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“Blackbird singing in the dead of night 
Take these broken wings and learn to fly 
All your life 
You were only waiting for this moment to 
arise 
Blackbird singing in the dead of night 
Take these sunken eyes and learn to see 
All your life 
You were only waiting for this moment to be 
free” 

 

(The Beatles – Blackbird) 
 

 



 

 

 

RESUMO 
 

O avanço das cidades tem promovido métodos de desenvolvimento urbano, com 
objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida à população. Este crescimento tem 
provocado uma necessidade cada vez maior do deslocamento de pessoas e bens, 
consequentemente a inevitabilidade de novas infraestruturas viárias. Porém, em sua 
maioria no Brasil, é acompanhado apenas pelo aumento do uso do veículo individual 
motorizado. O problema vem com a perda da mobilidade urbana, que se manifesta 
por meio das filas de automóveis parados, tirando o principal benefício que esperavam 
do veículo: a liberdade do deslocamento. Não podendo ser solucionado apenas com 
o aumento da infraestrutura viária, mas também no campo das estratégias de gestão 
da mobilidade. Diante deste quadro, surge a motivação para o desenvolvimento do 
presente trabalho que apresenta a proposta de diretrizes para melhoria da mobilidade 
urbana através da análise envoltória de dados (DEA). A flexibilidade apresentada pela 
metodologia permitiu relacionar dados como volume, velocidade, densidade e atraso 
para analisar a eficiência dos trechos definidos. Realizaram-se testes com dados de 
uma determinada cidade e os resultados auferidos mostraram que a metodologia pode 
auxiliar na compreensão do trânsito, bem como a sua gestão. 
 
Palavras-chave: BCC; CCR; DEA; Trânsito; Transporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ABSTRACT 

 
The advancement of cities has promoted methods of urban development, with the aim 
of providing a better quality of life for the population. This growth has led to a growing 
need for the displacement of people and goods, consequently the inevitability of new 
road infrastructures. However, most are accompanied only by increased use of the 
motorized individual vehicle. The problem comes with the loss of urban mobility, which 
manifests itself through the queues of stationary cars, taking away the main benefit 
they expected from the vehicle: the freedom of movement. It can not be solved only by 
increasing road infrastructure, but also in the field of mobility management strategies. 
Given this framework, the motivation for the development of the present work presents 
the proposal of a model of Data Envelopment Analysis (DEA) to improve urban 
mobility. The flexibility presented by the methodology allowed to relate data such as 
volume, velocity, density and delay to analyze the efficiency of the defined stretches. 
Tests were carried out with data from a given city and the results showed that the 
methodology can help in the understanding of the traffic, as well as its management. 
 
Key words: BCC; CCR; DEA; Transit, Transport.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

O espaço urbano surge como uma extensão do espaço natural e passa a 

absorver um conjunto de atividades que geram diferentes formas de uso do espaço, 

mediadas por diversas relações interdependentes, comportamentos, modos de vida e 

percepções que estabelecem a dinâmica de seu funcionamento. Nesse sentido, 

Canepa (2007) define o urbano como um sistema complexo formado por elementos e 

funções que estão estritamente relacionados, a partir da interdependência e da 

associação entre o meio natural e o construído, mediante a presença da atividade 

humana na transformação do meio natural. 

A falta de planejamento urbano das cidades brasileiras nas últimas décadas 

tem acarretado graves problemas, principalmente para os cidadãos. Saldiva et al. 

(2010) destacam o despreparo dos órgãos ambientais para lidar com as questões de 

saúde. Sua atenção está voltada para os ecossistemas das áreas remotas, com pouca 

atuação no ambiente urbano. Nesse vácuo, gerado pela falta de uma abordagem 

ecossistêmica da saúde humana, surgem condições para a deterioração do ambiente 

urbano, em detrimento da qualidade de vida.  

Braga et al. (2001) destacam que no último século tem-se assistido ao apogeu 

da intervenção do homem sobre o planeta, com evoluções tecnológicas que não 

consideraram seu impacto sobre o meio ambiente. Desde o surgimento do fogo, 

passando pelo surgimento dos motores a combustão e chegando finalmente à 

produção química, as últimas décadas apresentaram resultados desastrosos para o 

planeta e seus habitantes. A falta de planejamento e avaliação dos impactos a longo 

prazo de uma corrida desenvolvimentista provocara efeitos nocivos à saúde da 

biosfera.  

Por outro lado, o avanço das cidades tem promovido métodos de 

desenvolvimento urbano, com objetivo de proporcionar uma melhor qualidade de vida 

à população. Este crescimento tem provocado uma necessidade cada vez maior do 

deslocamento de pessoas e bens, consequentemente a inevitabilidade de novas 

infraestruturas viárias. Porém, em sua maioria, é acompanhado apenas pelo aumento 

do uso do veículo individual motorizado. Segundo o Departamento Nacional de 

Trânsito (DETRAN, 2016), ao final do ano de 2016 o Brasil contava com uma frota de 

veículos de aproximadamente 93,8 milhões de unidades. Considerando os dados da 

frota de veículos e da projeção da população Brasileira em 2016 (IBGE), o Brasil 
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possui taxa de 2,2 habitantes por veículos. O que resulta em enormes pressões sobre 

o sistema de transportes, acarretando em mais congestionamentos, poluição e 

acidentes.  
Saldiva et al. (2010) fazem um questionamento em relação às externalidades 

decorrentes da baixa qualidade da mobilidade urbana e seu impacto na saúde 

humana. Entre os principais desdobramentos negativos foram destacadas as doenças 

que refletem na saúde mental dos indivíduos, a violência urbana, a tensão do trânsito 

e os congestionamentos que causam estresse, enquanto a saúde física tem a audição 

prejudicada pelo ruído constante. No lado ambiental, comentam sobre a contaminação 

das águas oriunda dos pontos de contaminação que representa cada posto de 

abastecimento de combustíveis e derivados, bem como mudanças no microclima 

regional, que associa ilhas de calor a áreas de intensa poluição do ar.  

É importante destacar que, “quaisquer que sejam os meios de transporte ou 

a combinação de modos de transportes, esses devem operar em um espaço 

organizado para tal, com densidades urbanas e teor social adequados para cada tipo 

de modo e modal escolhido”. A dificuldade das cidades brasileiras está na inércia das 

estruturas de poder local, regional e também nacional em relação ao planejamento 

das cidades (SILVEIRA, COCCO, 2013). 

Uma das formas de reestruturação desses espaços ocorre a partir dos 

processos de planejamento e gestão urbana. De acordo com o Estatuto da Cidade 

(BRASIL, Lei 10.257 de 10 de julho de 2001, Art. 2º, I) a política urbana deve “garantir 

o direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, 

ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços 

públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 2001). 

Assim sendo, a cidade necessita mecanismos de planejamento que viabilizem sua 

mobilidade para funcionar e atender suas diversas funções sociais. 

O problema vem com a perda da mobilidade urbana, que se manifesta por 

meio das filas de automóveis parados, tirando o principal benefício que esperavam do 

veículo: a liberdade do deslocamento. Não podendo ser solucionado apenas com o 

aumento da infraestrutura viária, mas também no campo das estratégias de gestão da 

mobilidade. Diante deste quadro, surge a motivação para o desenvolvimento do 

presente trabalho que apresenta a proposta de diretrizes para melhoria da mobilidade 

urbana a partir da análise envoltória de dados (DEA). 

O DEA foi publicado pela primeira vez nos Estados Unidos no ano de 1978 e 
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é utilizado na avaliação da eficiência produtiva de organizações. Gozer (2009), define 

o DEA como um método não-paramétrico, que utiliza a programação linear e permite 

avaliar a eficiência relativa das unidades tomadoras de decisões, DMU. Cada unidade 

é caracterizada por um plano de operação que relaciona as quantidades de insumos 

consumidos e os produtos gerados a fim de propor medidas que maximizem a 

eficiência das DMUs avaliadas, por meio da identificação e correção das ineficientes. 

 

1.1 JUSTIFICATIVAS 

 

Nas últimas décadas, o Brasil tem acompanhado uma deterioração dos 

serviços de transporte coletivo, aumentos de tarifas, congestionamentos, surgimento 

de transporte alternativos e o aumento da poluição ambiental. Os transportes podem 

afetar a qualidade de vida, tanto de forma positiva como negativa. Por um lado, 

facilitam o acesso das pessoas aos serviços, diminuem o isolamento e aumentam as 

possibilidades de trabalho e as atividades sociais, fatores que potencialmente podem 

contribuir para melhorar o funcionamento das cidades sendo também, entretanto, 

potenciais causadores de impactos negativos como congestionamentos, poluição e 

acidentes. 

Segundo dados da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), o 

relatório do Sistema de Informação da Mobilidade Urbana que compara o período de 

2003 a 2012 para municípios com mais de 60 mil habitantes, nos quais estão 70% da 

frota de veículos e 60% da população urbana do país, apresenta algumas informações 

alarmantes. Enquanto a população nesse período cresceu 16%, o número de viagens 

aumentou 27%, a frota de automóveis aumentou 70% e a de motocicletas 209%, ou 

seja, tanto a quantidade de viagens por pessoa como de veículo individual por pessoa 

cresceu acima do crescimento populacional. Outro dado importante é que o Índice de 

Mobilidade, viagens por habitantes por dia, aumentou 10%. Dentro desse aumento, 

se fosse categorizado por meio de transporte, o indicador de transporte individual 

motorizado aumentou 24%, enquanto o de transporte coletivo aumentou 6%. Sendo 

assim, observa-se o aumento bem maior do transporte individual motorizado sobre o 

total de viagens (ANTP, 2014).  

Segundo Vasconcellos, Carvalho e Pereira (2011), o transporte privado emite 

15 vezes mais poluentes locais que o transporte público e quase duas vezes mais 

CO2, responsável pelo efeito estufa. Os gastos com transporte, tanto no nível pessoal 
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(tarifa do transporte público, combustível e manutenção do transporte privado) como 

público (sinalização, manutenção das vias), foram estimados em R$ 119 bilhões em 

2007, sendo que os custos do transporte privado correspondem a 80% desse total. 

Uma análise sobre a contribuição de cada modo de transporte de passageiros 

nas emissões de poluentes feita pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA), 

em 2017, revelou que, na cidade de São Paulo, os carros são responsáveis por 72,6% 

das emissões de gases de efeito estufa do setor de transportes, apesar de levarem 

apenas cerca de 30% dos passageiros.  

Segundo Angeolatto e Gonzalez (2009), Maringá, no noroeste do Paraná, é a 

quarta cidade com maior concentração de carros por habitante do Brasil. Por 

consequência, tem o quarto maior índice de poluição por morador entre as médias e 

grandes cidades brasileiras pesquisadas, no que se refere a fontes móveis de 

emissão. 

A complexidade ligada a redução da mobilidade urbana exige que esforços 

sejam lançados, a fim de proporcionar medidas que estabeleçam melhorias sem a 

necessidade do aumento da infraestrutura viária. Metodologias que viabilizem um 

levantamento adequado do desempenho organizacional surgem nesse contexto como 

uma alternativa para a avaliação do trânsito. Medir pelo simples ato de medir, não 

produz qualquer melhora, fornecendo apenas, informações desnecessárias e 

desperdício de esforços de coleta e análise dos dados. A DEA pode gerar dados 

nunca analisados e representativos das necessidades dos usuários.  

De acordo com Ferreira e Gomes (2009), os modelos DEA são ferramentas 

técnicas cada vez mais utilizadas no estudo da eficiência em organizações. Esta 

ferramenta permite analisar a eficiência de diversas unidades de forma simultânea, 

com o intuito de verificar qual delas é considerada mais eficiente dado um número de 

inputs e de outputs.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral desta pesquisa é a proposição de diretrizes para melhoria da 

mobilidade urbana a partir d análise envoltória de dados. 

Objetivos Específicos:  

• Identificar o uso da analise envoltória de dados em diferentes contextos; 

• Discorrer sobre mobilidade urbana e identificar variáveis para construção do 
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procedimento proposto;  

• Propor diretrizes e simular a aplicação e análise;  

• Discutir a viabilidade de utilização da análise envoltória de dados aplicada ao 

trânsito urbano. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

Para melhor compreensão sobre o problema de pesquisa, faz-se necessária 

a revisão bibliográfica sobre a mobilidade urbana no Brasil, suas tendências, principais 

características e importância para o país. Também se faz necessária uma revisão 

bibliográfica sobre a análise envoltória de dados, DEA, visando compreender os 

principais fatores e funcionamento deste método. 

