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RESUMO 

 

Os Polos Geradores de Viagens (PGVs) são empreendimentos de largo porte que produzem 

grande número de viagens, gerando impactos na circulação do seu entorno imediato e 

modificando a acessibilidade da região na qual estão instalados, podendo ser de diversas 

naturezas, como Universidades, Shopping Centers e Hospitais. Os PGVs relacionados à prestação 

de serviços de Saúde têm, em geral, características muito distintas de outros tipos de 

empreendimentos, pois a demanda hospitalar é diferenciada das demandas de outros 

equipamentos por conta do seu caráter emergencial, enquanto o volume e a natureza de sua 

atração são mutáveis e nem sempre passíveis de previsão. Com a finalidade de se tentar prever as 

taxas de viagens atraídas por PGVs, foram desenvolvidos diversos modelos matemáticos ao 

longo dos anos, embora poucos desses sejam relacionados a estabelecimentos hospitalares e de 

saúde. Nesse contexto, este trabalho tem o objetivo de analisar a geração de viagens atribuídas ao 

bloco central do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), avaliando a aplicabilidade de 

modelos destinados a hospitais. Os processos metodológicos passaram pela caracterização do 

Equipamento em estudo de acordo com os aspectos relevantes para a previsão de viagens, pela 

quantificação e caracterização das viagens atraídas, por meio de pesquisa em campo, e pela 

verificação da aderência dos modelos de geração de viagens escolhidos. Ao longo da análise, foi 

desenvolvida a comparação do número de viagens previstas por cada um dos modelos com a 

quantidade de viagens atraídas na hora de pico observada na coleta em campo, analisando-se a 

diferença percentual entre elas, além de se avaliar a relação do coeficiente de determinação (R²) 

das equações com as diferenças obtidas. Os modelos criados pelo ITE (2008), cujas variáveis 

independentes são a ‘área construída’ e a ‘quantidade de leitos’ foram os que melhor 

representaram a dinâmica de viagens ocorridas no HUWC durante o período estudado. Já 

modelos da CET – SP, apesar de terem sido desenvolvidos para uso do solo brasileiro, 

apresentaram baixa relação com o comportamento de viagens visto em campo. Quanto aos 

modelos desenvolvidos por Gontijo e Raia Jr., eles apresentaram péssima relação com a dinâmica 

de viagens do HUWC.      

 

Palavras-chave: Geração de viagens. Polos geradores de viagens. Equipamentos de Saúde.  

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Trip-Generating Poles (TGPs) are large enterprises that produce a large number of trips, 

generating impacts on the circulation of their immediate surroundings and modifying the 

accessibility of the region in which they are installed, and may be of various natures, such as 

Universities, Shopping Centers and Hospitals. TGPs related to the provision of health services 

have, in general, very different characteristics from other types of enterprises, since the hospital 

demand is differentiated from the demands of other equipment because of its emergency 

character, while the volume and the nature of its trip-attraction are changeable and not always 

predictable. In order to try and predict travel rates attracted by TGPs several mathematical 

models have been developed over the years, although few of these are related to health 

establishments. In this context, this work has the objective of analyzing the generation of trips 

attracted to the central block of Walter Cantídio University Hospital (HUWC), evaluating the 

applicability of existing hospital-related models. The methodology used involved the 

characterization of the equipment under study in accordance with the relevant aspects for trip-

generation forecast, the quantification and characterization of the trips attracted, through field 

research, and the verification of the adherence of the chosen trip generation models. Throughout 

the analysis, the comparison of the number of trips estimated by each model with the number of 

trips attracted at the peak hour observed in the field was observed, evaluating the percentage 

difference between them, in addition to evaluating the correlation between the coefficient of 

determination (R²) of the equations and the obtained differences. The models created by ITE 

(2008), whose independent variables are the 'constructed area' and the 'number of beds', were the 

ones that best represented the dynamics of the HUWC trips during the studied period. Even CET 

- SP models, although developed for Brazilian soil use, showed a low relation with the trip 

behavior seen in the field. As for the models developed by Gontijo and Raia Jr., they presented a 

very poor relation with the travel dynamics of the HUWC. 

 

Keywords: Trip Generation. Trip-generating Poles. Health Equipments. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Contextualização 

 

O trânsito de uma região é resultado da necessidade de deslocamentos de pessoas e 

cargas, que são realizados pelas mais variadas motivações, como negócios, trabalho, saúde, 

educação e lazer. Com a intensificação do processo de urbanização e do crescimento 

populacional dos centros metropolitanos, houve a necessidade de se construírem 

empreendimentos de porte cada vez maior, objetivando o acesso da população aos mais diversos 

tipos de serviços disponíveis.  

Os Polos Geradores de Viagens (PGVs), também conhecidos como Polos Geradores 

de Tráfego (PGTs), são empreendimentos de grande porte que produzem grande número de 

viagens, gerando impactos na circulação do seu entorno imediato e modificando a acessibilidade 

da região, além de agravarem as condições de segurança de veículos e pedestres. Tais 

equipamentos podem ser de diversas naturezas, como universidades, shopping centers, casas de 

shows, clubes, hospitais, dentre outros. Devido ao relevante impacto no sistema de mobilidade, 

esses empreendimentos passaram a receber uma maior atenção por parte dos profissionais da área 

de transportes e das autoridades competentes a partir da década de 80, quando se iniciaram 

estudos envolvendo as legislações de uso do solo, classificação viária e geração de viagens.  

No Brasil, o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) elaborou, no ano de 

2001, um Manual de Procedimentos para o Tratamento de Polos Geradores de Tráfego com o 

objetivo de fornecer informações técnicas e legais para que os órgãos e entidades do Sistema 

Nacional de Trânsito pudessem analisar, de maneira mais orientada, os impactos na circulação 

viária e na mobilidade urbana devido à implantação desses equipamentos.  

Os PGVs relacionados à prestação de serviços de Saúde – Hospitais, Maternidades e 

Clínicas – têm, em geral, características muito distintas de outros tipos de empreendimentos 

geradores de viagens e suas características são bastante peculiares. Um hospital é considerado 

como uma organização de saúde que tem em sua origem a prática da assistência aos enfermos, o 

que lhe confere o caráter humanitário, mantendo-se até os dias atuais. Segundo Gonçalves 

(1983), a demanda hospitalar é diferenciada das demandas de outros equipamentos por conta do 

seu caráter emergencial, sendo atribuído aos seus funcionários uma grande responsabilidade 
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profissional e moral; enquanto o volume e a natureza de sua atração são mutáveis e nem sempre 

passíveis de previsão. 

