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PLANEJAMENTO E TRANSPORTE

AN P

O termo transporte, na área de engenharia, é a denominação dada ao 
deslocamento de pessoas e produtos. O deslocamento de pessoas é 
referido como transporte de passageiros, ao passo que o de produtos 
é referido como transporte de cargas. Quando os deslocamentos 
ocorrem no interior das cidades é empregado o termo transporte 
urbano (Ferraz e Torres, 2004). Quanto maior o desenvolvimento da 
sociedade, maior a atividade econômica e, por consequência, maior a 
necessidade de deslocamentos.

A previsão do número de viagens produzidas e atraídas é determinada 
por meio de relações matemáticas estabelecidas, principalmente, 
entre o uso do solo e os padrões de deslocamento para as condições 
presentes. Essas informações são adquiridas através da coleta de 
dados oriundas de pesquisas, sendo de grande relevância para o 
planejamento urbano, pois a partir de informações socioeconômicas 
e de deslocamentos da população podem ser realizadas projeções de 
demandas baseadas em modelos estatísticos.

HIPÓTESE E OBJETIVO

A hipótese principal a ser considerada neste trabalho é a de que um 
modelo de regressão geograficamente ponderada por distâncias pode 
ser mais explicativo do que os modelos de regressão convencionais.
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Nesse contexto, a dependência espacial eventualmente presente nos 
dados de demanda por viagens pode ser um importante fator a ser 
considerado no planejamento dos transportes. Silva (2006) afirma que 
a utilização de um modelo matemático que não incorpore o fator “espa-
ço” em sua estrutura poderá subestimar ou superestimar as verdadei-
ras relações entre as variáveis, pois a contribuição do fator aleatório 
“espaço” estará distribuída entre as variáveis do modelo. Nos modelos 
de regressão georreferenciada é possível modelar o número de viagens 
de uma particular área considerando aspectos da localização das áreas 
de transporte, possibilitando a redução dos erros nas estimativas obti-
das dos coeficientes dos modelos de regressão. 

O objetivo geral deste trabalho é a aplicação de um modelo de regres-
são georreferenciada para previsão de demanda por viagem na cida-
de de Vitória-ES, utilizando ferramentas de planejamento de transpor-
te de modo a obter previsões mais próximas da realidade quando 
comparado com os modelos de regressão tradicionais, auxiliando 
assim o planejamento estratégico desse serviço.

O modelo em questão é aplicado ao conjunto de dados da pesquisa 
de origem e destino (OD) da Região Metropolitana da Grande Vitória, 
realizada no município de Vitória, ES, calibrado aos dados de 1998, e 
testado aos dados do ano de 2007. Pretende-se mostrar o ganho de 
adequabilidade, na existência de dependência espacial, do modelo de 
regressão geograficamente ponderada quando comparado a outros 
modelos de regressão que desconsideram este fator. Cabe aqui citar 
o trabalho de Braga (2006), que também fez uso de tais dados e que 
nos cedeu os mesmos.

A DEMANDA POR TRANSPORTES

Segundo Manheim (1979), a demanda básica tem como características 
os motivos das decisões de um indivíduo (ou domicílio) - é o desejo de 
ter um padrão de atividades - que pode ser definido pelas escolhas que 
ele faz quanto a emprego, residência, padrões de consumo e atividades 
sociais. Para adotar um determinado padrão de atividades, o indivíduo 
necessita estar em determinados lugares em determinados momentos, 
o que leva às escolhas. Conhecer e compreender a demanda de trans-
porte da região sob estudo é de fundamental importância para obter o 
máximo de satisfação na demanda de transporte, pois assim pode-se 
dimensionar a oferta, implantar-se novos sistemas e preverem-se 
melhores formas de atender a demanda.