A revisão bibliográfica sobre a técnica DEA envolve considerações sobre as 

Unidades Tomadoras de Decisão, DMUs, sobre o modelo matemático de pesquisa 

operacional envolvido na técnica aplicada neste estudo e, finalmente, sobre o Modelo 

de Retorno de Escala Constante, CCR, o Modelo de Retorno de Escala Variável, BCC 

e a Eficiência Cruzada. 

 

2.1 MOBILIDADE URBANA 

 

Grande parte da população brasileira vive em cidades ou áreas urbanizadas 

com elevada densidade de pessoas, edifícios e tráfego. Segundo o IBGE (2010) a 

população urbana chegou a 84,36% do total da população que corresponde a 185 

milhões de brasileiros. Já a população rural é de 15,64%, aproximadamente 35 

milhões de habitantes. A qualidade do tráfego urbano pode ser vista como indicador 

de uma cidade bem-sucedida, núcleos que possuem grandes atividades. Este tráfego 

é, em grande parte, o resultado de pessoas e empresas que têm a necessidade de se 

locomoverem a pé, de bicicleta, em transportes públicos ou em veículos motorizados 

individuais.  

Segundo o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (2016), 

durante o século XX, o automóvel passou a dominar as cidades brasileiras, reduzindo 

cada mais vez o espaço dedicado aos pedestres, ciclistas e ao transporte público. A 

degradação do meio ambiente, a piora na qualidade de vida urbana da população e o 

caos no trânsito são os efeitos mais visíveis desse processo. 

As cidades precisam suprir a mobilidade a fim de cumprir o seu papel na 

sociedade: a facilidade de deslocamentos de pessoas e bens no espaço urbano, 

cultura e conhecimentos entre os seus habitantes e proporcionar o crescimento 

económico procurando, ao mesmo tempo, limitar o crescimento do tráfego motorizado 

e reduzir os seus impactos negativos sobre as pessoas e sobre o meio ambiente 
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(BRASIL, 2006). 

Em janeiro de 2012, o Brasil passou a ter uma Política Nacional de Mobilidade 

Urbana (PNMU). Instituída pela Lei n.12.587/2012 a política define as diretrizes que 

devem orientar a regulamentação e o planejamento da mobilidade urbana nas cidades 

brasileiras. As proposições da PNMU orientam no sentido de fomentar o planejamento 

urbano, sem perder de vista que todos os atores são fundamentais ao processo e 

beneficiários de uma cidade mais humana e acessível aos cidadãos, indistintamente. 

A disponibilidade de meios e infraestrutura adequados para os deslocamentos de 

pessoas e bens numa área da cidade pode ajudar a desenvolver esta mesma área. 

Do mesmo modo, uma área que se desenvolve vai necessitar de meios e 

infraestrutura adequados para os deslocamentos das pessoas e bens naquele local. 

A mobilidade urbana não é considerada um propósito em si, mas o resultado da 

interação das deslocações de pessoas e mercadorias no espaço urbano (BRASIL, 

2006). 

Alguns fatores podem induzir, restringir ou até mesmo condicionar no que diz 

respeito à mobilidade urbana. Esses fatores podem ser relacionados ao próprio 

indivíduo como sexo, idade, condições físicas, renda, etc. Ou relacionados com a 

infraestrutura urbana como disponibilidade e possibilidade de acesso ao sistema 

viário, de transportes etc. As medidas de regulação por parte do órgão gestor como 

restrições de horários, locais, veículos, entre outros (BRASIL, 2012).  

A política de mobilidade urbana define a função de cada indivíduo dentro do 

sistema, estabelece as regras, indica formas de financiamento e seus beneficiários e 

como essa política se relaciona com as demais políticas de forma a garantir os direitos 

dos cidadãos. O PNMU (BRASIL, 2015, p. 160) estabelece que: 

 
[...] a visão política a predominar nos Planos deve ser a de melhoria 
da acessibilidade e da mobilidade das pessoas e cargas no território 
do município, considerando a integração entre os diferentes modos de 
transporte e a sustentabilidade. Isso implica, especificamente, o papel 
que se reconhece à mobilidade urbana de: reduzir as desigualdades e 
promover a inclusão social; promover o acesso aos serviços básicos 
e equipamentos sociais; proporcionar melhoria nas condições urbanas 
da população no que se refere à acessibilidade e à mobilidade; 
promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos 
ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e 
cargas nas cidades; e consolidar a gestão democrática como 
instrumento e garantia da construção contínua do aprimoramento da 
mobilidade urbana.  
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A visão política a ser conferida aos Planos de Mobilidade Urbana deve tomar 

como referência os princípios e diretrizes constantes da PNMU, podendo-se destacar:  

a) Prioridade aos modos não motorizados sobre os motorizados e a do 

transporte público coletivo sobre o individual;  

b) Equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo;  

c) Acessibilidade universal;  

d) Gestão democrática e participação social no planejamento, implantação 

e avaliação dos Planos de Mobilidade Urbana;  

e) Equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros;  

f) Integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas 

políticas setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do 

solo no âmbito dos entes federativos;  

g) Mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos 

deslocamentos de pessoas e cargas na cidade.  

Pensar na mobilidade urbana de acordo com os Planos de Mobilidade Urbana 

é, portanto, pensar sobre como se organizam os usos e a ocupação da cidade e a 

melhor forma de garantir o acesso das pessoas e bens ao que a cidade oferece (locais 

de emprego, escolas, hospitais, praças e áreas de lazer) não apenas pensar os meios 

de transporte e o trânsito.  

 
2.1.1 Componentes do sistema de mobilidade urbana  
 

De acordo com o art. 3º da Política Nacional de Mobilidade Urbana, Lei nº. 

12.587/2012, o Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é o conjunto organizado e 

coordenado dos modos de transporte, de serviços e de infraestruturas que garante os 

deslocamentos de pessoas e cargas no território do município.  

Conforme a Figura 1, 93,3% dos deslocamentos no Brasil foram realizados a 

pé (36,8%), por transporte coletivo (29,1%) e por automóveis (27,4%). Comparando a 

distribuição de modos, estes resultados sugerem que 40% dos deslocamentos foram 

realizados por meio de modos não motorizados (modo a pé e de bicicleta) e 60% por 

modos motorizados (Transporte Coletivo e utilitários). Um número desproporcional se 

comparado com a distribuição viária, onde, o sistema viário, é na maioria das vezes, 

tratado pelos planos de transporte convencionais ao invés de uma perspectiva ao 
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conceito de mobilidade urbana para a construção de uma cidade sustentável.  

 
Figura 1 - Distribuição dos deslocamentos por modo de transporte no Brasil 
 

 
Fonte: Associação Nacional de Transportes Públicos (2014). 
 

Definir via pública como suporte ao movimento e deslocamento de veículos, 

e a eficiência de tráfego, sempre foi um conceito comum à pauta dos governantes, 

gestores e planejadores urbanos. A mudança de paradigma conceitual é necessária 

para transformar as políticas públicas de tratamento destes espaços quando da 

reconstrução da cidade, de seus meios de interação e de sua forma. Tratar a via 

pública como componente fundamental para o desenho urbano agrega valor e 

qualidade ao espaço, enquanto que tratá-la como suporte ao trânsito conduz a um 

imenso emaranhado de problemas e a consequente perda da urbanidade.  

A ideia de urbanidade pode ser entendida, segundo Meyer (2001), como a 

relação dinâmica que se estabelece entre as “atividades urbanas” cotidianas e o 

espaço público adequado a sua realização. Atividades urbanas constituem algo maior, 

segundo a autora, do que as funções urbanas, graças a sua capacidade de renovação 

e ampliação. Nesta mudança de paradigma tem-se a busca da construção de um 

espaço público adequado à realização das atividades urbanas cotidianas e de suas 

funções. 

As vias podem ser construídas como elementos da engenharia de tráfego, 

vinculadas a técnica, ou também formadoras de um atributo da arquitetura, mais 

especificamente do desenho urbano. Segundo Moughtin (1992), pode-se definir a via 

pública através dos conceitos de road e de street. O primeiro vinculado diretamente à 

engenharia técnica e o segundo vinculado à própria ação do projeto e do desenho 

urbano. Para a engenharia, via pública é o suporte ao movimento e ao tráfego dos 
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deslocamentos de veículos, tendo por função atender ao fluxo. No tangente ao 

urbanismo, e a ação do projeto como instrumento de integração, a via pública é o 

lócus de sociabilidade e da interação social.  

Nesta visão deve considerar as diferentes características das viagens 

(distância, motivo, ritmos individuais), os diferentes tipos de vias (calçadas, ciclovias 

e ruas) e a integração entre os diversos modos de transporte. Em um fenômeno 

chamado de demanda induzida, quanto mais vias se constroem, mais carros são 

colocados em circulação, em geral em volume superior à capacidade da infraestrutura 

construída, aumentando, ao invés de reduzir, os problemas de congestionamentos, 

poluição, perda de tempo, etc. No fim das contas, o automóvel, na maioria das vezes, 

desperdiça mais tempo do que economiza e cria mais distâncias do que supera 

(GORZ, 2004).  

Para atender a tal demanda, o sistema viário dispõe de uma série de 

equipamentos instalados nas próprias vias, no subsolo ou no seu espaço aéreo, que 

nem sempre convivem sem conflitos. O planejamento, a operação e a manutenção 

das vias e dos serviços que se dão nelas são fatores essenciais para a qualidade de 

vida nas cidades e para a eficiência da circulação urbana.  

O planejamento do sistema viário depende, em parte, das orientações e do 

controle sobre a distribuição das atividades econômicas e sociais pela cidade, mas 

depende também da construção e da organização das próprias vias.  

A deterioração das ruas impõe efeitos nos padrões de mobilidade e na 

qualidade de vida urbana. Sendo menos atrativa, os usuários serão menos atraídos a 

passar tempo nela para realizar suas atividades sociais. Educação, engenharia e 

esforço legal. Estes são os principais pilares para uma melhora na mobilidade urbana. 

Medidas simples, porém, com impactos significantes. Como por exemplo redução da 

velocidade nas vias. Pesquisas internacionais revelam relação entre a taxa de 

gravidade dos acidentes e a velocidade de circulação dos veículos. A Figura 2 ilustra 

a probabilidade de o acidente se tornar fatal para pedestres de acordo com a 

velocidade praticada pelos veículos.  
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Figura 2 - Probabilidade de lesão fatal para um pedestre atropelado 

 
Fonte: Global Road Safety Partnership (2012) 

 

Entre das medidas da engenharia está a parte de sinalização viária. Ela deve 

informar sobre a forma adequada de utilização das vias. Precisa apresentar uma 

linguagem direta e facilmente compreendida por todos os cidadãos usuários do 

sistema viário, independentemente de sua condição de condutor de veículo ou 

pedestre, em qualquer parte do território nacional, estabelecida pela Lei nº 

9.503/1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro e mostrada na tabela 01. 

 

Tabela 1 - Tipos de Sinalização Viária 

TIPO DESCRIÇÃO EXEMPLOS 

Sinalização 
vertical 

A sinalização vertical utiliza placas de 
diversos tamanhos, instaladas em postes 
ou colunas, ao lado das pistas ou sobre 
elas, transmitindo mensagens de caráter 
permanente ou variável. 

Sinalização de 
regulamentação 
Sinalização de 

advertência 
Sinalização de indicação 

Sinalização 
horizontal 

A sinalização horizontal utiliza linhas, 
marcações, símbolos e legendas 
pintados ou apostos sobre o pavimento 
das vias, combinando padrões de 
traçado (linhas contínuas, tracejadas ou 
seccionadas) e de cores 

Marcas longitudinais e 
transversais 

Marcas de canalização 

Marcas de delimitação e 
controle de 

estacionamento e parada 

Inscrições no pavimento 
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Sinalização 
semafórica 

A sinalização semafórica usa um sistema 
de luzes acionadas alternada ou 
intermitentemente para regulamentação 
ou advertência aos condutores 

Sinalização de 
regulamentação 
Sinalização de 

advertência 

Dispositivos 
e 

sinalização 
auxiliares 

São elementos utilizados para aumentar 
a visibilidade da sinalização ou de 
obstáculos na via que representem 
perigo potencial, alertando os condutores 
para ter maior atenção 

Dispositivos delimitadores 
Dispositivos de 

canalização 
Dispositivos de 

sinalização e alerta 
Alterações nas 

características do 
pavimento 

Dispositivos de proteção 
contínua e uso 

temporário 
Painéis eletrônicos 

Fonte: DETRAN (2016). 

