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RESUMO

Este trabalho teve como objetivo apresentar uma revisão bibliográfica sobre a mode-
lagem de demanda direta em sistemas de transporte público e identificar as variáveis mais 
utilizadas. Foram selecionados trabalhos recentes de publicações conceituadas para iden-
tificar o processo de modelagem utilizado para diferentes sistemas de transporte público 
de média e alta capacidade. A partir desta análise, foram escolhidas duas variáveis mais 
comumente usadas, e testou-se a correlação delas com a demanda pelo sistema metro-
viário da cidade do Rio de Janeiro. Os testes realizados com diferentes características do 
sistema em relação às linhas e conjunto de estações mostraram uma boa correlação com 
os dados de população e emprego.

Palavras-chave: Modelos diretos; previsão de demanda.

ABSTRACT

This study aimed to present a literature review on the modeling of direct demand for 
public transport systems and identify the most frequently used variables. Recent studies 
from reputable publications were selected to identify the modeling process used for diffe-
rent public transport systems of media and high capacity. From this analysis, two variables 
most commonly used were chosen and the correlation between them with the demand for 
the subway system of the city of Rio de Janeiro was tested. Tests performed with different 
system characteristics in relation to the lines and set of stations showed a good correlation 
with the data of population and employment.
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INTRODUÇÃO

A previsão da demanda é objeto de estudo para todo e qualquer mercado, in-
dependente daquilo que se pretende ofertar. Mais do que isso, tornou-se definidora 
de onde se investir os escassos recursos disponíveis.

Uma vez que não existem recursos para se investir em todos os projetos, 
a seleção deles deve se dar de uma forma muito criteriosa. Quando se fala, por 
exemplo, em projetos de grande aporte de recursos, e que podem modificar com-
pletamente a vida e a rotina dos cidadãos de uma determinada região, esses crité-
rios devem ser ainda mais rigorosos.

Na área de transportes de passageiros, por se tratar de investimentos de 
grande porte, com vida útil de muitas e muitas décadas, essa previsão deve ser fei-
ta com ainda mais esmero e cuidado, buscando sempre uma maior assertividade.  

Em planos de transporte, de uma maneira geral, para estimativa da deman-
da, é utilizado o Modelo Sequencial de Quatro Etapas, proposto e detalhado de 
forma minuciosa nos trabalhos de Neves (1990). Entretanto, essa modelagem pos-
sui sempre horizontes de longo prazo, fazendo sentido apenas ser utilizada com 
intervalos de projeção de, no mínimo, 5 a 10 anos. Ainda assim, durante esses pe-
ríodos, é de extrema importância que os organismos, governamentais ou privados, 
tenham precisão em suas previsões, a fim de dimensionar todo o funcionamento 
do sistema, seja na parte operacional propriamente dita, ou nas áreas de suporte 
operacional, como bilheterias, segurança e limpeza, dentre outras. 

A previsão de demanda, de forma geral, pode apresentar erros significativos 
no curto prazo, não na forma agregada considerando todos os sistemas, mas para 
cada um dos modais, por não ser sensível a variações pequenas ocorridas em va-
riáveis utilizadas na modelagem. Assim, os erros no curto prazo podem ser altos, 
prejudicando a receita esperada pelas companhias responsáveis pelas operações 
de transporte nos primeiros anos, que são deveras significativos para o cálculo de 
valor do projeto.

Assim, muito mais do que acompanhar uma tendência do que pode estar 
acontecendo, é necessário obter previsões de curto prazo, que sejam as mais pre-
cisas possíveis, e até mesmo sinalizar momentos nos quais seja necessário algum 
tipo de mudança na estratégia da condução dos negócios.

A necessidade de entendimento dos processos de modelagem da demanda 
e dos principais parâmetros utilizados nestes modelos foram os principais motivos 
para desenvolvimento deste trabalho. Assim, na busca por trabalhos nesta área, 
verificou-se que têm sido utilizados modelos diretos de demanda, com base em 
regressões simples e georreferenciadas, visando quantificar o peso de cada parâ-
metro, ou variável, na demanda por sistemas de transportes públicos. Isto pode ser 
observado na seção a seguir deste trabalho em que são citados 9 (nove) estudos.