A análise da geração de viagens atraídas por esses equipamentos é fundamental para 

a compreensão dos seus possíveis impactos sobre o Sistema de Trânsito. Os diferentes conceitos 

adotados dos sistemas de saúde tornam as características desses empreendimentos muito distintas 

entre si, dificultando significativamente a comparação dos elementos de análise dos PGVs para 

diferentes regiões geográficas. Assim, os diversos casos de estudos precisam ser considerados nas 

suas especificidades e na sua geografia espacial. 

Com o objetivo de se tentar prever as taxas de viagens atraídas por esses 

equipamentos, foram desenvolvidos diversos modelos matemáticos ao longo dos anos. 

Infelizmente, a literatura não apresenta um grande acervo de estudos relacionados a 

estabelecimentos hospitalares e de saúde. A maioria dos trabalhos publicados faz análises de 

impactos e previsão de viagens utilizando-se de modelos e de taxas encontradas nos diversos 

volumes do Trip Generation Manual, do Institute of Transportation Engineers (ITE). A ausência 

de equações que representem bem a dinâmica de viagens de Hospitais afeta no planejamento de 

trânsito e transportes das regiões onde estão implantados.  

 

1.2. Objeto de Estudo 

 

O objeto de estudo deste Projeto de Graduação trata-se do Hospital Universitário 

Walter Cantídio (HUWC), situado na Rua Capitão Francisco Pedro, n
o
 1290, no bairro Rodolfo 

Teófilo, em Fortaleza, Ceará [Figura 1]. Este empreendimento, fundado na década de 50, é um 

centro de referência para formação de recursos humanos e desenvolvimento de pesquisas na área 

da saúde, assim como desempenha importante papel na assistência à saúde do Estado do Ceará, 

estando inserido no Sistema Único de Saúde (SUS). Como centro de referência para ensino, o 

Hospital funciona como campo de estágio para alunos de graduação e de pós-graduação dos 

cursos de diversos cursos da área de saúde da Universidade Federal do Ceará, assim como recebe 

os alunos de outras universidades do Estado e de fora dele.  

Atualmente, com 28763,93 m² de área total construída, o HUWC se caracteriza como 

unidade que presta assistência de alta complexidade à saúde, realizando desde transplantes renal e 

hepático, de forma rotineira, até pesquisas clínicas vinculadas a diversos programas de pós-
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graduação regionais e nacionais, além de participação em estudos multicêntricos em protocolos 

de pesquisa clínica avançada. Enquanto unidade acadêmica, destaca-se como centro de pesquisas 

clínicas da UFC e do Ceará, sendo uma unidade de saúde de referência no ensino, na pesquisa e 

na assistência de alta complexidade. 

 

Figura 1: Mapa de localização – Bloco central Hospital Universitário Walter Cantídio 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2016) com base Google Earth 

 

Caracterizando-se o sistema viário do entorno do Equipamento, identifica-se a 

presença de vias coletoras, vias locais e de uma via expressa, a Avenida José Bastos. Quanto ao 

sistema de transporte público coletivo, o Hospital situa-se numa localização bastante privilegiada, 

pois tem na sua vizinhança uma grande quantidade de paradas de ônibus e transportes 

alternativos, além de contar com a Estação de Metrô Couto Fernandes a uma distância de 

aproximadamente 200 metros. Além dessa estrutura para transportes coletivos, existe uma boa 

infraestrutura para ciclistas, com a presença de ciclofaixa de sentido duplo na Rua Professor 
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Costa Mendes e uma ciclovia no canteiro central da Avenida José Bastos. Todos esses pontos dos 

sistemas de transportes estão indicados na Figura 2, a seguir. 

 

Figura 2: Sistema de Transportes no entorno do Hospital Universitário Walter Cantídio 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016) com base Google Earth 

 

1.3. Problema Motivador 

 

O problema que motivou este Projeto de Graduação foi a elevada quantidade de 

viagens atraídas diariamente pelo Hospital Universitário Walter Cantídio, o que tem afetado 

consideravelmente a mobilidade e a circulação viária do seu entorno. Além do seu grande porte, 

das constantes expansões e da importância desse equipamento para o Estado do Ceará, vale 

ressaltar que o HUWC foi construído quando ainda não existiam muitos estudos divulgados sobre 

Polos Geradores de Viagens, e, portanto, não passou por uma adequada avaliação quanto aos seus 

impactos sobre o sistema de tráfego. Além disso, é comum que se utilizem alguns modelos 

presentes na literatura para a previsão de atração de viagens, visando o planejamento e a melhoria 

da operação desses empreendimentos, ou, até mesmo, o desenvolvimento de ações mitigadoras. 

No entanto, esses modelos de geração muitas vezes são bastante ultrapassados ou são baseados 
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em estudos internacionais, tornando difícil a sua aderência aos equipamentos brasileiros. Isso 

acaba gerando consideráveis erros ao se analisar o real impacto gerado por PGVs, trazendo 

problemas de planejamento e operação de transportes.       

 

1.4. Questões Motivadoras 

 

I. Quais características de equipamentos do grupo de saúde influenciam o potencial 

de atração de viagens desse tipo de PGV?   

II. Quais os procedimentos a serem tomados para quantificar e caracterizar as viagens 

que tiveram o Hospital como seu destino?   

III. Quais modelos de geração de viagens, dispostos na literatura, apresentam melhor 

relação com a dinâmica de viagens visualizada no Hospital Universitário Walter 

Cantídio? 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é analisar a geração de viagens atribuídas ao bloco 

central do Hospital Universitário Walter Cantídio, avaliando a aplicabilidade de modelos 

existentes de geração de viagens a Polos Geradores de Viagens do tipo equipamentos de serviço 

de saúde. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

Como etapas intermediárias para o desenvolvimento e a conclusão deste trabalho, 

foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

I. Caracterizar o equipamento em estudo de acordo com os aspectos relevantes para 

a previsão de geração de viagens; 

II. Caracterizar o perfil das viagens e dos usuários atraídos pelo Hospital;  

III. Verificar a aderência de modelos existentes de geração de viagens para 

equipamentos de saúde para o caso do Hospital em estudo. 