 

A dinâmica da circulação urbana exige um acompanhamento cotidiano do 

trânsito para garantir a mobilidade das pessoas com segurança. Isso implica ações 

coordenadas de engenharia, educação e fiscalização para organização do tráfego em 

pontos estratégicos do sistema viário, acompanhamento de eventos especiais, 

remoção de interferências, atendimento a emergências e acidentes e punição ao 

desrespeito das regras e condutas de circulação.  

Estas operações podem ser rotineiras ou eventuais, programadas ou 

emergenciais, e podem se valer do apoio de diversas tecnologias de comunicação 

(rádio, câmeras etc.) e de controle (radares, fotos sensores, monitoramento eletrônico 

etc.).  

O uso de equipamentos eletrônicos no apoio à fiscalização tem sido um ponto 

polêmico na gestão do trânsito. Com elevada eficiência na detecção de infrações, 

tendem a produzir um elevado número de autuações, acarretando críticas ao 

aparecimento de uma indústria de multas.  

Por isso, é uma medida que deve ser precedida de diversos cuidados 

jurídicos, técnicos e administrativos. A escolha dos pontos onde serão instalados os 

equipamentos deve ser feita com base em estudos técnicos, utilizando análise das 

condições de projeto das vias e registros históricos de acidentes. A via deve estar 

devidamente sinalizada quanto aos limites regulamentares e quanto à existência de 

fiscalização eletrônica. A triagem dos registros das ocorrências deve ser rigorosa e o 
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direito de defesa garantida. A destinação dos recursos arrecadados com as multas 

geradas deve obedecer às restrições do Código de Trânsito Brasileiro.  

As atividades operacionais também representam importante subsídio para 

projeto e planejamento, incorporando a vivência prática das equipes de campo na 

avaliação de problemas e na proposta de soluções para eles. Para isso, é fundamental 

o monitoramento contínuo das informações operacionais em centrais operacionais 

que acompanham as condições de operação do sistema viário e da sinalização, 

intervindo sobre eventuais problemas no menor tempo possível.  

O monitoramento sistemático possibilita também acompanhar situações 

antes, durante e após a implantação de alterações na circulação por meio da evolução 

de diversos indicadores (acidentes, velocidade, infrações, reclamações de usuários 

etc.), contribuindo para sua avaliação e, se for o caso, fornecendo parâmetros para a 

realização de ajustes de projeto.  

 
2.1.2 Indicadores de mobilidade urbana 

 

O Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP) vem 

trabalhando com diferentes níveis de governo e organizações da sociedade civil, 

propondo novos indicadores e métricas. Um deles é o Indicador de transporte de 

média e alta capacidade por residente, ou RTR (da sigla em inglês para Rapid Transit 

to Resident).  O RTR é calculado pela razão entre a extensão total da rede de 

transporte de média e alta capacidade e a população em aglomerações urbanas com 

mais de 500.000 habitantes, expresso em quilômetros existentes para cada um milhão 

de habitantes. Segundo Serra (INDICADORES... [2018]): 

 
[...] nenhum indicador sozinho consegue sintetizar todos aspectos 
importantes para avaliar as condições de mobilidade. Apesar de 
algumas limitações, o RTR permite avaliar de forma efetiva se o ritmo 
de crescimento da infraestrutura em escala nacional condiz com o 
crescimento demográfico nas áreas urbanas, bem como comparar o 
desempenho entre diferentes países.  

 

Segundo dados do ITDP (2016), em 2014 o Brasil dispôs de 10,7 km de 

transporte de média e alta capacidade para cada um milhão de residentes urbanos. 

Embora seja um avanço em relação aos 8,8 km/milhão de habitantes existentes em 

1980, ainda é um acréscimo ínfimo se comparado às necessidades de mobilidade da 
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população. Além disso, está significativamente abaixo de países como a Colômbia e 

a Indonésia, que apesar de terem valores inferiores de PIB per capita que o Brasil, 

conseguiram alcançar um aumento expressivo em seu RTR nos últimos anos 

Outro indicador desenvolvido pelo ITDP é o Indicador de proximidade ao 

transporte de média e alta de capacidade, ou PNT, People Near Transit. Esse 

indicador aponta o número de pessoas residentes em um raio de até 1km nos 

entornos das estações de transportes de média e alta capacidade, dividido pelo total 

da população da cidade ou município. Ao cruzar a localização das infraestruturas de 

transporte de média e alta capacidade com a população em nível municipal ou 

regional, o PNT gera subsídios para avaliar a distribuição da oferta de transporte em 

um território, avaliar o impacto de implementação de novas infraestruturas.  

 

2.2 SISTEMA BINÁRIO E ROTATÓRIAS 

 

A ação de transformar vias paralelas de mão dupla em ruas com um único 

sentido, há alguns anos tem se tornado uma das soluções encontradas pelas 

prefeituras para amenizar e dar fluidez ao trânsito nas cidades. De acordo com o 

PAITT (2018), binários são sistemas viários que unificam os sentidos de vias 

anteriormente mão dupla para capturar uma série de benefícios, conforme esquema 

da Figura 11.  

 
Figura 3 - Sistema Binário 

 
Fonte: PAITT (2018). 

 

PAITT aponta que os principais benefícios propostos pela implantação de um 

Sistema Binário são:  

a) aumento na capacidade das vias: a sincronização semafórica permite 

alcançar maior velocidade, levando a um aumento de capacidade da via;  
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b) aumento de previsibilidade: um maior número de faixas diminui o número 

de impedâncias, o que acarretará em uma maior facilidade para desviar de acidentes, 

e um maior espaço para desviar de veículos que estejam em manobra;  

c) melhoria no transporte público: maior número de faixas possibilita a 

aplicação de faixas exclusivas para transporte público;  

d) melhoria para o pedestre: com o sentido único na via, ocorre a 

diminuição de conflitos entre o pedestre e os veículos durante a travessia. Aumenta 

também a sua acessibilidade. 

Os entrelaçamentos das correntes dos fluxos geram interrupções com riscos 

de acidentes e congestionamentos no trânsito. Estas interrupções podem variar de 

um pequeno atraso até uma retenção considerável. Portanto, o tipo de solução a 

empregar e o dimensionamento geométrico da intersecção viária são de grande 

relevância para garantir a capacidade de fluxo do trafego e aumento da segurança 

viária no local. Para estas situações, uma solução apresentada são as rotatórias. 

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT, 

2005), o movimento rotatório em interseções é caracterizado pela convergência de 

diversas vias de sentido único ou não, numa ilha central de forma geralmente circular, 

em torno da qual é estabelecido um sentido único de circulação, normalmente no 

sentido anti-horário, considerado prioritário em relação aos fluxos de entrada. Para 

Coelho (2012), as rotatórias se bem projetadas têm capacidade adequadas, mantém 

a circulação contínua, provocam pouca retenção nos períodos de pico e não precisam 

de manutenção especializada.  

De acordo com Lima, Bertoncini e Gimenes (2009) as rotatórias são 

particularmente vantajosas em interseções com mais de quatro acessos, embora 

sejam frequentes as rótulas com três ou quatro acessos. Elas reduzem os números 

de pontos de conflitos aumentando a segurança viária, diminuem de forma natural a 

velocidade na interseção, além de reduzir o consumo de combustível e a emissão de 

gases poluentes, pela eliminação da rápida aceleração e desaceleração das 

interseções semaforizadas, e a pela diminuição do tempo dos veículos parados. Além 

de possibilitar uma integração com o tratamento urbanístico do entorno, devido ao 

aproveitamento paisagístico da ilha central e das ilhas canalizadoras. 

Em relação ao projeto geométrico das rotatórias, segundo Coelho (2012), os 

cuidados devem girar em torno dos ângulos de convergência, evitando os muito 

agudos, visibilidade de entrada, rampas fortes, rotatórias não circulares, e 
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sinalizações horizontais e verticais mal projetadas. Os pedestres devem ter atenção 

especial com a garantida da travessia de forma segura e protegida por ilhas 

canalizadoras, além de sinalização eficiente. 

Segundo o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT, 

2005), a redução dos acidentes nas rótulas, quando comparada com as interseções 

com prioridade, pode ser atribuída à redução dos pontos de conflito entre as duas 

configurações. Consegue-se passar de 32 pontos de conflito (em uma interseção de 

4 vias) para apenas 8 pontos quando se usa uma rotatória com uma única faixa de 

trânsito, conforme figura 4. 

 
Figura 4 - Pontos de conflito na interseção de quatro ramos e na rotula com uma faixa 

de trafego 

 
Fonte: DNIT (2005). 

 

2.3 PRODUTIVIDADE E EFICIÊNCIA  

 

Produtividade é a razão entre o que foi produzido e o que foi gasto para 

produzir. Como é o resultado da divisão de duas quantidades diferentes, a 

produtividade tem unidades de medida, diferentes para cada caso.  

Eficiência é um conceito relativo. Compara o que foi produzido, dado os 

recursos disponíveis, com o que poderia ter sido produzido com os mesmos recursos. 

Os chamados métodos paramétricos supõem uma relação funcional pré-definida entre 

os recursos e o que foi produzido. Normalmente, usam médias para determinar o que 

poderia ter sido produzido.  
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De um modo geral, entende-se por desempenho a capacidade de relacionar 

esforços e resultados. Para Slack, Chambers e Johnston (2009, p. 593), uma vez 

medido o desempenho de uma operação, é chegado o momento de mensurar se é 

“bom, mal ou indiferente”.  

Ferreira e Gomes (2009, p. 23) definem o conceito de produtividade como “a 

forma de utilização dos recursos para realizar a produção e, assim, se expressa pelo 

quociente da produção pelo insumo empregado”, recomendando que o insumo seja 

consumido do modo mais racional possível. Possamai (2006, p. 27), descreve que as 

variáveis inputs e outputs tratam seus indicadores, via de regra, de modo que o output 

seja maximizado e o input minimizado. Carrasqueira et al. (2010) descreve que essas 

combinações podem representar o incremento de eficiência. Ferreira e Gomes (2009, 

p. 20), descrevem que um modelo matemático não paramétrico é aquele “que não 

utiliza inferências estatísticas nem se apega a medidas de tendência central, testes 

de coeficientes ou formalizações de análise de regressão”. A análise envoltória de 

dados é uma das técnicas não-paramétricas de medição de eficiência. 

Se várias organizações desenvolvem atividades semelhantes, a sua 

produtividade pode ser comparada e investigado o porquê de umas serem mais 

produtivas que outras. De forma genérica, essa diferença se da, pois, cada uma tomou 

decisões que lhes permitem aproveitar os recursos disponíveis de formas diferentes. 

Essas decisões podem ser o uso de uma tecnologia mais avançada, a contratação de 

mão-de-obra qualificada, melhores técnicas gerenciais, ou outros métodos, entre o 

qual encontra-se a Análise de Envoltória de Dados. Este método, não faz nenhuma 

suposição funcional e considera que o máximo que poderia ter sido produzido, é obtido 

por meio da observação das unidades mais produtivas. Onde a maior produtividade é 

decorrente de alguma decisão tomada.  

Nas Figuras 5 e 6, o eixo das abcissas, X, representa os Recursos e o eixo 

das ordenadas, Y, representa a Produção. A curva S, chamada Fronteira de 

Eficiência, indica o máximo que foi produzido para cada nível de recurso. A região 

abaixo da curva é chamada de Conjunto Viável de Produção.  
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Figura 5 - Produtividade X Eficiência 

 
Fonte: Meza et al. (2005). 

 

Na Figura 5 é representada a diferença entre os conceitos de produtividade e 

eficiência. Enquanto as unidades B e C são eficientes, apenas a unidade C é a mais 

produtiva. A unidade mais produtiva é aquela cuja reta que a liga a origem tem o maior 

coeficiente angular possível. Em outras palavras, sendo C a unidade mais produtiva, 

a reta OC tem por coeficiente angular a derivada da função que relaciona produção 

com recursos, caso esta derivada exista. A unidade A é simultaneamente uma 

unidade não produtiva e não eficiente.  