Assim, neste artigo apresenta-se uma revisão sobre estudos de modelagem 
de demanda, identificando as técnicas e variáveis mais utilizadas nos trabalhos re-
centes. Posteriormente, foram feitas análises com base em dados da demanda no 
sistema metroviário da cidade do Rio de Janeiro.
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REVISÃO DE MODELOS DE DEMANDA PARA SISTEMAS DE TRANSPORTE 
PÚBLICO

A revisão bibliográfica compreendeu uma busca em revistas indexadas de 
artigos que apresentavam uma modelagem de demanda em sistemas de transpor-
te público de média e alta capacidade.  Esta busca resultou em nove artigos que 
tratam da demanda de sistemas de metrô, de trens, de VLT e ônibus (BRT) em 
diferentes países. Um resumo de cada um dos estudos realizados nestes artigos é 
apresentado a seguir em ordem cronológica.

Kuby et al. (2004) fizeram um longo e detalhado trabalho acerca da previsão 
de embarques, por estação, de diversos sistemas de Veículo Leve sobre Trilhos 
(VLT, na sigla em português, ou LRT, em inglês, de Light Rail Transit) ao longo dos 
Estados Unidos da América (EUA). A motivação do trabalho partiu da observação 
da retomada de popularidade desses sistemas, em função do aumento das receitas 
deles da ordem de 77%, entre 1991 e 1999, contra acréscimos de 8% e 30% da 
população e do trânsito em geral, respectivamente. 

A ideia central do estudo era avaliar as variáveis que influenciavam a deman-
da pelos sistemas de VLT, incluindo aspectos relativos ao uso do solo, mas não se 
limitando a eles. Além disso, o objetivo era quantificar o efeito de cada uma dessas 
variáveis na quantidade média diária de embarques em dias úteis típicos (MDU) 
nos sistemas existentes. Não foram feitas diferenciações em relação a estações 
localizadas em zonas centrais de comércio, sendo estas tratadas da mesma forma 
que as demais estações; esse aspecto foi um tanto quanto inovador em sua abor-
dagem, quando comparado a estudos e trabalhos anteriores.

Estupiñán e Rodriguez (2008) desenvolveram um trabalho no qual avaliaram 
a relação entre o ambiente construído do entorno com a demanda, ao nível de 
estação, do Bus Rapid Transit (BRT) de Bogotá (Colômbia). De forma geral, a aná-
lise mostrou que os facilitadores para caminhadas e atividades de pedestres no 
entorno, aliadas a barreiras ao uso do carro, elevam significativamente o número 
de embarques nas estações. A ideia era fazer uma análise mais geral do que sim-
plesmente a relação entre o número de embarques e a densidade populacional e 
de empregos de uma região. 

A metodologia adotada compreendeu um levantamento de dados primários e 
secundários, a fim de se caracterizar o ambiente do entorno e desenvolver alguns 
índices de forma e diversidade de ocupação ainda não testados no contexto de 
corredores de ônibus e suas estações. Depois disso, tentar equacionar a relação 
entre oferta e demanda, com uma análise em um momento de mudanças que pro-
piciassem um estudo detalhado. Como dito anteriormente, o foco se deu no BRT 
da cidade de Bogotá.

Choi et al. (2012) realizaram um estudo sobre o metrô de Seul (Coreia do 
Sul), no qual desenvolveram modelos de previsão de demanda, no nível de esta-
ção, visando projetar o número de usuários embarcando de cada uma delas. De 
forma geral, eles afirmam que o modelo de previsão com esse detalhamento pode 
ser visto como um modelo espacial, com semelhanças estruturais com um modelo 
multiplicativo.

Alguns fatores eram tidos como de grande influência no número de usuários 
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de uma estação. Entretanto, eles podem variar de acordo com o horário do dia, em 
especial, em função do propósito de viagem. Desse modo, foram selecionados três 
períodos distintos: pico manhã (07h às 09h), vale (12h às 14h) e pico tarde (18h 
às 20h). Essa divisão teve como base uma pesquisa de viagem domiciliar, que 
mostrava que boa parte das viagens do pico da manhã era com base domiciliar, 
bem como as do pico tarde, mas com sentido de retorno à residência, e as do vale 
tinham viagens com e sem base domiciliar. Os fatores foram escolhidos com base 
dos estudos de Kuby et al (2004), Estupiñán e Rodriguez (2008), dentre outros. De-
pois, foram organizados em quatro grandes áreas: entorno, impedância à viagem, 
conexão intermodal e outros.

Sonh e Shim (2010) estudaram os fatores geradores de embarques nas es-
tações do metrô de Seul, com foco na área metropolitana. A variável dependente 
era a quantidade média semanal de entradas, ao nível de estação. A metodologia 
empregada fazia uso de um modelo de demanda agregado.

