem de

TREM em Porto Alegre e que o sistema de trens e serviço ofertado é diferente do existente.

Você pode escolher caminhar até duas estações diferentes. As duas estações contam com

linhas de trem que levam você ao seu destino, no entanto a rota de caminhada até a estação e

as características do serviço de trem ofertado são diferentes.” A seguir eram apresentados os

12 cartões, cada um com duas alternativas e o entrevistado deveria indicar qual delas

escolheria, o modelo de cartão com as duas situações de escolha está representado na Figura

4.

(fonte: elaborado pela autora)
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5.4 MODELAGEM

A partir dos dados de preferência declarada obtidos no questionário foram estimados

modelos de escolha discreta. Foram estimados modelos logit binomial considerando duas

alternativas de escolha em cada situação. As variáveis explicativas corresponderam aos

atributos considerados no experimento de preferência declarada. As funções de utilidade das

alternativas são representadas, genericamente, pela Equação 5 e Equação 6.

Ualt 1=β0+βd .d1+β t . t1+β vt .vt1+β l . l1+β p . p1+β c .c1

Equação 5

Ualt 2=βd .d2+βt . t 2+β vt .vt2+β l .l2+β p. p2+βc .c2

Equação 6

Onde: 

Ualt 1 = utilidade da alternativa A 

Ualt 2 = utilidade da alternativa B 

β0 = constante do modelo

βd = coeficiente do atributo de distância de caminhada até a estação

d1 = distância de caminhada até a estação na alternativa A 

d2 = distância de caminhada até a estação  na alternativa B 

βt = coeficiente do atributo de intervalo entre trens

t1 = intervalo entre trens na alternativa A 

t2 = intervalo entre trens na alternativa B 

βvt = coeficiente do atributo de valor da tarifa

vt1 = valor da tarifa na alternativa A 

vt2 = valor da tarifa na alternativa B

βl = coeficiente do atributo de lotação dos vagões

l1 = lotação dos vagões na alternativa A 

l2 = lotação dos vagões  na alternativa B 

βp = coeficiente do atributo de número de policiais a cada 1000 habitantes
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p1 = número de policiais a cada 1000 habitantes na alternativa A 

p2 = número de policiais a cada 1000 habitantes na alternativa B 

βc = coeficiente do atributo de qualidade do pavimento das calçadas

c1 = qualidade do pavimento das calçadas na alternativa A (1 = ruim / 2 = bom) 

c2 = qualidade do pavimento das calçadas na alternativa B (1 = ruim / 2 = bom) 

A estimação dos modelos foi realizada utilizando o software Biogene (Bielaire, 2003).

Os valores dos parâmetros estimados foram utilizados para o cálculo de elasticidades de forma

de identificar a importância do atributo. A elasticidade direta foi computada para analisar a

mudança percentual na probabilidade de escolha de uma alternativa, pertencente ao conjunto

de alternativas, em relação a variações no valor dos atributos da mesma alternativa,

permitindo comparar e determinar a importância de cada atributo.

O cálculo de elasticidades foi realizado utilizando a expressão apresentada na seção 4.

Para calibrar o modelo, agregou-se as variáveis utilizando-se a abordagem inocente,

substituindo, no modelo desagregado, a média das variáveis explicativas, conforme a Equação

7.

Ea=β a⋅x (médio)a

Equação 7

Onde:

Ea = elasticidade do atributo;

βa = coeficiente do atributo;

x (médio)a = média das alternativas do atributo.

A partir da Equação 8 foi calculado o valor subjetivo de cada atributo, de forma de

coputar os trade-offs entre a distância de caminhada e cada um dos atributos. A equação

apresentada indica a distância que o usuário está disposto a percorrer a mais para uma

melhoria de cada atributo.
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VSk=

∂U
∂d

∂U
∂q

Equação 8

Onde:

Vsk = trade-off;

∂U/∂d = derivada parcial da função de utilidade em relação a distância de caminhada;

∂U/∂q = derivada parcial da função de utilidade em relação ao atributo.