 
Figura 6 - Curva de um processo de produção 

 
Fonte: Soares de Mello et al. (2005) 

 

Segundo Penã (2008), existem duas formas básicas de uma unidade não 

eficiente tornar-se eficiente. A primeira é reduzindo os recursos, mantendo constantes 

os produtos e a segunda é fazendo o inverso. 
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2.4 APLICAÇÃO DA ANALISE ENVOLTORIA DE DADOS 

 

Ferreira e Gomes (2009) afirmam que os modelos DEA são ferramentas cada 

vez mais utilizadas na tomada de decisões estratégicas em organizações 

empresariais e, dessa forma, efetivas quando objetiva-se comparar a eficiência de 

diferentes unidades. A técnica permite analisar a eficiência operacional em diversas 

áreas, conforme representado na Figura 7, analisando desde os setores econômicos 

até saúde. Cooper, Seiford e Tone (2007) definem a técnica DEA como uma técnica 

utilizada para avaliar o desempenho de um conjunto de unidades que são 

denominadas Decision Making Units, DMUs, ou unidades tomadoras de decisão. 

 

Figura 7 - Artigos DEA – Spell e Scielo 

 
Fonte: Autor (2018). 

 

Na área da saúde, Silva, Moretti e Schuster (2016), avaliaram por meio da 

Análise Envoltória de Dados (DEA) a eficiência produtiva de hospitais credenciados 

ao Sistema Único de Saúde, SUS, na região sul do Brasil. Foi analisada uma amostra 

de 139 hospitais localizados em municípios com mais de 100 mil habitantes dos 

estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Com intuito de garantir 

melhores comparativos dos resultados, aplicou-se a técnica de clusters para agrupar 

os municípios semelhantes quanto aos seus inputs. Os resultados demonstraram que 

dentre os hospitais analisados, nos três clusters, o score máximo de eficiência foi 
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atingido por 34% dos hospitais catarinenses, 49% dos hospitais paranaenses e 35% 

dos hospitais rio-grandenses. Também se pode inferir que 41% dos hospitais 

analisados são eficientes e utilizaram de forma eficiente os recursos físicos e pessoais 

disponíveis ao atendimento da população através do SUS.  

Com objetivo de analisar quais as empresas integrantes do Índice de 

Sustentabilidade Empresarial (ISE) são eficientes em termos econômico-financeiros, 

utilizando a Análise Envoltória de Dados, Costa e Boente (2011), realizaram o estudo 

sobre sustentabilidade e seus principais indicadores. Após análise das empresas 

sustentáveis com orientação output, chegou-se aos resultados que na Carteira 

2008/2009, duas empresas alcançaram a eficiência, de acordo com o modelo CCR-O 

e cinco empresas alcançaram a eficiência de acordo com o modelo BCC-O, as demais 

ficaram abaixo da fronteira de eficiência. A análise Benchmarking mostra como as 

empresas consideradas ineficientes podem alcançar a eficiência baseada nas 

empresas consideradas eficientes. A aplicação dos modelos de DEA às empresas do 

ISE possibilitou ver um resultado diferente do esperado, pois a maioria das empresas 

não se mostraram eficientes econômico-financeiras sob as variáveis aplicadas.  

Moura, Rubem e Mello (2016) conduziram um estudo sobre o desempenho 

operacional de empresas brasileiras de transporte aéreo de passageiros, quanto ao 

uso da frota.  Através de uma análise comparativa dos resultados de eficiência obtidos 

usando duas abordagens preexistentes de Análise Envoltória de Dados em que, 

representa uma alternativa para lidar com diferenças de escala. A proposta combinou 

clusterização estática ao modelo para retornos constantes de escala, e compensação 

das diferenças de escala entre os clusters. Os resultados revelaram que a 

metodologia proposta aumentou a discriminação entre as empresas, havendo 

unidades 100% eficientes nas abordagens preexistentes testadas, cuja eficiência foi 

reduzida, ocasionando menos empates. Outro aspecto relevante é que a metodologia 

apresenta vantagens comparativas em relação as alternativas existentes na literatura 

De uma forma mais abrangente, Ramos et al. (2016) visaram identificar 

empresas que são eficientes em termos de transporte de carga no seu dia-a-dia e 

verificar os aspectos importantes na hora da tomada de decisão para a contratação 

do serviço de transporte de carga. Para fazer essa avaliação foram utilizadas diversas 

técnicas como a Analise Envoltória de Dados, a parte de preferência declarada e 

modelo logito ordinal. Por meio do uso da técnica do DEA, as eficiências foram 

classificadas em alta, média e baixa 
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Azevedo et al. (2012) fizera o uso de Análise Envoltória de Dados para avaliar 

a eficiência temporal de rodovias federais. Dois modelos DEA foram considerados: o 

primeiro visou medir a eficiência da concessionária que administra a rodovia com 

relação ao uso de bens de capital e a gestão de pessoal na operacionalização da 

rodovia enquanto o segundo avaliou a eficiência da rodovia com relação ao uso das 

receitas e investimentos em segurança. Foi proposto ainda um índice de eficiência 

global que é produto dos índices de eficiência dos dois modelos utilizados.  

A viabilidade da análise por envoltória de dados foi explorada por Zhang, 

Agbelie e Labi (2015), para medir objetivamente a eficiência dos programas de 

substituição de pontes interestaduais e de reabilitação das agências rodoviárias 

estaduais dos Estados Unidos. As duas variáveis selecionadas como saídas foram: a 

mudança na área de pontes estruturalmente deficientes e a mudança na área de 

pontes funcionalmente obsoletas entre dois anos consecutivos. As seis variáveis 

selecionadas como entradas foram: despesas na substituição e reabilitação de pontes 

Interestaduais, tráfego médio diário em pontes Interestaduais por área do convés, 

proporção de milhas rodoviárias interestaduais transportadas, VMT, para o VMT total 

interestadual, idade média das pontes interestaduais, precipitação anual e ciclos 

anuais de congelamento e descongelamento. Para cada estado, a pontuação de 

eficiência da DEA e os estados de destino correspondentes foram identificados. Os 

desempenhos dos estados e as possíveis razões para ineficiências foram avaliados.  

Currie e Mesbah (2011) descreveram uma nova metodologia para explorar o 

desempenho operacional do trânsito na estrada em nível de rede. A abordagem 

minera dados de localização automática de veículos (AVL) de nível de parada e usa 

novas metodologias de visualização em sistemas de informações geográficas (GIS) 

para explorar padrões espaciais e temporais de mudanças no desempenho 

operacional. O foco é um grande conjunto de dados histórico da AVL para a rede de 

bondes elétricos de Melbourne, na Austrália. Um dos principais objetivos foi ilustrar 

como uma perspectiva espacial das redes pode melhorar a compreensão do 

desempenho operacional do trânsito. Os tempos de viagem de chegada e as 

diferenças entre os horários de chegada programados e reais foram calculados para 

cada parada. Cinco análises exploraram as variações de rede no desempenho 

operacional: uma análise do tempo de viagem de bonde para o distrito comercial 

central de Melbourne, uma análise de confiabilidade explorando variações entre o 

tempo de viagem real versus o planejado para 2001, variação do tempo com o uso do 
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coeficiente de variação, uma análise das mudanças nos tempos de viagem de bonde 

entre 2001 e 2004, e uma análise de tendências das mudanças na confiabilidade do 

bonde de 2001 a 2004 com o uso do coeficiente variação. No geral, a análise 

demonstrou que uma perspectiva de toda a rede e espacial na exploração do 

desempenho operacional de grandes sistemas de trânsito era uma abordagem nova, 

original e interessante para identificar problemas de trânsito para uma investigação 

mais aprofundada.  
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3 ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS 
 

Lins, Meza e Antunes (2000) relatam que, a história da Analise Envoltória de 

Dados teve início com a dissertação de Edward Rhodes para obtenção de grau PhD., 

que foi orientada por W. W. Cooper e publicada em 1978. O objetivo da tese foi 

desenvolver um método para comparar a eficiência de escolas públicas norte-

americanas. Inicialmente esta técnica foi utilizada apenas para esta aplicação, 

entretanto atualmente é aplicada em problemas de diversos cunhos.  

De acordo com Pereira (1995), a Análise Envoltória de Dados (DEA) é uma 

técnica de Pesquisa Operacional, que tem como base a Programação Linear, e cujo 

objetivo é analisar comparativamente unidades independentes no que se refere ao 

seu desempenho operacional. Ela fornece uma medida para avaliar a eficiência 

relativa das unidades de tomada de decisão. Decision Making Unit, é definido como 

um departamento, unidades administrativa ou operacional, cuja eficiência está sendo 

avaliada. Cada DMU é representada por um conjunto de S outputs e um conjunto M 

de inputs, constituindo a comparação dos outputs com os inputs. 

Ainda segundo Pereira (1995), os métodos não-paramétricos se derivam das 

técnicas de DEA, iniciadas por Farrel (1957) e ampliadas por Charnes, Cooper e 

Rhodes (1978) e Banker, Charnes e Cooper (1984). Este conjunto de métodos 

recebeu destaque depois da publicação do artigo introdutório de Charnes, Cooper e 

Rhodes (1978), que ficou popularmente conhecido como DEA, Data Envelopment 

Analysis. A DEA representa uma das mais adequadas ferramentas para avaliar a 

eficiência, em comparação com ferramentas convencionais, que: 

a) Examina a possibilidade de diferentes, mas igualmente eficientes, 

combinações de inputs e outputs; 

b) Localiza a fronteira eficiente dentro de um grupo analisado e as unidades 

incluídas; 

c) Determina, para cada unidade ineficiente, subgrupos de unidades 

eficientes, os quais formam seu conjunto de referência. 

Min e Foo (2006) caracterizam a DEA como uma técnica capaz de converter 

os múltiplos inputs e outputs de cada unidade em uma medida escalar de eficiência 

operacional, relativamente às suas unidades competidoras. Ainda de acordo com os 

autores, a DEA foi concebida para identificar as unidades de melhores práticas sem 

conhecimento a priori de quais inputs e outputs são mais importantes na determinação 
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da medida de eficiência e avaliar o tamanho da ineficiência para as demais unidades.  

São várias as formulações dos modelos de DEA encontradas na literatura, 

conforme Bandin (1997), entretanto dois modelos básicos DEA são geralmente 

usados nas aplicações. O primeiro modelo chamado de CCR (CHARNES, COOPER 

e RHODES, 1978), também conhecido como CRS, Constant Returns to Scale, avalia 

a eficiência total, identifica as DMUs eficientes e ineficientes e determina a que 

distância da fronteira de eficiência estão às unidades ineficientes.  

O segundo chamado de modelo BCC (BANKER, CHARNES e COOPER, 

1984), também conhecido como VRS, Variable Returns to Scale, utiliza a formulação 

dual, sendo este normalmente usados no benchmarking. Este modelo permite a 

projeção de cada DMU ineficiente sobre a superfície de fronteira determinada pelas 

DMUs eficientes.  

Vasconcellos, Canen e Lins (2006), definem benchmarking como um 

“processo contínuo e sistemático de avaliação de empresas e serviços através de sua 

comparação com unidades consideradas eficientes com o objetivo de aprimorar os 

resultados como redução de custos, aumento de produção, etc.”. A DEA tem sido 

utilizada, igualmente, para o benchmarking das unidades ineficientes, relacionadas 

aos grupos de referência formados por unidades eficientes (BANKER, CHARNES, 

COOPER, 1984). Trata-se de uma ferramenta para definir estratégias para o 

benchmarking, com a finalidade de indicar linhas de ação para tornar eficientes 

empresas ineficientes. 

Conforme mencionado anteriormente, a Análise Envoltória de Dados (DEA) 

envolve o uso de métodos de programação linear para construir uma fronteira não-

paramétrica sobre os dados. Medidas de eficiência são calculadas em relação a sua 

fronteira. 