Somenahalli (2011) elaborou, em seu estudo, um modelo para projetar a de-
manda a nível de estação e de rota, para cidade de Adelaide (Austrália). No caso 
dos ônibus, os dados só estavam disponíveis por rota, e não por parada; para o me-
trô, foi possível coletar os dados ao nível de estação. De maneira geral, ele utilizou 
uma combinação dos mínimos quadrados ordinários (OLS), ou seja, uma regres-
são simples ou múltipla e uma regressão geográfica ponderada (GWR) que é uma 
regressão, na qual se atribui pesos distintos às variáveis, em função da localização 
delas e do ponto de referência.

O objetivo geral do trabalho de Somenahalli (2011)  foi determinar como a va-
riação dos níveis de serviço e de fatores socioeconômicos poderia afetar a deman-
da pelo transporte público na cidade de Adelaide. Foram avaliados os serviços de 
metrô e de ônibus, no pico manhã (de 7h às 9h) e no entre picos (de 9h às 15h). Foi 
definido o raio de 800 m, como a área de influência da estação/parada. A variável 
dependente considerada foi o número de embarques dos ônibus e do metrô, por 
rota, sempre com direção ao centro da cidade.

No trabalho desenvolvido por Cardozo et al. (2012), foi feita uma comparação 
entre dois tipos de modelagens preditivas: uma utilizando tão somente os Mínimos 
Quadrados Ordinários (OLS, da sigla em inglês para Ordinary Least Squares) e 
outra lançando mão de um sistema GIS (Geographic Information Systems, em in-
glês), para construir um modelo de Regressão Geograficamente Ponderada (GWR, 
da sigla em inglês para Geographically Weighted Regression). A ideia central do 
estudo foi a aplicação de ambas na projeção de demanda, no nível de estação, do 
metrô de Madrid (Espanha).

Apesar de reconhecerem a validade do modelo clássico de quatro etapas de 
Ortúzar e Willumsen (2001), os autores identificam algumas dificuldades de se uti-
lizar essa abordagem, quando se pretende fazer algo em um nível mais micro, tal 
qual a previsão no nível de estação, em função de se utilizar zonas de transportes 
de grande dimensão, que, por vezes, podem englobar mais de uma estação. Desse 
modo, os autores testaram o modelo GWR para mostrar que os diferentes fatores 
que influenciam as viagens possuem distintos pesos de acordo com cada uma das 
estações, em função das características dos entornos de cada uma delas.
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Segundo Ortúzar e Willumsen (2001), uma das vantagens de se utilizar os 
modelos de demanda direta, em relação ao de quatro etapas, reside no menor cus-
to e maior simplicidade dos primeiros. Na comparação entre o OLS e o GWR, eles 
afirmaram que o primeiro trata-se de um modelo global, com parâmetros calibrados 
de forma global para o sistema, enquanto o segundo é um modelo local, com parâ-
metros estimados de acordo com cada uma das localidades. Neste último, o maior 
peso é atribuído aos dados mais próximos das estações.

Pulugurtha (2012) desenvolveu um trabalho no qual avaliou, no nível de pon-
to de parada, dois modelos de previsão de demanda para o sistema de ônibus da 
Carolina do Norte (Estados Unidos), através de duas técnicas: Método de Proximi-
dade Espacial (SWM, da sigla em inglês para Spatial Proximity Method) e Método 
de Ponderação Espacial (SWM, da sigla em inglês para Spatial Weight Method). O 
objetivo geral era desenvolver essas modelagens utilizando dados georreferencia-
dos, bem como as características do entorno de cada ponto.

Uma das características singulares do trabalho foi o teste de distintas áreas 
de influência do entorno, diferenciadas pelo raio considerado, para se chegar à 
conclusão da amplitude do espaço a ser considerada, ao invés do estabelecimento 
de uma distância padrão. Em geral, o número de pessoas que utiliza o sistema de-
cai, quanto mais distante for a área considerada do ponto de parada.

Zhao et al. (2013) investigaram os fatores que afetariam a demanda pelo me-
trô, no nível de estação, em Nanjing (China). Eles desenvolveram um modelo de 
demanda direta para explicar o número de embarques em 55 estações, utilizando 
um Sistema de Informação Geográfica (GIS, da sigla em inglês para Geographic 
Information System) e a técnica de regressão múltipla das variáveis.