A estimação da demanda por transporte, seja de passageiros ou de 
cargas, é um dos principais objetos de estudo do planejamento dos 
transportes (ver Meyer e Miller, 2001). O objetivo principal na modela-
gem da demanda de viagens é produzir estimativas do volume de 
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tráfego futuro. Isso é feito substituindo os fatores (variáveis) projeta-
dos em uma data futura no modelo estimado. Ter uma estimativa 
adequada da demanda existente é um apoio importante aos que pre-
cisam tomar as decisões. Ainda de acordo com Novaes (1986), três 
níveis de previsão de análise são em geral encontrados nos estudos 
da demanda de transportes: previsão de curto prazo, de médio a 
longo prazo e de longo prazo, que são utilizados considerando-se 
prazos e efeitos nas atividades econômicas.

Uma das maneiras de se obter informações sobre a demanda de via-
gem é através de pesquisas de origem e destino (O-D), e a análise da 
demanda de transporte é feita utilizando-se modelos de demanda, 
que procuram compreender os determinantes da demanda e a manei-
ra como eles interagem e afetam a evolução do tráfego.

Manheim (1979) classifica os modelos baseados em redes de trans-
portes em dois grandes grupos: modelos de demanda sequenciais e 
modelos de demanda diretos (ou simultâneos). E dentre tais modelos, 
se destacam aqueles com base na técnica de análise de regressão, 
esta de uso frequente em diversas áreas do conhecimento. Um dos 
modelos utilizados nesse trabalho é o modelo de demanda direto 
tradicional, cujas estimativas de demanda de viagens serão compara-
das com as de outros dois modelos de regressão.

MODELOS DE REGRESSÃO

Análise de regressão é uma metodologia estatística que avalia a rela-
ção entre uma variável Y, chamada de dependente, e uma ou mais 
variáveis X, chamadas de explicativas. Quando se tem apenas uma 
única variável X, tem-se a análise de regressão simples. Já no caso de 
duas ou mais variáveis explicativas estarem sob análise, como neste 
trabalho, a análise de regressão será múltipla.

O modelo de regressão linear múltipla, segundo Gujarati (1995), “é um 
estudo da dependência de uma variável Y em relação às variáveis 
explicativas X1, X2, ..., Xn, com o objetivo de estimar ou prever a média 
ou o valor médio da variável dependente Y conforme o valor assumido 
pelas variáveis explicativas X1, X2, ..., Xn”.

A partir do método de mínimos quadrados obtêm-se as estimativas 
dos parâmetros do modelo de regressão e, com base nestes, obtêm-
se as previsões de demandas por viagens para as áreas de interesse.

Regressão geograficamente ponderada

A regressão linear geograficamente ponderada (RGP) foi inicialmente 
proposta por Brunsdon et al. (1996) como um método para explorar 
a não estacionariedade espacial, sendo esta última uma caracterís-
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tica que limita o uso dos modelos de regressão convencionais. 
Deste modo, uma solução mais adequada seria modificar a natureza 
do modelo para refletir, ao longo do espaço, a estrutura intrínseca 
dos dados.

A ideia básica da RGP é ajustar um modelo de regressão para cada 
ponto no conjunto de dados, ponderando as observações por uma 
função de distância a este ponto. Isto corresponde a considerar que 
pontos mais próximos ao ponto em estudo tenham maior influência 
nos parâmetros estimados da regressão do que observações obtidas 
em pontos mais distantes. Como resultado, obtem-se um conjunto de 
parâmetros ajustados para cada ponto na região geográfica analisada 
(Carvalho et al., 2006). 

No caso deste trabalho, os pontos no conjunto de dados seriam as 
macrozonas de tráfego.

Alguns trabalhos que fazem uso dos modelos de regressão na área de 
transportes são: Teixeira (2003); Henrique (2004); Braga (2009) que 
propõe um modelo direto para previsão de demanda com uso de variá-
veis dummy; Queiroz (2003) que analisa geograficamente os dados de 
acidentes de trânsito em Fortaleza/CE; Santos (2006) que realiza um 
estudo com os dados de acidentes de trânsito na cidade de São Car-
los através de SIG e estatística espacial; Krempi (2004) que analisou 
a acessibilidade da cidade de Bauru, SP; e Perini (2008) que, por sua 
vez, realizou um diagnóstico espacial de acessibilidade da cidade de 
Vitória, ES.