De acordo com Coelli, Rao e Baltese (1998), Charnes, Cooper e Rhodes 

(1978) propuseram um modelo que tinha uma orientação input e assumia CRS, ou 

CRST. Artigos subsequentes têm considerado várias alternativas, assim como 

Banker, Charnes e Cooper (1984), em que o modelo de Retorno Variável de Escala 

foi proposto. Segundo Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000), para generalizar o modelo 

DEA CRS, algumas notações: 

a) Faça Ek, com k = 1,...,n DMUs, em que n é o número total de unidades 

que estão sendo avaliadas, ser a razão de eficiência da unidade k, definida como a 

relação dos outputs sobre os inputs. 
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b) Faça uj, com j = 1,...,s outputs de cada DMU, ser um coeficiente de saída 

para j, onde s é o número total de tipos de saídas sendo considerados. A variável uj é 

a medida da diminuição relativa na eficiência com cada unidade de redução do valor 

de saída. 

c) Faça vi, com i = 1,...,m inputs de cada DMU, ser um coeficiente de 

entrada para i, onde m é o número total de tipos de entrada. A variável vi mede o 

aumento relativo na eficiência com cada redução unitária do valor de entrada. 

d) Faça 𝑦"# ser o número observado de unidades de saída j, geradas pela 

unidade de serviço k durante um período de tempo. 

e) Faça 𝑥%#	ser o número real de unidades de entrada i, utilizadas pelas 

unidades de serviços k durante um período de tempo. 

Assim, segundo Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000), um caminho intuitivo para 

introduzir DEA é por meio de forma de razão. Para cada DMU, será obtida uma medida 

de razão de todos os outputs sobre todos os inputs, ou seja, os pesos ótimos 𝑢"	e 𝑣%	 

são obtidos pela resolução do problema de programação matemática. 

𝑀𝑎𝑥	𝐸, =
∑ 𝑢"𝑦",/
"01

∑ 𝑣%𝑥%,2
%01

			

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜	𝑎:
∑ 𝑢"𝑦"#/
"01

∑ 𝑣%𝑥%#2
%01

	≤ 1, 𝑘 = 1,2,… , 𝑐, … , 𝑛	

𝑢", 𝑣% ≥ 0, ∀	𝑖, 𝑗	 

em que c é o índice da unidade que está sendo avaliada. O problema acima envolve 

a procura de valores para u e v, que são os pesos, de modo que maximize a soma 

ponderada dos outputs dividida pela soma ponderada dos inputs da DMU em estudo, 

sujeita a restrição de que esse quociente seja menor ou igual a 1, para todas as DMUs.  

Esta função está sujeita à restrição de que, quando o mesmo conjunto de 

coeficientes de entrada e saída (𝑣%/	e 𝑢"/) for aplicado a todas as outras unidades de 

serviços que estão sendo comparadas, nenhuma unidade de serviço excederá 100% 

de eficiência ou uma razão de 1,00. Um problema como este de formulação de razão 

particular possui infinitas soluções ótimas. Para evitar isto, ainda segundo Coelli, Rao 

e Baltese (1998), uma possível imposição seria ∑𝑣%𝑥%, = 1, pois além disto, ira 

linearizar as restrições do problema, de modo a transformá-lo em um Problema de 

Programação Linear (PPL). Então introduzindo a transformação linear desenvolvida 

por Charnes e Cooper (1962) será obtido: 
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𝑀𝑎𝑥	𝐸, = 	E𝑢"𝑦",

/

"01

	

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜	𝑎:	E𝑣%𝑥%,

2

%01

= 1 

	E𝑢"𝑦"#

/

"01

−E𝑣%𝑥%# ≤ 0, 𝑘 = 1,2,… , 𝑐, … , 𝑛
2

%01

 

𝑢", 𝑣% ≥ 0, ∀	𝑥, 𝑦		 

Esta forma do problema é conhecida como problema dos multiplicadores, 

como também são chamados os pesos, 𝑢" e 𝑣%. Caracteriza este primeiro PPL por 

CRS/M/I. 

Utilizando a dualidade em programação linear, pode-se derivar uma forma de 

envelopamento equivalente deste problema. O modelo do envelope, também, será 

desenvolvido a partir da análise de eficiência relativa as DMUs que estão sendo 

observadas. Desta forma o PPL será expresso como: 

𝑀𝑖𝑛	𝐸	

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜	𝑎:	𝐸𝑥 −	E𝜇"𝑥"

I

"01

≥ 0 

E𝜇"𝑦" ≥ 𝑦
I

"01

 

𝜇" ≥ 0, ∀"	𝑒	𝐸 ≥ 0			 

em que E será interpretado como o indicador de eficiência da DMU analisada, 

baseado na possibilidade da redução de insumos para obter a eficiência máxima.  

Esta forma de envelopamento envolve pouquíssimas constantes do que a 

forma dos multiplicadores, (m + s < n + 1), e em geral é recomendado que o número 

total de variáveis, m + s, seja a metade do número de DMUs do modelo dos 

multiplicadores sendo esta a forma preferida para resolução. O valor de E obtido irá 

satisfazer a restrição ≤ 1 e o conjunto de pontos, tais que E = 1 é definido como a 

fronteira de eficiência. Observando que o problema de programação linear pode ser 

solucionado n vezes, para cada DMU. Este modelo é denotado por CRS/E/I, sendo E 

a indicação para o modelo do envelope.   

Os PPLs apresentados são modelos com orientação input (I) que procuraram 

identificar ineficiência técnica como uma redução proporcional em input usado, com 
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níveis constantes de output. Isto corresponde ao output de Farrel baseado em 

medidas de ineficiência técnica, que também é possível para medida de ineficiência 

técnica como acréscimo na produção de output, com níveis de input fixado. As duas 

medidas provêm o mesmo valor sobre CRS, mas não são iguais quando é assumido 

VRS. 

Coelli, Rao e Baltese (1998) relatam que em um certo número de estudos, 

verificou-se que os analistas tendem a selecionar modelos com orientação input 

porque muitas organizações têm ordens particulares para preencher e, portanto, as 

quantidades de input apresentam-se como variáveis de decisão primária, ainda que 

este argumento não seja forte em todas as indústrias. Segundo eles em algumas 

indústrias, as firmas poderiam ter uma quantidade fixada de recursos e poderia ser 

perguntado: como é possível produzir muito output? Neste caso, uma orientação 

output poderia ser mais apropriada, em que o objetivo é maximizar os produtos obtidos 

sem alterar o nível atual dos inputs. O modelo para este propósito se obtém invertendo 

o quociente do modelo apresentado inicialmente, na qual obtém-se: 

𝑀𝑖𝑛
∑𝑣% 𝑥%,
∑ 𝑢" 𝑦",

			

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜	𝑎:
∑ 𝑣% 𝑥%#
∑ 𝑢" 𝑦"#

	≥ 1, 𝑘 = 1,2,… , 𝑐,… , 𝑛 

𝑢", 𝑣% ≥ 0, ∀	𝑥, 𝑦	 

Assim, a eficiência pela ótica dos outputs é calculada pelo inverso da função 

objetivo, ou seja, eficiência = 	 1
J
. Este problema define a relação dos inputs sobre os 

outputs, em que c é o índice da unidade que está sendo avaliada. Tem-se neste 

problema as mesmas variáveis de decisão 𝑢K e 𝑣L e pode-se linearizar este da mesma 

forma que o primeiro, porém quer-se minimizar a soma ponderada dos inputs dividida 

pela soma ponderada dos outputs da DMU em estudo, sujeita a restrição de que este 

quociente seja maior ou igual a 1, para todas as DMUs. Para transformá-lo em um 

problema de programação linear, tem-se que usar a imposição ∑𝑢"𝑦", = 1	e então, 

tem-se: 

𝑀𝑖𝑛E𝑣%𝑥%,

2

%01

	

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜	𝑎:	E𝑢"𝑦",

/

"01

= 1 
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	E𝑣%𝑥%#

2

%01

−E𝑢"𝑦"# ≥ 0, 𝑘 = 1,… , 𝑐, … , 𝑛
I

"01

 

𝑢", 𝑣% ≥ 0, ∀	𝑥, 𝑦 

Esta forma de problema é conhecida como problema dos multiplicadores, 

embora com orientação output. Denota-se este PPL por CRS/M/O. Formulando o dual 

deste modelo obtém-se o modelo do envelope (CRS/E/O): 

𝑀á𝑥	𝐸	

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜	𝑎:	E𝜆"𝑥"

I

"01

≤ 𝑥 

𝐸𝑦 −E𝜆"𝑦" ≤ 0
I

"01

 

𝜆" ≥ 0	∀𝑗, 𝐸 ≥ 0 

o objetivo da técnica é medir a eficiência da utilização de recursos qualquer que seja 

a combinação dos mesmos ou tecnologias adotadas.  

Nesse método, múltiplos inputs e outputs são usados para construir uma 

fronteira de melhores práticas. Essa fronteira é construída pela solução de problemas 

de programação linear. A eficiência de uma unidade, também chamada de eficiência 

de Farrell, é auferida pela sua posição relativamente à fronteira de melhores práticas.  

A DEA é, observa-se a descrição de Adler, Friedman e Sinuany-Stern (2002), 

um modelo matemático que mede a eficiência relativa de unidades tomadoras de 

decisão com múltiplos inputs e outputs, mas que não apresentam uma função de 

produção óbvia para agregar os dados na sua totalidade. O resultado da DEA é a 

determinação dos planos que definem uma superfície envoltória, ou fronteira de 

Pareto, como ilustrado pela Figura 8 para o caso simplificado de um exemplo com dois 

outputs e um input. As unidades que estiverem sobre a superfície, neste caso 

representadas pelos pontos A, B, C e D, determinam a envoltória e são julgadas 

eficientes, enquanto aquelas situadas fora da superfície são julgadas ineficientes. De 

modo simplificado, a eficiência de uma unidade ineficiente, como o ponto E, é dada 

pela razão entre a distância entre o ponto e a origem, e a projeção do ponto na 

fronteira eficiente e a origem, ou OE / OE’.  
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Figura 8 - Representação da fronteira de eficiência 

 
Fonte: Mello et al. (2005). 

 

A formulação para a DEA, conforme Adler, Friedman e Sinuany-Stern (2002), 

pode ser descrita em um programa linear que pode ser resolvido de modo 

relativamente simples, sendo que a DEA deve resolver n programas, um para cada 

unidade. Na concepção de Charnes, Cooper e Rhodes (1981), a função descrita por 

esse programa linear é denominada como Inter envelope, uma vez que envelopa as 

demais funções do conjunto. Desse modo, o nome Data Envelopment Analysis (DEA) 

surge da aplicação desse conceito aplicado a dados observacionais usados para 

estabelecer as fronteiras de eficiência por meio desses procedimentos de 

envelopamento.  

Por meio da Análise Envoltória de Dados é possível analisar também a 

eficiência cruzada e a fronteira invertida. Segundo Costa et al. (2014), a eficiência 

cruzada é uma maneira se evitar as particularidades das DMUs, para os casos em 

que não se tem conhecimento prévio da importância relativa de cada variável. Na 

determinação da eficiência cruzada, cada DMU é avaliada através dos pesos ótimos 

da outras DMUs. Essa medida é obtida calculando-se a média das eficiências 

clássicas de cada variável utilizando os pesos ótimos das outras variáveis. A 

implicação dessa medida é que, uma vez que a DMU apresenta uma eficiência 

clássica igual a 1, isto é, ela encontra-se na fronteira da função produção que expressa 

a eficiência das DMUs. Contudo, é a eficiência cruzada àquela que de fato apontará 

a DMU mais eficiente dentre as analisadas.  
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Doyle e Green (1994), apontam que esta forma de avaliação se assemelha a 

um processo democrático em contraste ao que ocorreria se os pesos fossem impostos 

por fatores externos ou determinados pela própria DMU. Além disso, o uso da 

eficiência cruzada também é recomendado quando se deseja aumentar a 

discriminação entre as DMUs. 

Já a fronteira invertida é uma avaliação pessimista das DMUs e seu conceito 

foi introduzido por Yamada et al. (1994) e Entani et al. (2002), e usado por Lins et al. 

(2005) e Leta et al. (2005). Realiza-se uma troca dos inputs com os outputs do modelo 

original. Esta fronteira invertida é composta pelas DMUs com as piores práticas 

gerenciais. Mello et al. (2005) afirmam que as DMUs pertencentes à fronteira invertida 

têm as melhores práticas sob uma ótica oposta. 