Tal qual em outros estudos, um ponto de grande atenção é delimitar a área 
de influência da estação, isto é, de captação de usuários (PCA, da sigla em inglês 
para Pedestrian Catchment Area). No presente caso, o autor adotou a distância de      
800 m. A média de entradas, por estação, foi adotada como a variável de demanda 
a ser estimada.

Chan e Miranda-Moreno (2013) desenvolveram um modelo de previsão de 
demanda, no nível de estação, para o metrô de Montreal (Canadá). Os autores 
trabalharam um modelo de demanda direto, levando em consideração variáveis 
intrínsecas ao sistema metroviário, bem como variáveis externas a ele. Assim, os 
objetivos do trabalho foram: desenvolver modelo de previsão de demanda, por es-
tação, no pico manhã, usando dados de embarque e desembarque (com dados de 
1998 a 2003) e determinar os fatores mais significantes para a demanda, através 
do cálculo de suas elasticidades.

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS E TABELA RESUMO

Com base na revisão efetuada, foi gerada a Tabela 1 destacando as principais 
variáveis testadas nos estudos apresentados, e aquelas que entraram na modela-
gem final.

As técnicas utilizadas variaram entre modelos regressivos, com técnicas di-
versas, e georreferenciados. Em média, cada estudo utilizou em torno de 23 variá-



82    – 3o Trimestre de 2015

veis em seus testes, sendo o mínimo igual a 13, e o máximo, 42.
Como se pode perceber pela Tabela 1, algumas variáveis se destacam neste 

conjunto de estudos desenvolvidos. Enquanto alguns utilizam fatores socioeconô-
micos, outros dão destaque à facilidade de acesso às estações e à possibilidade 
de integração com outros meios de transporte. Também se percebe a utilização de 
variáveis dummy (0 ou 1) para aspectos específicos, e em função das peculiarida-
des de cada cidade estudada.

Na parte socioeconômica, nota-se a presença constante de variáveis referen-
tes à população, a empregos (seja em número de postos de trabalho, população 
ocupada ou percentual da população ocupada) e à renda. A educação também se 
destaca, aparecendo ora como número de matrículas, ora como número de univer-
sidades ou de instituições de ensino.

A facilidade do acesso ao sistema também é levada em consideração em mui-
tos estudos, algumas vezes através de índices desenvolvidos para medir esse as-
pecto, como presença de calçadas, seja na integração facilitada com outros meios 
de transportes, através de conexões com ônibus ou presença de park-and-ride, de 
maneira que o sistema de mobilidade da cidade esteja integrado e aumente sua 
atratividade. A qualidade do sistema também se apresenta em um número consi-
derável de análises, pois a regularidade e a confiabilidade de um sistema também 
podem se mostrar como itens preponderantes nas decisões de viagens.

O uso do solo (comercial, residencial ou industrial) e a presença de shopping 
centers, restaurantes, hotéis e hospitais são as variáveis de ocupação testadas em 
alguns casos. Em alguns trabalhos também foram utilizadas como variáveis carac-
terísticas específicas do local, como a proximidade com fronteiras internacionais, a 
presença de aeroportos e a presença de estações em centros comerciais.

Tabela 1. Resumo das variáveis e metodologias mais testadas.

Ø- Testadas e incluídas na modelagem final
x - Testadas, mas não incluídas na modelagem final.

Fonte: Os autores
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ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DA DEMANDA NO METRÔ DO RIO DE JANEIRO

 A partir do resultado da revisão, procurou-se avaliar o comportamento da 
demanda num sistema de transporte público considerando duas varáveis bastante 
utilizadas nos estudos: população e emprego. Para isto, foram levantados alguns 
dados referentes a demanda do Metro do Rio de Janeiro, a fim de se avaliar a cor-
relação da demanda neste sistema com estas variáveis.

Breve Histórico do Sistema Metroviário do Rio de Janeiro
O metrô do Rio de Janeiro (MetrôRio) foi inaugurado em março de 1979, com 

apenas cinco estações, uma linha e 4,3 km de extensão. Já em 1981, foi inaugura-
da a linha 2. As expansões foram ocorrendo ao longo dos anos. Em abril de 1998, 
houve a concessão do sistema, que passou a ser operado por uma entidade priva-
da. Mais algumas estações foram inauguradas ao longo dos anos. No final de 2009, 
também houve uma mudança considerável na forma de operação do sistema. Até 
então, os usuários da linha 2 precisavam efetuar a transferência entre as linhas 
na estação Estácio; a partir de dezembro de 2009, os trens da linha 2 passaram a 
compartilhar os trilhos com os trens da linha 1, no trecho compreendido entre as 
estações de Central a Botafogo. A baldeação na estação Estácio passou a ocorrer 
somente nos finais de semana e feriados. 