 
 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Conceito de Polos Geradores de Viagens 

 

Os Polos Geradores de Viagens (PGVs), também chamados de Polos Atrativos de 

Trânsito ou Polos Geradores de Tráfego, são empreendimentos que influenciam a circulação 

viária de seu entorno, podendo causar diversos problemas de mobilidade e fluidez. Os estudos 

acerca desse tipo de empreendimento tiveram início na Europa e nos Estados Unidos, vindo a 

ganhar importância no Brasil por volta da década de 1980. 

A Tabela 1, a seguir, apresenta o conceito de PGV segundo algumas fontes bastante 

reconhecidas no meio técnico.    

 

Tabela 1: Definições de Polos Geradores de Viagens (PGVs) segundo diversos autores 

Fonte Definição de PGV/PGT 

Companhia de 

Engenharia de 

Tráfego (CET) 

– SP (1983) 

Empreendimentos de grande porte que atraem ou produzem grande número 

de viagens, causando reflexos negativos na circulação em seu entorno 

imediato podendo prejudicar a acessibilidade de toda uma região, ou agravar 

condições de segurança de veículos e pedestres.   

Lei de Uso e 

Ocupação do 

Solo (Luos) – 

FOR (1996) 

Edificações onde se desenvolvem atividades geradoras de grande número de 

viagens, e cuja implantação provoque impacto no tocante à saturação da 

capacidade viária do entorno, na circulação circunvizinha, na acessibilidade à 

área, na qualidade ambiental, na segurança de veículos e pedestres e na 

capacidade da infraestrutura existente. 

Departamento 

Nacional de 

Trânsito 

(Denatran) – 

(2001) 

 

Empreendimentos de grande porte que atraem ou produzem grande número 

de viagens, causando reflexos negativos na circulação viária em seu entorno 

imediato e, em alguns casos, prejudicando a acessibilidade da região, além de 

agravar as condições de segurança de veículos e pedestres. 

Portugal e 

Goldner (2003) 

Locais ou instalações de distintas naturezas que desenvolvem atividades de 

porte e escala capazes de produzir um contingente significativo de viagens. 

Fonte: Adaptada da Rede Ibero-americana de Estudos em PGVs (2008) 
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A implantação de um PGV numa região urbana impacta tanto de maneira positiva 

como negativa no comportamento da circunvizinhança. Por um lado, há a possibilidade de 

valorização da região bem como a diversificação de serviços prestados; por outro, é visível que o 

aumento dos tempos de viagens e a dificuldade de estacionamento em horas de pico são alguns 

dos transtornos causados (Portugal e Goldner, 2003).  

Esses Polos Geradores de Viagens podem ser de diversas naturezas, como: 

Supermercados, Shopping Centers, Clubes, Universidades, Hospitais, Maternidades e Igrejas. 

Cada um desses tipos de equipamentos produz e atrai viagens de forma diferente, de acordo com 

suas características.  

 

2.2. Elementos de Análise de Produção de Viagens  

 

Para uma boa compreensão do processo de atração de viagens de um PGV, é 

importante observar as distintas dimensões que o compõem. Segundo Andrade (2005), existem 

cinco grandes dimensões envolvidas na análise de PGVs, sendo elas: o padrão do 

empreendimento, a dimensão espacial, o padrão de viagem, a dimensão temporal e a dimensão 

metodológica.  

Os métodos de estimativa de produção de viagens, em geral, são calibrados de acordo 

com um determinado padrão de equipamento. Poucos são os estudos que fornecem equações de 

previsão para um vasto conjunto de PGVs. O conhecimento acerca das atividades desenvolvidas 

nos empreendimentos e dos seus portes físicos é essencial para compreender o contexto no qual 

as equações de previsão foram geradas, pois equipamentos com diferentes características 

possivelmente não apresentam o mesmo comportamento quanto à atração de viagens.    

Tratando-se da dimensão espacial, a localização do PGV é um fator determinante 

para a geração de viagens, tanto quantitativamente quanto qualitativamente. É importante 

também se identificar a área que pode sofrer influência do empreendimento, que é a área referida 

a uma adequada acessibilidade para os usuários que precisam acessá-lo. Segundo CET (1983), 

95% das viagens atraídas por um hospital estão dentro de um raio de 18 km.  

A estimativa das viagens produzidas por um PGV tem sido um dos aspectos mais 

importantes nos modelos estudados. Além da análise quantitativa, deve-se também considerar 

outros aspectos, tais como: a distribuição modal, a categoria e o objetivo da viagem, além do 
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objeto que está sendo transportado. A distribuição modal, ou escolha modal, pode ser definida 

como o processo de separação do total de viagens das pessoas nos diversos modos de transporte 

utilizados, sendo frequentemente usada para descrever a porcentagem de pessoas que usam 

automóveis particulares em contraposição ao transporte público (Bureau of Transportation 

Statistics, 2010).  

De forma geral, a divisão modal pode também contemplar a repartição entre diversos 

modos de transportes, que vai além da divisão entre transporte individual e transporte coletivo, 

fragmentando nos modos a pé, por bicicleta, por ônibus, metrô, trem, automóvel particular, táxi, 

etc. De acordo com Slade e Gorove (1981), com relação à categoria de viagens, consideram-se 

três tipos:  

a) Viagens primárias (primary trips): viagens cuja origem e destino são a residência 

do usuário, ou seja, o empreendimento de fato produziu essa nova viagem;  

b) Viagens desviadas (diverted trips): viagens que já existiriam em uma matriz só 

que, por consequência do empreendimento, o trajeto é alterado e uma parada é 

adicionada;   

c) Viagens não-desviadas (non-diverted trips): viagens já existentes e que não sofrem 

mudanças de trajeto devido ao PGV; somente uma parada é acrescentada. No caso 

dos hospitais, as viagens são com motivo de saúde e possuem a característica de 

que podem ser planejados ou urgentes. 