Um ponto fraco da DEA, da forma como é geralmente implantada, é apontado 

por Ferrier, Rosko e Valdmanis (2006), e diz respeito à inexistência de tolerância ao 

‘ruído’. Como resultado, todos os desvios em relação à fronteira são tipicamente 

considerados desempenhos ineficientes.  

Gattoufi et al. (2004) realizaram uma pesquisa sobre a disseminação de 

publicações a respeito do tema Análise Envoltória de Dados. Uma das constatações 

é que o artigo de Charnes, Cooper e Rhodes (1978) já apresentava 989 citações até 

fevereiro de 2003, um clássico para os padrões bibliométricos, por ter superado a 

marca de 500 citações. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Este capitulo discorre inicialmente sobre o contexto de pesquisa, a cidade de 

Maringá, município de aplicação da pesquisa, abordando alguns aspectos da sua 

história, dados e características. Em seguira irá descrever a metodologia utilizada.  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

 

Maringá foi criada em 1945 pela Companhia Melhoramentos do Norte do 

Paraná e fundada oficialmente em 10 de maio de 1947, quando a companhia iniciou 

a venda dos lotes na região. Está localizada na região noroeste do Paraná, conforme 

figura 10, e de acordo com os dados do IBGE, atualmente é a terceira maior cidade 

do Paraná e o 59º município mais populoso do país. Possui área de 487,052 km². 

(PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ) 

Maringá é polo de uma Região Macroeconômica que abrange vinte e cinco 

municípios como Astorga, Ângulo, Doutor Camargo, Floresta, Iguaraçu, Itambé, 

Ivatuba, Mandaguaçu, Mandaguari, Marialva, Maringá, Paiçandu, Sarandi, Atalaia, 

Bom Sucesso, Cambira, Floraí, Flórida, Jandaia do Sul, Lobato, Munhoz de Mello, 

Ourizona, Presidente Castelo Branco, Santa Fé e São Jorge do Ivaí, com uma 

população total de mais de 700 mil pessoas. 

 

Figura 9 - Localização cidade de Maringá 

 
Fonte: Raphael Lorenzeto de Abreu (Wikipédia, 2006). 
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Maringá possui condições indispensáveis de uma organização. Entre elas o 

fornecimento de energia pela Companhia Paranaense de Energia, COPEL, através 

de 605 km de rede de distribuição urbana em 13,8 kV, conta com 1.050 km de rede 

de distribuição urbana em baixa tensão, 127V e 220V.  

A Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, cuida da captação, 

distribuição de água potável, coleta do esgoto e lançamento do efluente tratado. 

Segundo dados da Sanepar, a captação de água potável feita pelo Rio Pirapó, tem 

infraestrutura de captação com capacidade nominal de projeto de 124.416 m3/dia, 

diante de uma demanda média de 75.000 m3/dia. O sistema Pirapó é responsável por 

cerca de 88% da demanda de água da cidade de Maringá. Os outros 12% provêm de 

poços profundos1. 

Com população de aproximadamente 406.693 mil habitantes (IBGE), a cidade 

de Maringá foi eleita a primeira na lista das melhores grandes cidades do Brasil, 

segundo estudo da consultoria Macroplan. A consultoria analisou os municípios com 

mais de 266 mil habitantes em 16 indicadores divididos em quatro áreas distintas: 

saúde, educação e cultura, segurança e saneamento e sustentabilidade (BRETAS, 

2017).  

Maringá apresenta rede viária composta por vias arteriais, coletoras e locais. 

Segundo dados fornecidos pela prefeitura, a extensão total das vias maringaenses é 

de 1300 km, com 94,23 km nas vias arteriais, 54,84 km nas vias coletoras e 1150,93 

km nas vias locais.  

Mesmo com um amplo arranjo de suas vias, figura 08, e intercisa por amplas 

ruas e avenidas, a cidade apresenta alguns problemas no trânsito. Um dos fatores 

pode ser o crescimento do número de veículos que circulam em suas vias. Em 2016 

a cidade apresentava frota total de 307.088 veículos (DETRAN, 2016), ocorreram 

4418 acidentes em meio de transporte, com 47 vítimas fatais.  

 
 
 
 
 

                                            
1 Informação fornecida pelo Coordenador Industrial da Sanepar – Maringá, Tales Valeriano Bononi.   
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Figura 10 - Hierarquia Viária 

  
Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá 
 

4.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Este capítulo compreende os aspectos metodológicos da pesquisa, 

inicialmente, pela caracterização do tipo de pesquisa realizada, pela descrição dos 

métodos utilizados para o alcance dos objetivos propostos, considerações a respeito 

da caracterização e do tratamento dos dados da pesquisa e modelagem DEA. 

A metodologia utilizada no desenvolvimento desta pesquisa foi de natureza 

quantitativa e qualitativa. Segundo Godoy (1995), em um estudo quantitativo o 

pesquisador preocupa-se com a medição objetiva e a quantificação dos resultados, 

buscando a precisão e garantindo uma margem de segurança em relação às 

conclusões obtidas. O método quantitativo caracteriza-se pelo emprego da 

quantificação na coleta e no tratamento das informações por meio de técnicas 

estatísticas (RICHARDSON, 1999). Já a pesquisa qualitativa não procura enumerar 

ou medir os eventos estudados, e não emprega instrumentos estatísticos na análise 

dos dados. Com intuito de procurar compreender os fenômenos de acordo com a 

perspectivas dos participantes da situação em estudo, envolve a obtenção de dados 

descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativo por meio do contato direto 



44 

 

do pesquisador com a situação estudada. Tem o ambiente natural como fonte direta 

de dados e o pesquisador como instrumento fundamental (GODOY, 1995).  

Inicialmente realizou-se um levantamento nas bases de dados Spell, Scielo e 

nas revistas Transportation Research Board (TRB) e Transportes. Utilizando o termo 

de busca “Analise Envoltória de Dados”. Na base Spell foram identificados 35 artigos, 

na base Scielo foram encontrados 42 e nas revistas TRB e Transportes foram 

localizados 15 e 3 artigos, respectivamente.  

Em seguida foi iniciado o processo de construção das diretrizes propostas, 

que é constituído por três etapas, como representado na Figura 11. O primeiro tópico 

constitui-se da análise do local de estudo e identificações de possíveis pontos críticos. 

Na sequência, um conjunto de passos que visa garantir a aplicação da Análise 

Envoltória de Dados e atingir resultados que conduzam à determinação das unidades 

mais eficientes. Por fim, ao avaliar os resultados obtidos, pode-se encontrar elementos 

que permitam a realização de novos estudos que envolvam a DEA no ambiente 

analisado e buscar formas de viabilizar a melhoria dos resultados alcançados.  

Inicialmente, foi utilizado o software SIAD, Sistema Integrado de Apoio à 

Decisão, para o cálculo das eficiências das DMUs. Segundo Meza et al. (2004), o 

SIAD foi desenvolvido para calcular todos resultados dos modelos DEA clássicos, 

como a eficiência, pesos, alvos, benchmarks e folgas. O software trabalha com até 

100 DMUs e 20 variáveis, entre inputs e outputs. O SIAD permite a entrada de dados 

diretamente no programa e por meio de um arquivo, no formato “txt”, com os dados 

inseridos previamente. Dispõe das opções para o tipo de modelo, CCR ou BCC, e 

para o tipo de orientação, input ou output. Abrange os modelos básicos e mais 

utilizados em DEA.  

Os resultados apresentam os índices de eficiência para todas as DMUs. 

Contando também com opções adicionais que mostram os resultados de eficiência 

segundo a fronteira invertida e para o índice composto, os pesos das variáveis, os 

benchmarks de todas as DMUs, eficientes e ineficientes, e os alvos para as DMUs, 

que incluem as folgas e os níveis que as variáveis devem atingir para que as DMUs 

ineficientes alcancem a fronteira de eficiência.  
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Figura 11 - Etapas metodológicas 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Na etapa preliminar foi necessário analisar o espaço no qual o estudo será 

desenvolvido, observar os problemas a serem verificados e as formas de executá-los. 

Buscou-se compreender como o entendimento a respeito das melhores práticas que 

podem contribuir para o aumento da eficiência.  

Após a etapa preliminar, foi iniciada a parte aplicada do estudo. A primeira 

fase da execução está amplamente ligada à definição de medidas que possibilitem a 

construção do modelo DEA. Inicialmente, foram definidos quais são as unidades 

tomadoras de decisão, DMUs, bem como quais são os fatores, representados pelas 

variáveis de input e output, a serem considerados para quantificar o desempenho 

dessas unidades, que respeitem a proporção mínima de três DMUs por variáveis, 

conforme recomendação da literatura consultada. Ao escolher as variáveis 

consideradas, deve-se atentar, paralelamente, para diversos elementos cuja 

influência pode afetar decisivamente a qualidade dos resultados obtidos, sobretudo 

questões como a confiabilidade, a precisão e a disponibilidade das informações. Uma 

vez que as unidades de análise e as informações a serem consideradas tenham sido 

pré-aprovadas em virtude das suas condições de obtenção, pode-se proceder à coleta 

propriamente dita dos dados. 

Com objetivo de investigar e evitar a consideração de informações 

redundantes, ou ainda que exprimam relações de causalidade, os dados coletados 

foram submetidos a uma análise de correlação, como sugerido por Eling (2006) e 

Shanmugam e Johnson (2007). Variáveis altamente correlacionadas podem significar 
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um esforço desnecessário de monitoramento e podem ser descartadas. O grau de 

correlação ρ entre dois vetores é dado pela razão entre a covariância e o produto dos 

seus desvios-padrão. O coeficiente de determinação R², dado pelo quadrado do grau 

de correlação, é uma medida de quão bem os dados se ajustam à reta de regressão, 

em que quanto mais próximo de um, maior será o ajuste do modelo. Um ponto 

importante a se fazer consiste em testar a hipótese de que a correlação é nula; H0: ρ 

= 0 e H1: ρ ≠ 0. O valor p representa a probabilidade de falhar em rejeitar H0. 

Normalmente, considera-se um valor p de 0,05 como o patamar para avaliar a 

hipótese nula. Se o valor p for inferior a 0,05 pode-se rejeitá-la, ou seja, considerar 

que a correlação é não igual a zero. Em caso contrário, com um valor p próximo a 1, 

não há evidência que permita rejeitar a hipótese nula, o que não significa 

obrigatoriamente que a mesma seja verdadeira. Em situações de maior exigência, 

usa-se como patamar um valor p inferior a 0,05. 

Após essa análise, os inputs e outputs podem então ser definidos, restando 

apenas garantir que os mesmos estejam corretamente operacionalizados. Para isso, 

as variáveis controláveis pelas unidades de análise devem ser consideradas inputs e, 

às demais, é conferida a classificação de output.  

Após a conclusão da análise começou a etapa de avaliação. Essa etapa é 

iniciada pela análise e interpretação dos resultados. Uma continuação lógica do 

estágio anterior, a análise matemática dos resultados tem em vista verificar como cada 

modificação da formulação DEA contribui para o melhor entendimento do caso 

abordado. A interpretação dos resultados objetiva extrair informações de caráter mais 

estratégico da análise, além da avaliação convencional em unidade eficiente ou não-

eficiente e que levem a obtenção de possíveis melhorias com o objetivo de promover 

um incremento futuro nos resultados, com foco na problemática levantada no início do 

estudo. 

A fim de garantir que os resultados obtidos com a aplicação e verificação dos 

resultados obtidos a partir do uso da análise envoltória de dados sirvam como insumos 

para promover a melhoria contínua do desempenho, o último passo desta última fase 

proposta contempla justamente a identificação de potenciais projetos de melhoria. 

Esses projetos devem ter o objetivo de conduzir a um melhor resultado. 
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5 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA NA CIDADE DE MARINGÁ-PR 

 

5.1 ETAPA PRELIMINAR 

 

No ano de 2007 a cidade de Maringá apresentava uma frota total de 185.755 

veículos (DETRAN, 2016). Já no ano de 2017 a cidade apresentou uma frota de 

311.459 veículos (DETRAN, 2016), comparado ao ano de 2007, houve um aumento 

de 67,7%. Porém, os acidentes ocorridos diminuíram, comparados entre estes dois 

anos, houve a diminuição de 57,5% e consequentemente, conforme apresentado na 

figura 10, o número de vítimas fatais neste mesmo período diminuiu 50,7%.  