Atualmente, o sistema metroviário do Rio de Janeiro conta com duas linhas, 
36 estações e cerca de 42 km de extensão, como mostra a Figura 1.

Figura 1. Mapa esquemático do MetrôRio.
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Dados Utilizados na Análise
Conforme mencionado anteriormente, foram utilizados dados de população, 

de emprego e da demanda pelo sistema metroviário para se analisar a correlação 
existente entre essas séries, a fim de se validar, ou não, a seleção das variáveis de 
população e emprego em estudos de previsão de demanda, para o caso específico 
do Rio de Janeiro.

Dados população residente (PR)
Os dados de população residente (PR) foram obtidos no site do Instituto Bra-

sileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014), tanto para o município do Rio de 
Janeiro (RJ), quanto para a região metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ). Esses 
dados estão disponíveis para os anos de 2000 e 2010, anos para os quais foi reali-
zado o CENSO, pelo IBGE. Os valores são os apresentados na Tabela 2.

Tabela 2. População da cidade e da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
Ano 2000 Ano 2010

Rio de Janeiro 5.857.904 6.320.446
RMRJ 10.894.156 11.872.164

As taxas de crescimento para a década dos anos 2000 foram de 7,90% e 
8,98%, para a cidade do Rio de Janeiro e para a RMRJ, respectivamente. Como os 
dados estão disponíveis somente para esses dois anos, foi necessário interpolar 
os valores para os anos entre 2000 e 2010. Assim, adotou-se o crescimento expo-
nencial. 

As taxas encontradas foram de 0,76% a.a. e 0,86% a.a., respectivamente, 
para a cidade do Rio de Janeiro e para a RMRJ. Assim, a série histórica para a 
população ficou conforme apresentado na Tabela 3. Os dados desta tabela foram 
utilizados, posteriormente, nos testes de correlação.

Tabela 3. Estimativa, ano a ano, de população do RJ, através de taxa geométrica.

Ano RJ RMRJ

2000 5.857.904 10.894.156
2001 5.902.592 10.988.217
2002 5.947.622 11.083.090
2003 5.992.995 11.178.782
2004 6.038.714 11.275.300
2005 6.084.782 11.372.652
2006 6.131.201 11.470.844
2007 6.177.974 11.569.884
2008 6.225.104 11.669.779
2009 6.272.594 11.770.536
2010 6.320.446 11.872.164

Dados de empregos (população ocupada)
Os dados referentes a emprego também foram obtidos no site do IBGE (2014). 

Como série mais próxima, trabalhou-se com o histórico, mês a mês, da população 
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ocupada total (POT), por essa refletir de forma realista a quantidade de postos de 
trabalho. Para esses dados, só estavam disponíveis os valores da região metropo-
litana do Rio de Janeiro. Os valores considerados estavam disponíveis na tabela 
“Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por 
regiões metropolitanas, segundo os meses da pesquisa”, no site do IBGE (2014).

Dados de demanda de passageiros
Os dados de demanda de passageiros foram obtidos junto à Concessionária 

que administra o Metrô do Rio de Janeiro (MetrôRio). Foram levados em considera-
ção os dados de Média Dia Útil de cada mês (MDUM), de 2003 a 2013.

Por MDUM, entende-se a média de demanda de passageiros nos dias úteis, 
isto é, exclui-se do cálculo dessa média os sábados, domingos, feriados, dias “enfor-
cados” (dias entre um feriado e um final de semana) e dias atípicos, cuja movimen-
tação na cidade tenha se alterado significativamente, mas somente naquele dia, seja 
para mais ou para menos (greves, acidentes com fechamento de vias, etc).

Como os dados de população são anuais, para a análise ter a mesma base, 
calculou-se, para cada ano, a Média Dia Útil Anual (MDUA), isto é, a média das 
MDUM de um determinado ano.

Testes de Correlação
Foram efetuados testes entre as séries de demanda (MDUA) e de população 

residente (PR) na região metropolitana e entre as séries de demanda (MDUM) e de 
população ocupada total (POT).