Sendo a função de utilidade uma função linear e seus coeficientes constantes, as

derivadas parciais da função de utilidade em relação a qualquer atributo é o coeficiente do

atributo e portanto o resultado da Equação 8 é a razão entre o coeficiente da distância de

caminhada e os demais coeficientes. 
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 6  ANÁLISE E RESULTADOS

No total, foram coletadas 134 respostas do questionário, este capítulo apresenta os

resultados obtidos que estão divididos em dados socioeconômicos e dados relativos ao uso do

transporte coletivo pela amostra.

6.1 DADOS SOCIOECONÔMICOS

6.1.1 Faixa etária

A figura abaixo apresenta a distribuição da amostra por faixa etária, nota-se que a

maior parte da amostra está na faixa etária entre 21 e 30 anos, isso se dá devido a forma de

aplicação do questionário, que foi disponibilizado online e divulgado através de redes sociais.

A faixa etária até 15 anos não obteve respostas e as faixas entre 51 e 65 anos e acima de 65

anos obtiveram pouquíssimas respostas, o que ocasiona uma limitação no trabalho.

(fonte: elaborado pela autora)
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6.1.2 Gênero

Das pessoas que responderam ao questionário 73 são mulheres, 60 homens e uma não-

não-binária, a Figura 6 apresenta a divisão da amostra por gênero.

Figura 6: Distribuição da amostra por escolaridade

(fonte: elaborado pela autora)

6.1.3 Escolaridade

Na Figura 7 está representada a divisão da amostra por escolaridade, a maior parte da

amostra (63%) possui ensino superior incompleto, seguida por ensino superior completo

(21%), pós-graduação incompleta (7%) e pós-graduação completa (5%). Valores tão elevados

de pessoas que tenham ingressado e/ou concluído o ensino superior não são representativos da

realidade de Porto Alegre e se devem a pesquisa ter sido divulgada em grupos de estudantes

da UFRGS nas  redes sociais.
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6.1.4 Renda e estrutura familiar

renda familiar mensal mais representativa da amostra é de R$ 3001,00 à R$ 6500,00

(35,8%), seguida da faixa de renta entre R$ 6501,00 à R$ 11000,00 (25,4%) e abaixo de

R$3000,00. A distribuição da amostra por renda pode ser observada na Figura 8.

(fonte: elaborado pela autora)
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Dos entrevistados a maior parte possui 3 pessoas vivendo em sua residência (51,1%),

seguido dos que tem 2 (27,6%) e 4 (23,1%) pessoas residindo em suas casas, tais dados

podem ser observados na Figura 9.

((fonte: elaborado pela autora)

6.1.5 Número de automóveis, motocicletas e bicicletas disponíveis na 

residência

Para compreender melhor o padrão de deslocamento dos entrevistados foi perguntado

o número de automóveis, motocicletas e bicicletas disponíveis na residência. 69,4% dos

entrevistados possuem ao menos um automóvel a disposição em sua residência; para

motocicletas a situação é contrária, apenas 5,2% das pessoas possuem motocicleta em sua

casa. E para bicicletas 47% dos entrevistados não possuem nenhuma bicicleta disponível em

sua residência enquanto 53% possuem ao menos uma bicicleta disponível, os gráficos

representativos da distribuição de automóveis, motocicletas e bicicletas podem ser observados

abaixo.
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(fonte: elaborado pela autora)

(fonte: elaborado pela autora)

(fonte: elaborado pela autora)
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6.2 PERFIL DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO

Nesta parte do questionário foram coletadas informações relativas a utilização do

transporte coletivo pelos usuários, as perguntas realizadas diziam respeito a frequência de

utilização do transporte coletivo e o modo de transporte coletivo mais utilizado pelo usuário.