Segundo Câmara et al. (2002), um aspecto fundamental na análise 
exploratória espacial é a caracterização da dependência espacial, que 
mostra como os valores estão correlacionados no espaço. Dados 
espaciais agregados são caracterizados pela dependência (autocorre-
lação espacial) e pela heterogeneidade ou estrutura espacial (Anselin,
1988). Esses efeitos espaciais são importantes, pois, em alguns 
casos, são os principais responsáveis pela realização dos eventos. 
Entretanto, invalidam os resultados dos modelos tradicionais de 
regressão, por violarem alguns pressupostos como a independência e 
a homocedasticidade. Assim, pela necessidade de se incorporar tais 
fenômenos à estrutura de um modelo é que foram desenvolvidos os 
modelos de regressão espacial.

No caso de dados espaciais, em que pode estar presente a depen-
dência espacial, é pouco provável que o pressuposto padrão de 
observações não correlacionadas seja verdadeiro. No caso mais 
comum, os resíduos continuam apresentando a autocorrelação espa-
cial presente nos dados, que pode se manifestar por diferenças regio-
nais sistemáticas nas relações do modelo, ou ainda por uma tendên-
cia espacial contínua (Câmara et al., 2002).
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METODOLOGIA

Esta seção apresenta a metodologia do trabalho, merecendo desta-
que o método proposto para identificação, construção e análise de 
um modelo de regressão geograficamente ponderada (RGP), com as 
ponderações sendo as distâncias entre as macrozonas.

O método utilizado neste trabalho utiliza a técnica de pesquisa descri-
tiva, visto que se observa a realidade (os modelos de regressão na 
previsão de demanda por viagens) sem manipulá-la. O método de 
abordagem do trabalho é hipotético dedutivo.

A metodologia para testar a adequação do modelo proposto consiste em 
utilizar os dados da pesquisa O-D, realizada no município de Vitória, ES
em 1998. Em seguida, estimam-se para 2007 as matrizes O-D que, atra-
vés de estatísticas apropriadas, serão comparadas com as matrizes O-D 
observadas na pesquisa realizada no município de Vitória, ES em 2007.

As variáveis consideradas neste estudo relacionadas às macrozonas 
são: população, área, densidade populacional, número de automó-
veis, renda média, oferta de empregos, oferta de matrículas escolares, 
população de estudantes, tempo de viagem entre as macrozonas e 
população de ocupados, considerados os modos e propósitos quan-
do necessários.

Banco de dados utilizado e área de estudo

Como descrito, para a realização deste estudo foram utilizados os dados 
da pesquisa origem-destino desenvolvida em 1998 e 2007, no município 
de Vitória, ES. Na pesquisa elaborada em 1998, houve a divisão em 39 
zonas, enquanto que na pesquisa do ano de 2007 dividiu-se em 85 zonas, 
as quais foram agrupadas em 13 macrozonas. Pelo fato das zonas de 
estudo em 1998 e 2007 não serem as mesmas, houve a necessidade de 
se compatibilizar os dados das pesquisas de 1998 com os de 2007.

As viagens a serem consideradas consistem apenas naquelas realiza-
das por pessoas ao longo do dia com origem em residências e desti-
no em qualquer lugar no município de Vitória, ES, pelo modo motori-
zado, que se classificam em modo coletivo (viagens feitas de ônibus, 
van, barco) e modo individual (viagens feitas de automóvel, caminhão 
e motocicleta), não sendo consideradas as viagens feitas a pé. E os 
propósitos de viagens a serem considerados são: residência para 
trabalho, residência para estudo e residência para outros.

Matriz de distâncias entre as macrozonas

A matriz de distância (em km) entre as 13 macrozonas foi obtida com 
o auxilio do software Google Earth com a ferramenta rota, pelo cami-
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nho mínimo de automóvel entre os centroides das macrozonas, sendo 
possível que a rota de origem i para j possa ser diferente da rota de j
para i por motivo de mão e contra mão.