É preciso ter clareza que o processo de classificação das viagens geradas em 

categorias apresenta com mais exatidão os reais impactos que um Polo Gerador de Viagens pode 

acarretar em uma região, uma vez que as viagens não desviadas não devem ser contabilizadas no 

conjunto de problemas produzidos no sistema viário local. Classificar as viagens segundo os seus 

objetivos é importante para estratificar os volumes de viagens para identificação de padrões e 

para estudar os aspectos relacionados ao encadeamento de viagens, que é um aspecto que vem 

sendo abordado no Gerenciamento de Viagens. No caso dos hospitais, maternidades e clínicas, as 

viagens dos funcionários são por motivo de trabalho e as viagens dos pacientes por motivo de 

saúde (Souza, 2007). 

Tratando-se da dimensão temporal, é essencial se considerar o dia e a hora de projeto 

para se estimar a geração de viagens para um PGV, sendo esse dia e essa hora de projeto os 

períodos de tempo nos quais são observadas as condições críticas da demanda, em termos de 
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movimentação de veículos ou clientes, e que ocorrem com certa frequência. Os dias, horas e 

meses de maior demanda podem variar de estudo para estudo. Portanto, deve-se ter uma 

preocupação com a hora de projeto para a realização de análises de diferentes modelos de geração 

de viagens para os PGVs.  

Segundo Andrade (2005), a dimensão metodológica pode ser sintetizada em quatro 

aspectos básicos: abordagens, variáveis explicativas, natureza da amostra e data da pesquisa. De 

acordo com o ITE (2001), existem procedimentos básicos a serem realizados para criar-se um 

novo estudo de estimativas baseadas em regressão linear, que são os seguintes: 

a) Determinar o tipo de PGV e o universo geográfico a serem estudados; 

b) Escolher um número de PGV existentes, sendo que cinco ou menos elementos é 

considerado um universo pequeno, e recolher dados sobre os seus funcionamentos, 

portes, localizações, volumes atraídos, entre outros; 

c) Verificar a correlação estatística entre o volume de viagens produzidas com as 

variáveis estudadas. 

A Tabela 2, abaixo, apresenta diferentes metodologias de elaboração de modelos de 

previsão de viagens de acordo com algumas importantes fontes da literatura técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 
 

 

Tabela 2: Metodologias para elaboração de modelos de previsão de viagens 

 
Fonte: Adaptada de Gontijo (2012) e Rede Ibero-Americana de Estudo em PGVs (2008) 
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2.3. Modelos de Gerações de Viagens de Equipamentos de Saúde 

 

Segundo a Secretaria Nacional de Assistência Médica e Hospitalar do Brasil, um 

hospital é parte integrante de uma organização médica e social, cuja função básica consiste em 

proporcionar à população assistência médica integral, curativa e preventiva, sob quaisquer 

regimes de atendimento, inclusive o domiciliar; constitui-se também em centro de educação, 

capacitação de recursos humanos e de pesquisas em saúde, bem como de encaminhamento de 

pacientes, cabendo-lhe supervisionar e orientar os estabelecimentos de saúde a ele vinculados 

tecnicamente. As diferentes concepções dos sistemas de saúde nos diversos países tornam as 

características desses empreendimentos distintas entre si, o que dificulta significativamente a 

comparação dos diversos elementos de análise de PGVs em diferentes países. Assim, cada caso 

de estudo precisa ser considerado nas suas especificidades. 

Diferentemente de outros tipos de PGVs, ainda se conhece muito pouco sobre 

modelos de geração de viagens de Hospitais e demais estabelecimentos de saúde, havendo 

carência de estudos que abordem especificamente esses equipamentos. Em geral, os trabalhos 

divulgados fazem previsões de viagens e análises de impactos baseando-se em modelos de 

regressão e taxas de atração de viagens por unidade de variável independente encontradas nos 

vários volumes do Trip Generation Manual, elaborados pelo ITE.  

 

2.3.1. Institute of Transportation Engineers – ITE (2008)  

 

Os trabalhos desenvolvidos pelo ITE abordam modelos de geração de viagens 

relacionados a diversos equipamentos, incluindo três tipos de estabelecimentos de saúde para 

humanos: hospital, casas de saúde e clínicas. Apesar de essas pesquisas terem sido elaboradas 

com base em empreendimentos (hospitais, casas de saúde e clínicas) localizados nos Estados 

Unidos, podendo não ser boas representações do comportamento de geração de viagens em 

empreendimentos em outros países, elas são amplamente utilizadas como referência no meio 

técnico.  

Segundo o ITE (2008), os dados considerados no estudo foram coletados num 

período entre os anos 1960 e os anos 2000. As horas-pico nos dias da semana, no período da 

manhã, ocorrem no período entre às 8h00 e 10h00. No período da tarde, as horas pico 
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aconteceram entre 13h00 e 17h00. Ressalta-se ainda que as taxas e os modelos se referem 

particularmente às viagens geradas pelo modo automóvel, correspondendo à soma entre viagens 

veiculares que acessam e saem do empreendimento. ITE (2008) apresenta, adicionalmente, a 

distribuição direcional das viagens - porcentagens de entradas e saídas - para os diferentes 

períodos de geração analisados. 

Em geral, as variáveis independentes usadas como parâmetro para se obter a taxa de 

geração de viagens nesse tipo de equipamento de saúde são: número de leitos, número de 

funcionários e área construída. A Tabela 3, a seguir, apresenta os modelos e taxas de viagens para 

hospitais desenvolvidos pelo ITE (2008). 

 

Tabela 3: Modelos e taxas de viagens para Hospitais (ITE, 2008) 

 
1
Viagens Médias por Veículos; 

2
Área Bruta de Piso; 

3
Hora Pico do Tráfego da Rua Adjacente; 

4
Hora Pico da Manhã 

do Polo Gerador; 
5
Hora Pico da Tarde do Polo Gerador; 

6
Hora Pico do Polo Gerador. 

Fonte: ITE (2008) 

 

Quando comparados a outros tipos de empreendimentos, que geralmente atraem 

maioria das suas viagens semanais durante os dias úteis, os hospitais e as maternidades 

apresentam um comportamento diferente. Já que não é possível prever dia e hora para se 

necessitar de atendimentos de saúde, a geração de viagens nesses equipamentos acaba variando 

consideravelmente durante a semana, devendo-se ter muita cautela no momento de se aplicar as 

taxas de viagens para finais de semana. 
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2.3.2. Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) – SP (1983)  

 

A CET da Prefeitura de São Paulo elaborou, em 1983, o Boletim Técnico n
o
 32, no 

qual foram estudados cinco estabelecimentos de saúde dentre hospitais gerais, hospitais 

especializados e maternidades. Foram feitas pesquisas de contagem de pessoas e coleta de dados 

físicos e operacionais para se construírem os modelos de geração de viagens. Além disso, foram 

realizadas entrevistas com 1835 usuários, dentre pacientes, funcionários e visitantes, com o 

objetivo de se identificar a divisão modal de acesso a esses equipamentos.  