6.2.1 Meio de transporte público mais utilizado e frequência de utilização

Tendo em vista a dificuldade de obter respostas de usuários frequentes de trem frente a

maior facilidade de atingir usuários frequentes de ônibus foi perguntado aos entrevistados

qual o meio de transporte público mais utilizado por estes. A pesar da maioria dos

respondentes (76,1%) utilizarem ônibus com mais frequência em suas viagens cotidiana

(como pode ser observado na Figura 13), por se tratar de uma pesquisa de preferência

declarada e pela similaridade entre os serviços de transporte coletivo, foi possível utilizar as

respostas da totalidade dos respondentes pra este estudo.

(fonte: elaborado pela autora)

Após foi perguntada a frequência com que os usuários realizam viagens utilizando o

modo de transportes escolhido na questão anterior. A Figura 14 nos mostra que a grande

maioria dos respondentes são usuários frequentes de transporte coletivo e realizam mais de 5

viagens por semana.
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(fonte: elaborado pela autora)

6.3 RESULTADOS

Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 3. O valor de ρ2, coeficiente que

indica o ajuste do modelo, resultou em 0,194, que é um valor aceitável tendo em vista que 0,4

é considerado um bom ajuste (Ortúzar e Willumsen, 2011).

Na tabela abaixo também podemos verificar os sinais dos coeficientes dos atributos

que estão de acordo com o esperado para o modelo. Além disso, podem-se observar os valores

da probabilidade de significância (valor p) que se apresentam satisfatórias (abaixo de 0,05), o

que indica que todas as variáveis são significativas para o modelo, o único valo p acima de

0,05 é o da constante, mesmo assim ela é mantida no modelo a fim de poder-se recuperar as

proporções de mercado do modelo.

Tabela 3: Resultados do modelo

Parâmetro Valor Erro padrão Valor p

Constante -0,07800 0,064200 0,22

N° policiais 0,14300 0,037400 0,00

Distância -0,00175 0,000166 0,00

Intervalo entre trens -0,09480 0,015400 0,00

Lotação -0,54400 0,041200 0,00

Qualidade do pavimento 0,35200 0,076700 0,00

Tarifa -0,39000 0,042100 0,00

(fonte: elaborado pela autora)
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Com base nos resultados obtidos podemos estimar a função de utilidade final para o

modelo estudado, que é dada pelas Equações 9 e 10abaixo.

Ualt 1=−0,078−0,00175.d1−0,0948. t1−0,39. vt1−0,544. l1+0,143. p1+0,352. c1
Equação 9

Ualt 2=−0,00175.d2−0,0948. t 2−0,39.vt2−0,544. l2+0,143. p2+0,352.c2
Equação 10

Onde: 

Ualt 1 = utilidade da alternativa A 

Ualt 2 = utilidade da alternativa B 

d1 = distância de caminhada até a estação na alternativa A 

d2 = distância de caminhada até a estação  na alternativa B 

t1 = intervalo entre trens na alternativa A 

t2 = intervalo entre trens na alternativa B 

vt1 = valor da tarifa na alternativa A 

vt2 = valor da tarifa na alternativa B

l1 = lotação dos vagões na alternativa A 

l2 = lotação dos vagões  na alternativa B 

p1 = número de policiais a cada 1000 habitantes na alternativa A 

p2 = número de policiais a cada 1000 habitantes na alternativa B 

c1 = qualidade do pavimento das calçadas na alternativa A (1 = ruim / 2 = bom) 

c2 = qualidade do pavimento das calçadas na alternativa B (  1 = ruim / 2 = bom) 

Os valores das elasticidades de escolha para cada um dos atributos estão apresentados

na Tabela 4. A partir desses valores pode-se observar que o atributo de maior relevância para

os entrevistados é a lotação dos vagões.

Tabela 4: Elasticidades

Lotação -1,63

Tarifa -1,60

Distância -1,14
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Intervalo entre trens -0,58

Qualidade do pavimento 0,50

N° policiais 0,43

(fonte: elaborado pela autora)

Na Tabela 5 são apresentados os trade-offs entre a distância de caminhada e cada um

dos atributos.