 
Figura 12 - Número de vítimas fatais 2006-2016 

 
Fonte: Prefeitura de Maringá.  

 

Chiroli (2011) apontou algumas observações que a equipe da Secretária de 

Transportes  (SETRAN) realizou referente aos acidentes ocorridos no ano de 2010 

em Maringá e salientou que 66% dos acidentes ocorreram por imprudência dos 

condutores, advertindo que dos óbitos ocorridos, 19,5% dos condutores não possuíam 

a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e 28% dos condutores desrespeitaram as 

leis de trânsito, seja por avanço de placas de sinalização e semáforos, seja por dirigir 

embriagado. 

Neste mesmo ano, os motoristas de Maringá acompanharam mudanças no 

trânsito com a implantação do sistema binário, que consistiu na transformação das 

avenidas São Paulo, Herval, Duque de Caxias e Paraná em mão única, com duas vias 
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fazendo o sentido norte-sul e outras duas o inverso.  

Além do sistema binário como característica, a cidade de Maringá contempla 

mais de 30 rotatórias, características que representam o trânsito da cidade 

maringaense, os trechos escolhidos se enquadraram também nos seguintes critérios: 

a) Polos geradores de tráfego, ou seja, construções urbanas que atraem 

grande quantidade de deslocamentos de pessoas ou cargas; 

b) Principais pontos da hierarquia viária na área central da cidade; 

c) Principais rotas; 

Um recurso utilizado como base de apoio para a escolha dos pontos foi 

o Google Maps. Ele possui uma opção de visualização do mapa chamada “Trânsito”. 

O recurso permite a visualização do tráfego em tempo real, em dia e hora específica. 

A fim de exemplificar, foi definido a opção trânsito típico e selecionado o dia da 

semana e horário, conforme a Figura 13. A cor de representação da velocidade vai do 

verde, que representa um trânsito rápido, até o vermelho, simbolizando um trânsito 

lento. 

Estes dados são coletados através do Google Maps para dispositivos móveis. 

O GPS do aparelho envia pequenos pacotes de dados para a empresa informando a 

que velocidade o veículo está andando. Uma vez que os dados de todos os celulares 

com Google Maps sejam agrupados, o Google consegue calcular como estão as 

condições de tráfego naquela região. 

 
Figura 13 - Trânsito Típico 

 
Fonte: Google Maps (2017). 

 

Após estas etapas foram definidos os trechos para a aplicação do estudo, 
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figura 14, e a partir disto a primeira coleta de dados, buscou-se conhecer e relacionar 

as medidas utilizadas para gestão do trânsito e funcionamento das vias.  

Os locais definidos foram: 

1. Praça dos Expedicionários 

2. Av. Paraná - Trecho entre: Avenida XV de novembro e Avenida Tiradentes. 

3. Praça Rocha Pombo  

4. Avenida São Paulo – Esquina da Avenida Juscelino Kubitschek 

 
Figura 14 - Trechos definidos 

 
Fonte: Google My Maps (2017). 

 

5.2 ETAPA DE APLICAÇÃO 

 

Segundo o DNIT (2015), a situação operacional da corrente de tráfego, em 

uma via, é definida por três grandezas principais: Volume, velocidade e densidade. Já 

o e espaçamento e o intervalo são variáveis decorrentes dessas três grandezas. 

Este volume, também chamado de fluxo de tráfego, de acordo com HCM 

(2010) é um indicador que corresponde ao número total de veículos que passam em 

um determinado ponto durante um dado intervalo de tempo. O fluxo pode ser expresso 

em períodos anuais, diários, horários. 

A segunda grandeza é a velocidade, representada pela relação da distância 
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pela unidade de tempo, expressa em km/h. No HCM (2010) tem-se duas velocidades 

médias diferentes. A primeira é a velocidade média de percurso, definida como a 

extensão do trecho dividido pelo tempo de deslocamento médio consumido pelos 

veículos para atravessar este trecho. O tempo de deslocamento inclui somente o 

tempo que os veículos gastam em movimento e não inclui paradas por retenção. E a 

velocidade média de viagem, definida como a extensão do trecho dividido pelo tempo 

médio de viagem gasto pelos veículos atravessando o trecho, incluindo todos os 

tempos parados por retenções.  

A outra grandeza é a densidade, definida pelo número de veículos ocupando 

uma certa extensão de uma faixa ou da via, num dado instante. Geralmente expressa 

em veículos por km (veíc/km). A densidade pode ser calculada utilizando a relação 

entre volume e velocidade.  

Um fator importante para o motorista, na escolha do percurso, é o tempo de 

viagem. Para esta análise, devem ser considerados também os fatores que afetam a 

capacidade e os volumes de serviço das vias. De acordo com o HCM (2010) entre 

esses fatores estão as características da via: tipos, número de faixas por sentido, 

largura das faixas, distância entre as margens da pista e obstáculos laterais (largura 

dos acostamentos), ambiente típico atravessado, traçado em planta. E as 

características do tráfego: composição da frota, distribuição do fluxo por sentido e tipo 

de usuário. Estes fatores serão representados pelo atraso, ou seja, falta de 

pontualidade no cumprimento de uma obrigação ou compromisso. Definido pela razão 

entre o tempo de percurso livre e congestionado.  

Após a delimitação da área de estudo, foram definidos quais são as DMUs e 

os fatores, representados pelas variáveis input e output, conforme Tabela 02. A 

escolha dos inputs e outputs, a serem utilizados para calcular a eficiência nas vias 

selecionadas, foram determinados pela disponibilidade dos dados e pela análise da 

revisão bibliográfica realizada.  

 
Tabela 2 - Seleção DMUs e Variáveis 

DMU INPUT 1 INPUT 2 INPUT 3 INPUT 4 OUTPUT 

Ponto 1 
Volume / 
Fluxo de 
tráfego 

Velocidade 
média de 
viagem 

Densidade 
da via Atraso 

Número 
saída de 
veículos 
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Ponto 2 
Volume / 
Fluxo de 
tráfego 

Velocidade 
média de 
viagem 

Densidade 
da via Atraso 

Número 
saída de 
veículos 

Ponto 3 

Ponto 4 

Fonte: Autor (2017). 

 

Foram escolhidos quatro inputs: volume, velocidade média de viagem, 

densidade e atraso. Como output foi escolhido o número de saída dos veículos, 

indicando, a eficiência do serviço. A variável do fluxo de tráfego é o indicador de 

desempenho, representando o número total de veículos que passam em um 

determinado ponto durante um dado intervalo de tempo. Segundo o HCM (2010) 

pode-se calcular o fator de hora pico. O volume de trânsito básico é o período do pico 

de 15 minutos, o qual ocorre tipicamente durante a hora de pico do dia. A conversão 

do volume horário na taxa de fluxo, obtém-se dividindo-se o volume horário pelo Fator 

de Hora de Pico.  

Devido à disponibilidade do software SIAD, foram feitas aplicações nos 

modelos CCR, no qual se presume que as suas unidades possuem o retorno 

constante de escala, BCC, estima retornos variáveis de escala, considerando 

orientação ao output em ambos e eficiência cruzada. 

O equipamento utilizado para a coleta de dado foi uma filmadora, modelo 

Gopro Hero 3+, por possuir lente angular de 170 ° permite capturar muito mais na 

mesma imagem, apesar da distorção, que não afetou os dados coletados, conforme 

apresentado nas figuras 15 e 16. As filmagens foram realizadas em dias típicos sendo 

estes de segunda-feira (período da tarde), terça-feira a quinta-feira e sexta-feira 

(período da manhã), não sendo estes dias vésperas de feriados, períodos de férias 

escolares ou dias chuvosos para não haver distorções nos deslocamentos casa para 

trabalho e escola. Em relação aos períodos de maior movimento de veículos, foram 

escolhidos para esta análise das 12h00min às 12h15min e das 18h00min às 

18h15min. Por meio de visitas prévias em diversos locais de estudo, foi constatado 

uma padronização no volume de veículos das 12h00min até às 13h00min e das 

18h00min às 19h00min. 
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Figura 15 - Coleta de dados - Praça Rocha Pombo 

 
Fonte: Autor (2017). 

 
Figura 16 - Coleta de dados - Avenida Paraná 

 
Fonte: Autor (2018). 

 

Para realizar a análise dos trechos selecionados, inicialmente foram utilizados 

os critérios definidos no HCM (2010) para caracterização da via. Que abordam os 

seguintes pontos: 

 

a) Tipo de via;  

b) Número de faixas;  

c) Largura das faixas e acostamentos; 

d) Traçado em planta e perfil; 

e) Ambiente típico atravessado; 
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f) Composição da frota; 

g) Tipo de usuário. 

 

A coleta de dados da Praça dos Expedicionários foi realizada entre às 12h e 

12h15min, com duas câmeras, posicionadas nos pontos 1 e 3, conforme figura 17.  

Préviamente com a analise dos vídeos e contagem obteve-se os dados da tabela 03.  

 
Figura 17 - Praça dos Expedicionários 

 

 
Fonte: Autor (2018). 

 
Tabela 3 - Dados Praça dos Expedicionários 

Acesso Fluxo de Tráfego (unidades) Saída de Veículos (unidades) 
1 224 194 
2 250 256 
3 272 245 
4 168 201 

TOTAL 914 896 
Tempo livre: 

26s 
Tempo congestionado: 

45s 
Atraso: 

19s 
Comprimento total da via: 350 metros 

Fonte: Autor (2018) 



54 

 

A coleta de dados da Avenida Paraná foi realizada entre às 18h e 18h15min, 

com duas câmeras, posicionadas nos pontos 1 e 2, conforme figura 18.  Préviamente 

com a analise dos vídeos e contagem obteve-se os dados da tabela 04. 

 
Figura 18 - Avenida Paraná 

 
Fonte: Autor (2018). 

 

Tabela 4 - Dados Praça dos Expedicionários 

Acesso Fluxo de Tráfego (unidades) Saída de Veículos (unidades) 
1 273 321 
2 188 125 

TOTAL 461 446 
Tempo livre: 

23s 
Tempo congestionado: 

178s 
Atraso: 
155s 

Comprimento total da via: 187,20 metros 
Fonte: Autor (2018). 

 

A coleta de dados da Praça Rocha Pombo foi realizada em dois horários, 12h 

às 12h15min e às 18h até 18h15min, com uma câmera, posicionada no alto de um 

prédio próximo ao ponto 3, conforme figura 19. Préviamente com a analise dos vídeos 

e contagem obteve-se os dados da tabela 05 e 06.  
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Figura 19 - Praça Rocha Pombo 

 
Fonte: Autor (2018). 

 

Tabela 5 - Dados Praça Rocha Pombo - 12h 

Acesso Fluxo de Tráfego (unidades) Saída de Veículos (unidades) 
1 343 253 
2 212 142 
3 184 284 
4 195 245 

TOTAL 934 924 
Tempo livre: 

25s 
Tempo congestionado: 

105s 
Atraso: 

80s 
Comprimento total da via: 335 metros 

Fonte: Autor (2018). 

Tabela 6 - Dados Praça Rocha Pombo - 18h 

Acesso Fluxo de Tráfego (unidades) Saída de Veículos (unidades) 
1 366 326 
2 384 147 
3 200 333 
4 211 345 

TOTAL 1161 1151 
Tempo livre: 

25s 
Tempo congestionado: 

105s 
Atraso: 

80s 
Comprimento total da via: 335 metros 

Fonte: Autor (2018) 
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A coleta de dados da Avenida São Paulo foi realizada entre às 12h e 

12h15min, com duas câmeras, posicionadas nos pontos 1 e 2, conforme figura 20.  

Préviamente com a analise dos vídeos e contagem obteve-se os dados da tabela 07.  

 
Figura 20 - Avenida São Paulo 

 
Fonte: Autor (2018). 

 

Tabela 7 - Dados Avenida São Paulo - 18h 

Acesso Fluxo de Tráfego (unidades) Saída de Veículos (unidades) 
1 258 239 

TOTAL 258 239 
Tempo livre: 

12s 
Tempo congestionado: 

124s 
Atraso: 
112s 

Comprimento total da via: 158 metros 
Fonte: Autor (2018). 

 

A Tabela 8 apresenta o resultado da análise de correlação para as variáveis 

selecionadas para compor este estudo.  