Tratando-se da dimensão espacial, por se tratar de um estudo elaborado na maior 

metrópole da América Latina, São Paulo, com características bastante peculiares, a CET calculou 

as áreas de influência dos equipamentos de saúde abordados, de acordo com a Tabela 4, a seguir. 

 

Tabela 4: Áreas de influência de hospitais – CET - SP (1983) 

Viagens abrangidas (%) Área de influência 

50 Até 7 km 

75 Até 11 km 

95 Até 18 km 
Fonte: Boletim Técnico n

o
 32, Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (1983) 

 

A partir dos dados da pesquisa realizada, foram desenvolvidos modelos matemáticos 

de previsão de demanda na hora de pico, usados para dimensionar estacionamentos e para a 

previsão de geração de impactos. As equações desenvolvidas, utilizando-se regressão, foram as 

seguintes:  

𝑉 = 0,483𝑁𝐹 + 36,269     (R² = 0,837)                                                    (Equação 1) 

𝑉 = 0,023𝐴𝐶 + 28,834     (R² = 0,742)                                                    (Equação 2) 

𝑉 = 36,065𝑥(1,5)𝑁𝐿𝑥0,01 + 141,793     (R² = 0,645)                               (Equação 3) 

Sendo: 

V = número de viagens para o hospital; 

NF = número de funcionários; 

AC = área construída (m²); 

NL = número de leitos. 
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Pode-se observar que a variável independente que melhor representa a geração de 

viagens em um equipamento de saúde é o ‘número de funcionários’ que nele trabalham. Como as 

variáveis ‘área construída’ e ‘número de leitos' não apresentam forte correlação nos modelos 

encontrados, a CET propôs índices auxiliares, a partir de dados empíricos, que pudessem 

relacioná-las para facilitar a estimativa das previsões. Essas equações estão apresentadas na 

Tabela 5, a seguir: 

 

Tabela 5: Relação entre área construída (AC) e número de leitos (NL) de hospitais – CET - SP 

(1983) 

Menor Valor 𝐴𝐶 = 0,013𝑁𝐿 

Valor Médio 𝐴𝐶 = 0,022𝑁𝐿 

Maior Valor 𝐴𝐶 = 0,102𝑁𝐿 

Fonte: Boletim Técnico n
o
 32, Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (1983)  

 

De acordo com as observações e as coletas, também foi criada uma equação para 

estimar o número mínimo de vagas para estacionamento de automóveis particulares. 

𝑁𝑉𝑔 = 0,27𝑥2,54𝑥𝑉                                                                                  (Equação 4) 

Sendo: 

NVg = número mínimo de vagas de estacionamento para automóveis;  

V = número de viagens para o hospital;  

0,27 = porcentagem de viagens por automóvel atraídas aos PGVs/hospitais;  

2,54 = tempo médio de permanência por automóvel (2 horas e 32 minutos). 

 

Além disso, como resultado das análises realizadas, foi apresentado um quadro geral 

para a definição do número de vagas em função do número de leitos. 

 

Tabela 6: Número de vagas em função do número de leitos de hospitais – CET - SP (1983) 

Número de Leitos Vagas Necessárias 

NL ≤ 50 1 vaga por leito 

50 < NL ≤ 200 1 vaga a cada 1,5 leito 

NL > 200 1 vaga a cada 2 leitos 
Fonte: Boletim Técnico n

o
 32, Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (1983)  

 



24 
 

 
 

Infelizmente, a CET – SP não tornou públicos os dados coletados em campo para os 

equipamentos de saúde na pesquisa em questão, o que impossibilita tirarmos conclusões mais 

sólidas a respeito dos resultados encontrados.  

 

2.3.3. Gontijo e Raia Jr. (2015) 

 

O artigo de Gontijo e Raia Jr. teve como objetivo elaborar modelos de estimativas de 

viagens para hospitais de cidades de médio porte do estado de São Paulo. Foram escolhidos sete 

hospitais para a realização do estudo, que apresentavam as seguintes características mostradas na 

Tabela 7. 

 

Tabela 7: Resumo dos dados utilizados na elaboração dos modelos – Gontijo e Raia Jr. (2015) 

 
Fonte: Gontijo e Raia Jr. (2015) 

 

Sendo: 

ATC = Área total construída, em m²;  

NL = Número de leitos; 

NF = Número de funcionários; 

EM = Especialidades médicas; 

Vad = Viagens atraídas diárias; 

Vahpm = Viagens atraídas na hora de pico da manhã; 

Vahpt = Viagens atraídas na hora de pico da tarde. 

 

Após a fase de levantamento dos dados físicos e operacionais, foram desenvolvidos 

modelos relacionando cada variável independente com as variáveis dependentes. Por meio de 
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análises estatísticas com regressões, foram geradas 48 equações ao total, incluindo lineares, 

potenciais, logarítmicas e exponenciais.  

Foram elaboradas, pelos pesquisadores, três tabelas, uma para cada tipo de variável 

dependente, nas quais as equações indicadas com uma borda retangular foram as que obtiveram 

melhor desempenho nas análises estatísticas. Tais modelos estão apresentados nas tabelas a 

seguir. 