O software Google Earth é um programa de computador desenvolvido 
e distribuído pela empresa americana Google cuja função é apresen-
tar um modelo tridimensional do globo terrestre, construído a partir de 
mosaico de imagens de satélite obtidas de fontes diversas, imagens 
aéreas (fotografadas de aeronaves) e GIS 3D. Desta forma, o progra-
ma pode ser usado simplesmente como um gerador de mapas bidi-
mensionais e imagens de satélite ou como um simulador das diversas 
paisagens presentes no planeta terra. Com isso, é possível identificar 
lugares, construções, cidades, paisagens, entre outros elementos.

RESULTADOS DA APLICAÇÃO DOS MODELOS DE REGRESSÃO

Nessa seção são apresentados os resultados obtidos a partir de três 
modelos de regressão: o modelo direto tradicional (ver Manheim, 1979), o 
modelo direto tradicional com uso de variáveis dummy (ver Braga, 2009) e 
o modelo aqui proposto, o de regressão geograficamente ponderada.

Análise comparativa do desempenho dos modelos

Existem diversos métodos estatísticos para avaliar o desempenho de 
modelos, que são testes de similaridade e medem a proximidade da 
matriz observada com a matriz estimada. Os testes de similaridade 
utilizados neste trabalho foram: Phi-normalizado (Phi) e Índice de Dis-
similaridade (ID) (ver Gonçalves e Ulysséa Neto, 1993).

A estatística Phi-normalizada, baseada na teoria da informação, 
mostra-se adequada para avaliação de modelos de distribuição de 
viagens (Smith e Hutchinson, 1981). Gonçalves e Ulysséa Neto (1993) 
definem esta medida de forma que, quanto menor o seu valor tanto 
melhor será a matriz O-D de viagens estimadas. Por sua vez, segundo 
estes mesmos autores, o Índice de Dissimilaridade (ID) mede a por-
centagem de viagens que pode ser realocada entre pares (i, j) para 
que a matriz observada coincida com a matriz estimada, em que o 
valor de ID varia entre zero e 100. Assim, quanto mais próximo de zero 
for o valor de ID, tanto melhor será a estimativa do número de viagens 
a partir do modelo de regressão.

A análise dos resultados consiste na comparação, via medidas de simi-
laridade Phi e ID, das matrizes O-D estimadas pelos respectivos mode-
los de regressão com as matrizes O-D obtidas na pesquisa de 2007.

No quadro 1, além da medida de ajuste R2 de cada modelo, são apre-
sentados os valores das estatísticas de dissimilaridade Phi-normalizada 
(Phi) e Índice de Dissimilaridade (ID) geradas a partir das comparações 
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das matrizes O-D estimadas pelos modelos de regressão tradicional, 
regressão tradicional com uso de variável dummy e regressão geogra-
ficamente ponderada, com as matrizes O-D obervadas, para cada 
combinação de modo e propósito de viagens entre as macrozonas.

Quadro 1
Medidas de similaridade e grau ajuste R2 dos modelos

Medida Modo Propósito Medida de desempenho do modelo

Modelo
tradicional

Geograficamente
ponderada

Tradicional 
com dummy

Phi Coletivo Trabalho 0,30 0,20 0,25

Estudo 2,99 0,74 2,25

Outros 1,92 1,02 1,57

Individual Trabalho 1,04 0,85 0,75

Estudo 2,76 0,98 2,45

Outros 2,11 0,55 1,26

ID Coletivo Trabalho 46,31 44,45 47,89

Estudo 50,29 38,07 53,46

Outros 66,52 46,60 60,21

Individual Trabalho 65,01 31,05 34,02

Estudo 55,67 42,12 48,03

Outros 56,71 55,09 49,19

Valor do R2 ajustado* 34,60 55,1 49,50

* Uma medida do grau de ajuste de um modelo de regressão. Fonte: o autor.

A partir do quadro 1 pode-se observar que a estatística Phi para o 
modelo de regressão ponderada resultou, exceto para modo individual 
e o propósito de trabalho, em valores menores quando comparados 
com os dos outros dois modelos, sendo que estes apresentaram 
desempenhos similares. Já para a estatística ID, o modelo de regres-
são geograficamente ponderada também apresentou um melhor 
desempenho quando comparado com os demais modelos, exceto 
para modo individual e propósito “outros”. Observa-se também que o 
modelo de regressão geograficamente ponderada apresentou o maior 
valor de R2 ajustado.