Concluída a escolha das variáveis, definidas as DMUs e finalizada a análise 

de correlação, chega-se à base de dados a ser utilizada para a operacionalização da 

DEA. Essa base é constituídas por um total de 5 DMUs avaliadas por 4 variáveis e é 

apresentada na Tabela 9.  
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Tabela 8 - Análise de correlação para as variáveis estudadas 
 INPUT 1 INPUT 2 INPUT 3 INPUT 4 

INPUT 1 1    

INPUT 2 0,1413 1   

INPUT 3 0,728 -0,5691 1  

INPUT 4 -0,6354 -0,7311 -0,063 1 
Fonte: Autor (2018). 

 
Tabela 9 – Base de dados para aplicação DEA 

DMU INPUT 1 INPUT 2 INPUT 3 INPUT 4 OUTPUT 

Praça dos 
Expedicionários 914 veíc 28 km/h 32,64 

veíc/km 19 s 896 veíc 

Avenida Paraná 461 veíc 4 km/h 115,25 
veíc/km 155 s 446 veíc 

Praça Rocha 
Pombo 12h 934 veíc 2 km/h 467 veíc/km 80 s 924 veíc 

Praça Rocha 
Pombo 18h 1161 veíc 2 km/h 580,50 

veíc/km 80 s 1151 veíc 

Avenida São Paulo 258 veíc 5 km/h 51,6 veíc/km 112 s 239 veíc 

Fonte: Autor (2018). 
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6 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS   
 

Na Tabela 10, encontram-se listados os escores de eficiência dos trechos 

analisados na cidade de Maringá, obtido com a aplicação dos modelos CCR, BCC, 

Eficiência Cruzada apresentados. Nota-se que três trechos foram considerados 

eficientes pelo modelo CCR, todos pelo modelo BCC e nenhum pela eficiência 

cruzada. 

Como discutido, o modelo DEA BCC permite a projeção de cada uma das 

DMUs ineficientes sobre a superfície da fronteira definida pelas eficientes. Dessa 

forma, a eficiência de uma DMU é avaliada com relação às demais. Nesse tipo de 

avaliação, muitas unidades produtivas podem ser igualmente eficientes e assim não 

é possível indicar qual a melhor. A fim de solucionar tal problemática, utiliza-se o 

conceito de eficiência cruzada. 

 

Tabela 10 - Ranking de Eficiência dos trechos analisados 
 CCR BCC Eficiência 

Cruzada 
média DMU Padrão Invertida Padrão Invertida 

Praça dos 
Expedicionários 1 1 1 1 0,808885 

Avenida Paraná 1 0,968354 1 1 0,662117 
Praça Rocha 
Pombo 12h 0,997888 1 1 1 0,705934 

Praça Rocha 
Pombo 18h 1 0,997888 1 1 0,747775 

Avenida São 
Paulo 0,943248 1 1 1 0,589801 

Fonte: Autor (2018). 

 

O modelo CCR, após identificar as DMUs eficientes, medir e localizar a 

ineficiência, ele estima uma função de produção linear por partes, que fornece o 

benchmark (referência) para as DMUs ineficientes, conforme apresentados na tabela 

11. Ao identificar a origem e a ineficiência relativa de cada uma das DMUs, é possível 

analisar qualquer de suas dimensões relativas a entradas e/ou saídas.  
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Tabela 11 - Benchmark para os trechos ineficientes 

DMU Praça dos 
Expedicionários 

Avenida 
Paraná 

Praça Rocha 
Pombo 18h 

Praça dos 
Expedicionários 1 0 0 

Avenida Paraná 0 1 0 
Praça Rocha Pombo 

12h 0 0 0,8044789 

Praça Rocha Pombo 
18h 0 0 1 

Avenida São Paulo 0,16431921 0,06654663 0,06643776 
Fonte: Autor (2018). 

 
A Tabela 11 apresenta a divisão dos trechos em 3 grupos e demonstra que 

suas práticas podem ser repetidas em alguma medida por outros trechos. 

Como apresentado no Capítulo 4, antes de iniciar a etapa de aplicação, 

procurou-se entender os locais de estudo, o que possibilitou visualizar todo o 

funcionamento. Percebeu-se que embora os trechos apliquem conjuntos de medidas 

de planejamento urbano e de tráfego para alcançar um nível máximo de eficiência, 

estes níveis não são mensurados, o que dificulta analisar o desempenho de seu 

serviço.  

A metodologia DEA foi aplicada para análise do trânsito, diferente da sua 

versão original voltada principalmente para as áreas de administração, economia e 

contabilidade. Tal método desdobra os dados coletados e quantificados e permite o 

confronto com as ações realizadas, conforme corporificados a seguir. 

A Praça dos Expedicionários foi considerada eficiente no modelo CCR e BCC 

e lidera o ranking da eficiência cruzada, de acordo com a Tabela 10 (tópico 4.1.3, p. 

55). Este fato pode ser justificado pelas características da via, uma rotatória não 

semaforizada, interseção de quatro acessos, duas faixas e possui o menor atraso, 19 

segundos, se comparada aos outros trechos analisados. Segundo Iowa (2008), nas 

rotatórias são reduzidos em 40% os acidentes mais severos relacionados aos 

choques frontais e traseiros, permanecendo os choques laterais relacionados aos 

movimentos de entre cruzamentos, convergentes e divergentes, considerados de 

menor grau de severidade.  

A rotatória além de grande condição de serviço, 914 veículos no período 

analisado, provocou pouca demora no horário de pico e não precisa de manutenção 

especializada. Percebe-se uma menor dificuldade, se comparado a outros trechos 
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analisados, dos pedestres circularem entre um ponto e outro. Nas entradas de 

veículos as faixas eram respeitadas e, nas saídas, o fluxo era variado, que permitia a 

travessia entre a passagem de um veículo e outro. 

O trecho analisado na Avenida Paraná, uma das avenidas binárias de 

Maringá, foi considerado eficiente no modelo CCR e BCC. Ficou em penúltimo lugar 

no ranking da eficiência cruzada, de acordo com a Tabela 10 (tópico 4.1.3, p. 55) e 

possui o maior atraso entre os trechos analisados, 178 segundos, com velocidade 

média de viagem de 4 km/h. Foi possível observar que este atraso se deu, 

principalmente, pelo afunilamento da via e interrupção do binário, onde quatro faixas 

se transformam em três e encontram com três avenidas, não absorvendo o fluxo que 

contempla. Segundo Bertin (apud GERON, 2012), toda a forma de organização do 

trânsito em uma cidade é válida e os binários são uma forma de organização. Porém, 

a implantação dos binários precisa ser analisada, já que eles podem provocar diversos 

impactos em uma região. Neste mesmo cruzamento, observa-se que as quatro 

conversões disponíveis, bloqueiam o fluxo e impedem a passagem dos veículos nos 

próximos ciclos. Além de impossibilitar a passagem dos pedestres, que acabam 

compartilhando com os veículos as faixas de pedestres.  

Na Praça Rocha Pombo foram realizadas duas análises, a primeira no período 

das 12h, em que foi considerada eficiente apenas no modelo BCC e ficou em terceiro 

lugar no ranking da eficiência cruzada, de acordo com a Tabela 10 (tópico 4.1.3, p. 

55). No período das 18h, ela foi considerada eficiente pelo modelo CCR e BCC e ficou 

em segundo lugar no ranking da eficiência cruzada. Esta diferença se deu pelo número 

de veículos que entraram na via nos dois períodos. No primeiro horário entraram 934 

e 1161 no segundo, ambos períodos com a mesma velocidade média de viagem, 2 

km/h, e atraso, 80 segundos.  

Segundo Coelho (2012), o objetivo geral das técnicas de moderação de 

tráfego é melhorar a qualidade ambiental das vias, com intervenções físicas na 

estrutura viária para obter a redução dos riscos de acidentes e dos níveis de ruído e 

poluição, as rotatórias se inserem perfeitamente neste contexto, e cumprem seu papel 

tanto no controle do volume e da velocidade do tráfego, quanto na redução da emissão 

de monóxido de carbono nas interseções.  

Por se tratar de uma rotatória semaforizada, tanto nas entradas quanto no seu 

percurso, onde, maior parte do trajeto o veículo encontra-se parado, a redução da 

emissão de gases não é garantida. Além dos longos tempos de espera, que podem 
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ser o resultado de diferenças muito grandes dos fluxos de acesso, transferindo o 

congestionamento para as vias adjacentes. 

Se comparada à análise da Praça dos Expedicionários a análise das 12h da 

Rocha Pombo, com um fluxo de tráfego de 914 e 934 veículos respectivamente, tem-

se diferença no atraso de aproximadamente um minuto. Este valor é referente apenas 

ao percurso dentro do trecho, sem considerar o tempo para o acesso do mesmo. Vias 

com características semelhantes, porém, resultados distintos. 

Outro fator analisado foi a acessibilidade dos pedestres, conforme 

apresentado na tabela 12, apenas na saída 2 obteve-se maior recorrência na 

priorização para a faixa de pedestre, isto ocorreu devido à existência de recuo da 

mesma, possibilitando os veículos saírem do trecho para efetuarem a parada.  

 

Tabela 12 – Priorização da faixa de pedestre Praça Rocha Pombo 

Local Priorização da faixa de pedestre 
Saída 1 1x 
Saída 2 0x 
Saída 3 8x 
Saída 4 1x 

Fonte: Autor (2018). 

 

O trecho analisado na Avenida São Paulo foi considerado eficiente apenas no 

modelo BCC e ficou em último lugar no ranking da eficiência cruzada, de acordo com 

a Tabela 10. Apesar de não representar um ponto de congestionamento igual os 

outros trechos analisados, o tempo de atraso, 112 segundos, pode ser justificado 

pelas conversões disponíveis, que ao cruzarem com os veículos vindo do outro 

sentido, bloqueiam o fluxo e impedem a passagem dos próximos ciclos.  

Em relação à travessia dos pedestres, a análise foi similar à Praça dos 

Expedicionários, onde percebe-se menor dificuldade na circulação entre um ponto e 

outro. Porém, nenhum dos trechos analisados, possui qualquer tipo de dispositivo de 

priorização para os pedestres, como por exemplo, o semáforo para pedestres.  

Segundo Amorim et al (2017), em algum momento da viagem, não importa o 

meio de transporte utilizado, todos se tornam pedestres, visto que o deslocamento a 

pé é necessário, mesmo que seja para o acesso ao local de destino. O tipo de acidente 

no qual o pedestre sofre o impacto com outro veículo é chamado de atropelamento e, 

normalmente, possui piores consequências para o pedestre, visto sua maior 
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fragilidade. Apesar de a vítima principal ser o pedestre nos acidentes do tipo 

atropelamento, ele não é a única, pois os condutores e ocupantes dos demais veículos 

também podem se ferir. 
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7 CONCLUSÃO  
 

Ao concluir esta pesquisa, pretende-se reforçar que, avaliar, em qualquer 

instância, não só não é fácil, como é uma tarefa imperiosa quando essa avaliação lida 

com dados que devem ser tratados para se transformar em informação. 

O presente trabalho apresentou a utilização da analise envoltória de dados 

em diversos contextos e discorreu sobre mobilidade urbana, possibilitando a partir 

disto a identificação das variáveis para construção do procedimento proposto. 

Demonstrou que é possível utilizar meios para interpretar o trânsito de cidades 

utilizando a metodologia Análise Envoltória de Dados (DEA). Além disso, realizou uma 

aplicação prática na cidade de Maringá no Estado do Paraná, o que contribuiu para 

demonstrar a eficácia do método. 

Evidencia-se que uma vantagem desta metodologia é a possibilidade de testar 

novas medidas e comparar com diferentes resultados. Permite identificar a real 

situação e com plano de ações, traduzi-las em melhorias, subsidiando aos gestores 

das secretarias municipais de transporte a priorização de projetos que impactam 

diretamente no dia-a-dia da população, favorecendo assim a melhoria da mobilidade 

urbana. 

No entanto é preciso avaliar constantemente a dinâmica do trânsito nas 

cidades que permitirá oferecer melhorias contínuas nos seus serviços. 

A metodologia mostra-se flexível, adaptável, podendo assim ser utilizada em 

cidades de grande, médio e pequeno porte. As escolhas das variáveis podem ser 

realizadas com maior ou menor precisão dependendo do tempo e objetivos que a 

avaliação exigir. 
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