 

Tabela 8: Modelos de viagens atraídas diárias – Gontijo e Raia Jr. (2015) 

 
Fonte: Gontijo e Raia Jr. (2015) 

 

Tabela 9: Modelos de viagens na hora de pico da manhã – Gontijo e Raia Jr. (2015) 

 
Fonte: Gontijo e Raia Jr. (2015) 

 

Tabela 10: Modelos de viagens na hora de pico da tarde – Gontijo e Raia Jr. (2015) 

 
Fonte: Gontijo e Raia Jr. (2015) 

 

Nesse trabalho, constatou-se que as variáveis mais explicativas, ‘número de leitos’ e 

‘número de funcionários’, do ponto de vista dos testes estatísticos, foram os modelos que tiveram 
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pior desempenho no processo de validação. Os autores deveram tal resultado ao baixo número de 

amostras e à discrepância entre os equipamentos usados para o processo de validação. Por conta 

disso, Gontijo e Raia Jr. aconselham cautela no uso de seus modelos, sendo indispensável a 

verificação de mais de um modelo com diferentes variáveis para a análise de resultados.  

 

2.3.4. Martínez, Hueso e Sánchez (2010)  

 

Em 2010, um estudo desenvolvido por Martínez, Hueso e Sánchez, na Espanha, 

propôs novas equações para a previsão de viagens geradas por hospitais. Alegando que o uso de 

modelos disponibilizados pelo ITE não gerava boas estimativas para equipamentos instalados no 

País, os autores desenvolveram um novo modelo tomando como base pesquisas feitas em três 

hospitais espanhóis, um usado como estudo de caso para a criação de modelos e outros dois 

usados para validação. As pesquisas de dados ocorreram no ano de 2008, mas não foram 

divulgadas maiores informações sobre a dimensão temporal das coletas.    

Martínez, Hueso e Sánchez (2010), na definição das variáveis independentes para 

explicar a atração de viagens aos hospitais, seguiram a sugestão proposta pelo ITE (2004) de se 

usar o número de funcionários, a área construída e o número de leitos. No entanto, quando se 

aplicaram os dados de número de empregados, de área construída e de leitos, as quantidades de 

viagens obtidas pela aplicação dos modelos de ITE (2004) e os valores reais foram muito 

diferentes. A partir disso, os autores decidiram incluir as três variáveis de maneira conjunta, 

sendo cada uma delas ponderada por um coeficiente. A Tabela 11, a seguir, mostra as equações 

desenvolvidas com o desenvolvimento dessa pesquisa. 

 

Tabela 11: Modelos de atração de viagens a hospitais – Martínez, Hueso e Sánchez (2010) 

 
Fonte: Martínez, Hueso e Sánchez (2010) 
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Dentre os equipamentos estudados, o Hospital de Villareal, usado para a validação 

dos modelos, apresentou uma variação de viagens de 3,6% para a hora pico da manhã e de 9,2% 

para a hora pico da tarde. Esses erros foram inferiores a 10%, que é o valor de erro assumido para 

análise de amostras pequenas, concluindo-se que os modelos foram adequadamente formulados, 

sendo, portanto, considerados válidos.  

 

2.3.5. Outros Estudos  

 

Em estudos realizados por Oliveira (1971), na Grã-Bretanha, foram pesquisados 

cinco hospitais ingleses, considerando-se suas localizações, suas áreas totais e informações 

relativas ao pessoal (funcionários e pacientes). Apesar de não ter desenvolvido modelos ou taxas 

de gerações de viagens, o autor apresentou diversas tabelas com os dados pesquisados que 

poderiam ser utilizados na explicação e na previsão de viagens geradas por hospitais e outros 

estabelecimentos de saúde.  

O estudo de Lima Carqueja (2006) analisou dois hospitais da Região Metropolitana 

de Florianópolis e estimou taxas de geração e parâmetros com o objetivo de dimensionar as áreas 

de estacionamento e os setores de embarque e desembarque de pessoas. Os dados utilizados pelo 

autor foram obtidos de pesquisas e contagens de veículos feitas nos estacionamentos dos 

hospitais, realizando-se uma caracterização dos usuários e de seus padrões de viagens. 

Foram estimadas as taxas de geração de viagens por dia para as seguintes variáveis: 

área bruta por cada 100 m², quantidade de leitos e quantidade total de empregados. As taxas 

foram calculadas para as viagens diárias em automóveis, chamadas de viagens Tipo 1, e para as 

viagens em automóveis mais vans e ambulâncias, que foram denominadas de viagens Tipo 2. 

Esses valores estão apresentados na Tabela 12, a seguir. 

 

Tabela 12: Taxas de viagens diárias em automóveis – Lima Carqueja (2006) 

Taxas 

Diárias 
Cada 100 m² de área Quantidade de Leitos 

Número de 

Empregados 

Hospital  Tipo 1 Tipo 2 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 1 Tipo 2 

Público  6,73 7,31 4,79 5,21 1,77 1,92 

Privado  5,59 6,48 4,45 5,16 1,60 1,86 
Fonte: Lima Carqueja (2006) 
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2.4. Modelos de Análise de Impactos de Polos Geradores de Viagens  

 

A análise de impacto na circulação viária é essencial para a avaliação da viabilidade 

da operação dos PGVs, assim como para a definição de medidas que possam minimizar os efeitos 

negativos causados por esses empreendimentos. Por conta disso, o Denatran elaborou um roteiro, 

de abrangência nacional, orientando sobre a elaboração de estudos de impactos. 

Independentemente das diretrizes municipais e do formato de relatório que cada cidade 

desenvolve, é necessário que o documento de análise de impactos possua duas vertentes de 

avaliação, uma relacionada aos impactos sobre a circulação viária e outra relacionada ao projeto 

arquitetônico e suas características.      

As informações mínimas exigidas pelo Denatran são as seguintes: 

I. Informações gerais e características do empreendimento; 

II. Memorial descritivo do projeto arquitetônico, contendo parâmetros urbanísticos 

adotados; 

III. Avaliação Prévia dos impactos do PGV, contento análise de circulação na área de 

influência, previsão da demanda de tráfego, avaliação de desempenho e 

recomendação de medidas mitigadoras; 

IV. Determinação das medidas compensatórias adequadas, sejam elas internas ou 

externas. 

Mesmo com o roteiro recomendado pelo Denatran, cada município adota um modelo 

de relatório técnico de acordo com suas necessidades locais. Dessa forma, serão apresentados, 

neste tópico, modelos de análise de PGVs utilizados em algumas cidades brasileiras.   