Tabela 5: Trade-offs

O usuário estaria disposto a caminhar mais:
310,86  metros para cada pessoa a menos por m2

222,86  metros para cada real a menos na tarifa
54,17  metros para cada minuto a menos de espera
201,14  metros para passar de um pavimento em más condições para um em boas condições
81,71  metros para cada policial a mais a cada 1000 habitantes

(fonte: elaborado pela autora)
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 7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho analisou o quanto os usuários do transporte metroferroviário de

Porto Alegre e região metropolitana estariam dispostos a caminhar para obter um serviço de

melhor qualidade. Para isto, foi realizado um estudo de preferência declarada com usuários do

sistema de transporte metroferroviário. A estimação de modelos de escolha discreta a partir

dos dados de preferência dos entrevistados permitiu quantificar a importância das diferentes

características analisadas de acordo a percepção dos usuários. Os resultados dos modelos e do

cálculo de elasticidade da probabilidade de escolha em relação às características analisadas

mostraram que, as características mais importantes para o deslocamento a pé de acesso às

estações são: a lotação dos vagões, a tarifa, a distância de caminhada até a estação, o intervalo

entre trens, a qualidade do pavimento da calçada no entrono da estação e o número de

policiais a cada 1000 habitantes no entrono da estação.

Os resultados do valor subjetivo dos diferentes atributos do experimento permitiu

identificar a disposição a caminhar para mudanças nas características analisadas. Em relação à

característica de maior importância, a lotação dos veículos, os usuários estariam dispostos a

caminhar 310,86 metros a mais para reduzir uma pessoa por m2. Em relação ao intervalo entre

veículos, relacionado ao tempo de espera, os resultados mostraram que os usuários estariam

dispostos a percorrer é de 54,17 metros para reduzir um minuto de espera.

Os resultados obtidos estão em linha com os encontrados em outras pesquisas. Estudos

realizados com usuários de ônibus na cidade de Porto Alegre mostram que a distância que o

usuário estaria disposto a percorrer para diminuir o tempo de espera é de: 43,8 metros

(ROCHA, 2016), e 46,3 metros (RAMANAVA, 2017). Estudos nessa linha realizados em

outras cidades europeias e australianas verificaram, que usuários de trem estão dispostos a

percorrer distâncias maiores até as estações do que até paradas de transporte por ônibus

(MULLEY & DANIELS, 2011). Dessa forma, o valor obtido no presente estudo, 54,17

metros para reduzir um minuto de espera, está dentro dos valores reportados na literatura e

esperado para esse grupo de usuários.

Uma limitação deste trabalho é a homogeneidade do grupo amostral, devido a pesquisa

ter sido divulgada on-line e através de redes sociais, a grande maioria dos respondentes

pertencia a faixa etária entre 21 e 30 anos. Além disso o grau de escolaridade dos

ESTUDO SOBRE A DISPOSIÇÃO DOS USUÁRIOS A CAMINHAR MAIS PARA OBTER UMA MELHOR

QUALIDADE DE SERVIÇO DE TRANSPORTE METROFERROVIÁRIO



60

entrevistados também se mostrou bastante elevado, não sendo representativo da realidade no

Brasil.

Os valores obtidos são de utilidade para o planejamento da rede de transporte coletivo

de Porto Alegre e buscam contribuir com valores de referência para distintas cidades. Sugere-

se para próximas pesquisas sobre o tema que o questionário seja aplicado também de modo

presencial para que se obtenha uma amostra mais representativa da população. Ademais

sugere-se também que sejam utilizados outros atributos conforme os apresentados na seção

3.4, como características da qualidade dos terminais e paradas bem como dos vagões além da

presença de sistema de informações e possibilidade de se realizar integração com outros

modais.
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