CONCLUSÕES

Este trabalho teve como meta utilizar o modelo de regressão geogra-
ficamente ponderada na previsão de demanda por viagem utilizando 
técnicas de estatística espacial juntamente com ferramentas de pla-
nejamento de transporte, comparando seus resultados com modelos 
tradicionais de regressão.
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Apresentou-se a calibração de três modelos de regressão de previsão 
de demanda de viagens: modelo de regressões direto tradicional, 
modelo de regressão direto tradicional com uso de variável dummy e 
modelo de regressão geograficamente ponderada.

Ao se analisar os resultados obtidos, conclui-se que o modelo de 
regressão geograficamente ponderada pelas distâncias entre as 
macrozonas apresenta um grau de ajuste melhor aos dados do que 
os demais modelos. Ou seja, este modelo gera valores de indicador 
de similaridade Phi e ID menores, sendo, portanto, o mais adequado 
para uso em previsões de demanda para o município de Vitória do 
que os modelos direto tradicional e direto tradicional com uso de 
variáveis dummy.

Finalmente, pode-se concluir que a hipótese principal, ou parte dela, 
considerada neste trabalho foi confirmada, ou seja, de que as zonas 
de tráfego mais próximas tendem a apresentar algum grau de corre-
lação no que tange ao processo gerador de viagens, pois a calibração 
de modelos de demanda de viagem pelo modelo ponderado apresen-
tou valores das estatísticas de ajustes Phi e ID menores que os outros 
modelos em praticamente todos os modos e propósitos de viagem, 
indicando uma melhor aproximação com as matrizes obervadas do 
que os demais modelos.

Como recomendações para trabalhos futuros sugere-se o uso de 
modelagem via dados de fluxo das áreas geradoras de viagens, e que 
tais áreas sejam desagregadas em áreas de menor dimensão, permi-
tindo assim um melhor detalhamento das previsões dos modelos.
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Legislação urbanística e mobilidade 
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mobilidade
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no uso e na ocupação do solo 

2. Planejamento de transporte 
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Transporte público sobre pneus 

3. Economia do transporte 
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de sistemas viários e de transporte 
Legislação fiscal em transporte 
Tarifas e sistemas tarifários 
Custo de externalidades (acidentes, 
poluição, congestionamento) 
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Orientação para os autores de artigos

A Revista dos Transportes Públicos está aberta à publicação de artigos 
sobre transportes públicos e trânsito, em diversas áreas, a saber: 

O autor deve indicar qual o tema e subtema a que seu artigo deve ser 
relacionado. O artigo deve ter, no máximo, 25 laudas digitadas (20 linhas 
com 70 toques cada uma), acompanhado de um resumo de seu conteúdo, 
em no máximo 5 linhas de 70 toques. As ilustrações e gráficos já estão 
contabilizados neste tamanho. Os artigos recebidos para publicação serão 
avaliados pelo Conselho Editorial respeitando-se três etapas, pela ordem: 
(1) Pertinência, (2) Contribuição e (3) Conteúdo e forma.
O artigo e o resumo devem ser enviados para o e-mail revista@antp.org.br 
ou em CD por correio para a ANTP – Rua Marconi, 34, 2º andar, conjs. 21 e 
22, República, CEP 01047-000, São Paulo, SP. No CD devem ser 
discriminados o programa, sua versão e os nomes dos arquivos. 
O artigo expressa a opinião de seu(s) autor(es), que assumem inteira 
responsabilidade sobre o texto escrito. Os autores não recebem nenhuma 
remuneração da ANTP e todos os direitos autorais do(s) artigo(s) são 
cedidos à ANTP, sem ônus para nenhuma das partes.
A publicação de um artigo fica a critério do Conselho Editorial, podendo ser 
reproduzidos, bastando, para tanto, mencionar como fonte a Revista dos 
Transportes Públicos, da ANTP.
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