 

2.4.1. Relatório de Impacto no Sistema de Trânsito (RIST) – Fortaleza 

 

A Autarquia Municipal de Trânsito, Serviços Públicos e Cidadania (AMC) de 

Fortaleza instituiu, desde 2008, a necessidade do certificado de aprovação do Relatório de 

Impacto no Sistema de Trânsito (RIST) para a implantação de atividades enquadradas como PGT 

pela Lei de Uso e Ocupação do Solo (Luos). Isso ocorreu paralelamente à estruturação de 

algumas regulamentações na legislação do Município, o Plano Diretor Participativo (PDP) e o 

Diário Oficial do Município (DOM). 
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O RIST, de acordo com o ART. 167 da Luos-FOR/96, é um documento necessário 

para a Análise de Orientação Prévia (AOP) e deve conter a análise e as recomendações técnicas 

de implantação do empreendimento, além do seu potencial de geração de viagens e da projeção 

da demanda atrativa. Esse relatório deve conter, no mínimo, os seguintes itens: 

I. Memorial descritivo do empreendimento: apresenta-se a identificação dos 

responsáveis técnicos pelo relatório e a caracterização geral do empreendimento, 

enquadrando-o conforma a legislação municipal;  

II. Objetivos do estudo: apresentam-se os objetivos geral e específicos do estudo; 

III. Metodologia do estudo: neste item, deve-se especificar detalhadamente o processo 

metodológico a ser utilizado para a realização de cada etapa do estudo, 

demonstrando todos os passos necessários à obtenção dos resultados; 

IV. Caracterização da área de implantação e da área ou vias impactadas pelo 

empreendimento: nesta etapa, o empreendimento é caracterizado 

socioeconomicamente, estabelecendo-se as áreas impactadas pela sua operação e 

considerando-se as pesquisas realizadas, como entrevistas do tipo preferência 

declarada – O/D; 

V. Caracterização das condições dos sistemas viários, de circulação e de transportes: 

este item aborda a caracterização detalhada das vias de entorno do 

empreendimento, especificando-se a geometria, a classificação funcional e o 

sentido de circulação, dentre outros aspectos. Identificam-se também os locais 

onde ocorrem congestionamentos sistemáticos, pontos críticos e outras 

deficiências; 

VI. Identificação dos equipamentos de impacto contidos na área de influência do 

estudo: consiste no levantamento e na caracterização dos imóveis contidos na área 

de influência do estudo; 

VII. Geração, distribuição, divisão modal e alocação das viagens do PGT: nesta etapa, 

são especificados e detalhados os modelos de pesquisas realizadas em 

empreendimentos similares usados na estimativa de viagens geradas. Também é 

detalhado o tipo de alocação de viagens, considerando a área de influência do 

empreendimento; 
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VIII. Estacionamento e embarque ou desembarque: apresenta-se o dimensionamento do 

número de vagas de estacionamento necessárias e a área que deve ser destinada a 

embarque/desembarque de acordo com a etapa de geração de viagens e com a 

Luos/FOR; 

IX. Análise de capacidade das vias: nesta etapa, avaliam-se a capacidade e o nível de 

serviço das vias onde foram realizadas as pesquisas de tráfego, caracterizando-se 

os cenários atual e futuro considerando a presença e a ausência d o 

empreendimento; 

X. Medidas mitigadoras no empreendimento e nos sistemas viário, de circulação e de 

transporte: relatam-se todas as medidas necessárias – intervenções físicas, 

operacionais e de gerenciamento do sistema viário – à mitigação dos impactos 

causados nos sistemas viário, de circulação e de transportes, e as possíveis 

soluções para a macroacessibilidade da área de influência do estudo; 

XI. Anexos: nesta última etapa, apresentam-se as pranchas necessárias para aprovação 

do empreendimento, como planta de situação, levantamento cadastral e planta de 

localização de postos de pesquisas de trânsito. 

 

2.4.2. Relatório de Impacto na Infraestrutura Urbana de Circulação (RIC) – Belo Horizonte 

 

O impacto de PGTs em Belo Horizonte é avaliado por meio do Relatório de Impacto 

na Infraestrutura Urbana de Circulação. Esse diagnóstico deve apresentar as seguintes 

informações: 

I. Informações Gerais: apresenta-se empreendimento, identificando sua localização e 

sua categoria de uso do solo, além de mostrar fotos e a documentação necessária 

para a obtenção de licenciamento; 

II. Perfil do Empreendimento: descrevem-se as áreas e as atividades desenvolvidas 

no empreendimento, apresentando todos os memoriais de cálculo. As informações 

operacionais, como horários de funcionamento, caracterização e quantificação da 

movimentação de pessoas e mercadorias também devem ser relatadas. Com 

relação à geração de viagens, deve-se abordar o número de viagens produzidas e 



31 
 

 
 

atraídas com suas respectivas divisões modais, além de especificar a metodologia 

adotada para obtenção dos dados de pesquisa; 

III. Acessibilidade ao Empreendimento: apresenta-se o mapeamento da circulação 

viária, com a descrição de cada rota de chegada e saída do empreendimento. 

Identifica-se a área de influência potencialmente afetada pela operação do PGT, 

além de apresentar o mapeamento completo das linhas de transportes que circulam 

pela circunvizinhança, como coletivos, táxis e escolares;  

IV. Análise dos Parâmetros Internos e do Projeto Arquitetônico: nesta etapa, são 

avaliados os parâmetros internos, que são referentes às vagas de estacionamento e 

à demanda por elas. São também apresentados os levantamentos topográficos 

planialtimétrico e cadastral, além do projeto arquitetônico completo; 

V. Análise dos Parâmetros Externos e Impactos Gerados: analisa-se a capacidade 

viária e o nível de serviço das vias na situação atual, e faz-se uma previsão da 

demanda futura de tráfego, considerando uma taxa de crescimento do volume de 

veículos. Para a avaliação desses cenários, utilizam-se softwares específicos para 

modelagem de transportes; 

VI. Conclusões e Proposição de Medidas Mitigadoras/Compensatórias: nesta etapa, 

são descritas as medidas a serem tomadas pelo empreendedor para minimizar os 

impactos causados pela operação do empreendimento. Apresentam-se possíveis 

propostas de adequação do sistema viário, como plano de circulação e 

alargamento de vias, além de propostas complementares, como educativas, de 

monitoramento e operacionais.    