Como o Metrô apresenta algumas características importantes quanto às li-
nhas e estações, buscou-se avaliar a correlação dos dados de população e empre-
go com a demanda do sob quatro enfoques: 

a) Linha 1 – embarques na linha 1 do sistema;
b) Linha 2 – embarques na linha 2 do sistema;
c) Sistema – embarques totais no sistema, composto pelas linhas 1 e 2; e
d) Centro – embarque no grupo de estações do Centro da cidade, a saber: 

Central, Presidente Vargas, Uruguaiana, Carioca e Cinelândia.
O grupo Centro foi isolado para a análise uma vez que grande parte dos em-

pregos está concentrada nessa área; desse modo, os testes tiveram como objetivo 
checar se os embarques nessas estações estariam mais correlacionados com a 
série de população ocupada.

Os testes de correlação foram feitos através da ferramenta Análise de Dados 
no Microsoft Excel.

Dados de demanda de passageiros
Para avaliação da correlação entre a MDUA e a PR, foram utilizados dois 

cenários: um com a população da cidade do Rio de Janeiro e outro utilizando os 
dados da população da RMRJ.

Os valores de população utilizados foram os do ano de 2003 até o ano de 
2010, último ano para o qual se tem disponível os dados do Censo. Os resultados 
são apresentados na Tabela 4.
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Tabela 4. Resultado dos testes de correlação entre a MDUA e a PR.

Geométrica RJ RMRJ
Linha 1 0,988906 0,988884
Linha 2 0,995215 0,995207
Sistema 0,991275 0,991257
Centro 0,974605 0,974584

Os resultados encontrados foram bem altos, sendo o menor deles na relação 
entre as estações do Centro e as séries populacionais. A Linha 2 foi a que apre-
sentou maior valor de correlação, com índice acima de 0,995. Isto mostra que a 
população pode ser uma variável importante na definição da demanda.

Testes de correlação entre a MDUM e a POT
Para os testes entre a MDUM e a POT, os dados considerados foram os de 

mês a mês, em função de que os valores destas variáveis são fornecidos por perí-
odos mensais, o que nos permite uma análise mais estratificada. Os testes foram 
feitos com os valores mensais de janeiro de 2003 a junho de 2013.

Também foram testados os valores médios anuais de população ocupada, 
obtidos através da média dos meses de cada ano, frente à MDUA. Os resultados 
são mostrados na Tabela 5.

Tabela 5. Resultado dos testes de correlação entre a MDUM e a POT e entre a MDUA e a POT.

Mensal POT (RMRJ)

Linha 1 0,956540

Linha 2 0,963821

Sistema 0,965617

Centro 0,954694

Anual POT (RMRJ)

Linha 1 0,987881

Linha 2 0,993179

Sistema 0,993471

Centro 0,991389

 
Os resultados mostram que a correlação entre a série de população ocupada 

e a demanda é bem alta. Os resultados na base anual se mostraram muito altos, 
tendo sido o menor valor observado pouco abaixo de 0,99, porém, são dados mais 
agregados. Na análise com base em dados de média mensal, os valores, apesar 
de bem altos, foram ligeiramente menores, quando comparados à base anual. Tal 
diferença pode residir em algum efeito de sazonalidade, que deva ter se diluído 
quando adotada a base anual.
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CONCLUSÕES

A partir da revisão feita sobre modelagem da demanda de passageiros em 
sistemas de transporte público, percebe-se que na quase totalidade dos estudos as 
variáveis de emprego, em diferentes formas de medida, e população representam 
papel significativo na explicação da demanda. De uma certa forma, é esperado que 
quanto maior for a população e o nível de emprego, mais pessoas terão necessida-
de de movimentação, fazendo uso de sistemas de transportes. 

Nas análises realizadas entre a demanda do sistema metroviário do Rio de 
Janeiro e as variáveis de população e emprego, representadas pelas séries de 
população ocupada total e população residente, concluiu-se que essa relação é ex-
tremamente alta, atingindo valores próximos de 1,0. Desse modo, acredita-se que 
estas duas variáveis representem papel significativo para todo e qualquer projeto 
de infraestrutura de transportes que se faça. De certa forma, esta análise confirma 
o que é esperado quanto as variáveis que geram a necessidade de deslocamentos, 
isto é, a população residente e pessoas empregadas na região de influência do sis-
tema de transporte, como a cidade do Rio de janeiro, no caso estudado.  

Como sugestão de trabalhos futuros, indica-se a análise da relação dessas 
variáveis, e outras apresentadas na revisão bibliográfica, em um nível mais pontual 
do sistema, no caso, por estação, pois o desenvolvimento de um modelo desse por-
te poderá subsidiar o planejamento urbano e o planejamento das concessionárias 
no dimensionamento de recursos para cada uma das estações.
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