 

2.4.3. Relatório de Impacto no Tráfego (RIT) – São José dos Campos 

 

A análise para aprovação de PGTs em São José dos Campos é feita por meio de um 

Relatório de Impacto no Tráfego (RIT), devendo ser elaborado seguindo o seguinte roteiro: 

I. Informações Gerais: faz-se um breve relato do empreendimento, discriminando 

seu funcionamento e apresentando outras informações pertinentes, como categoria 

de uso, áreas de terreno e construída, taxa de ocupação, vagas de estacionamento, 
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de acessos de pedestres e veículos, vias de acesso para carga e descarga e 

automóveis;  

II. Resumo da Situação Atual: apresenta-se o mapeamento do PGT e da sua área de 

influência, além do mapeamento das vias e esquema de circulação viário existente. 

É abordado também o mapeamento de estações de trem, pontos de ônibus e pontos 

de táxi, incluindo itinerário das linhas, registros fotográficos dos pontos de 

embarque e desembarque. Nesta etapa, apresentam-se as contagens de tráfego, 

mapeamento dos cruzamentos semaforizados com seus respectivos ciclos 

semafóricos e os volumes veiculares obtidos por contagem;  

III. Estimativa de Atração de Viagens: nesta etapa, seleciona-se um modelo de 

geração de viagens, estima-se a divisão modal, a distribuição temporal e a 

espacial. Deve-se apresentar a distribuição de viagens geradas no sistema viário e 

o memorial de cálculo de estimativa e atração de viagens; 

IV. Identificação dos Impactos do Trânsito: estima-se o tráfego futuro e faz-se a 

avaliação os níveis de serviço das vias de acessos, apresentando, no mínimo o 

método utilizado e a demonstração de cálculos realizados; 

V. Identificação dos Impactos: avalia-se os impactos no sistema viário e de 

transportes, identificando trechos que sofrem com o tráfego adicional e 

quantificando o aumento do volume de veículos; 

VI. Observações: após a análise dos impactos viários causados pelo empreendimento, 

são definidas as medidas mitigadoras e/ou compensatórias a serem implantadas 

pelo empreendedor, independentemente das conclusões apontadas pelo RIT.  
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3. METODOLOGIA  

 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi necessária a elaboração de uma 

metodologia com o detalhamento dos processos a serem executados para o alcance dos objetivos 

específicos, como mostrados no fluxograma a seguir [Figura 3]. 

 

Figura 3: Fluxograma resumo da metodologia adotada 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016) 

 

3.1. Caracterização do Equipamento em estudo de acordo com os aspectos relevantes 

para a previsão de viagens 

 

I. Foram levantadas as características físicas do bloco central do Hospital 

Universitário Walter Cantídio por meio de uma reunião com a arquiteta Aline 

Medeiros, responsável pelo Setor de Infraestrutura Física do Hospital 

Universitário. Os aspectos identificados foram: os serviços de saúde ofertados pelo 

Hospital, a planta de localização do bloco central, a planta baixa da edificação, os 

pontos de acesso de pedestres e de veículos, incluindo os pontos de carga e 

descarga, e os estacionamentos internos ao lote do hospital; 
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II. Foram levantados os principais parâmetros utilizados para a previsão de geração 

de viagens de hospitais: área construída total do bloco, número de leitos 

disponibilizados e número de funcionários; 

III. Pesquisou-se o horário de funcionamento do Hospital, além de outros horários 

importantes para a dinâmica do equipamento, que poderiam vir a influenciar os 

volumes de viagens atraídas. Esses horários foram os seguintes: início de 

atendimento nos ambulatórios, troca das equipes de plantão, períodos de visitas a 

pacientes internados, entrada das equipes de serviços gerais.  

 

3.2. Quantificação e caracterização das viagens atraídas pelo Hospital 

 

I. Inicialmente, foi escolhido o dia-pico da semana, determinado como sendo o dia 

de maior movimentação – entrada – de pessoas no bloco central do Hospital. No 

caso deste trabalho, o dia da semana estabelecido para a contagem volumétrica foi 

a segunda-feira, pois o trânsito de pessoas no hospital é mais intenso logo após um 

final de semana. Além disso, observou-se a importância de escolher um dia de 

semana sem feriados ou eventos atípicos. Com base nessas premissas, o dia 

designado para a realização da coleta foi 17 de outubro de 2016 (segunda-feira); 

II. Dentro do dia-pico escolhido, foi definido um período que englobasse horários de 

grande movimentação de pessoas, levantados na etapa anterior, que pudessem 

afetar os volumes de viagens atraídas. Para um melhor desempenho na coleta, por 

questões de disponibilidade de pesquisadores e de segurança, foi escolhido um 

período da manhã, de 6h30 às 8h30, supondo-se que dentro dele estaria contida a 

hora de pico da manhã;  

III. Após definição do dia-pico da semana e do período da manhã para a coleta, foi 

realizada a contagem volumétrica de usuários que acessavam o bloco central do 

Hospital nesse intervalo de tempo. Durante a coleta, em cada uma das entradas, 

um pesquisador ficou posicionado de forma a poder visualizar todas as pessoas 

que adentravam no bloco, realizando a contagem utilizando contadores manuais.  

Foram observados os volumes de chegada de usuários no Hospital em oito 

intervalos de 15 minutos dentro do período estabelecido, tendo esses dados 
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compilados num formulário desenvolvido pela autora especificamente para a 

contagem volumétrica [Apêndice A], exemplificado na Figura 4. Além disso, dois 

supervisores acompanharam o andamento das atividades de pesquisa, visando 

sanar dúvidas e resolver quaisquer imprevistos que viessem a acontecer; 

 

Figura 4: Exemplo do formulário de contagem volumétrica 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016) 

 

IV. Em posse desses dados, foi possível encontrar a hora de pico da manhã daquela 

segunda-feira, que foi dada pela maior soma de volumes de quatro intervalos de 

15 minutos consecutivos. Além disso, foi gerado um gráfico das taxas horárias de 

viagens atraídas em cada intervalo de 15 minutos, multiplicando-se o seu 

respectivo volume por quatro, tendo-se um resultado em viagens por hora;   

V. Simultaneamente à contagem volumétrica, foi realizada uma série de entrevistas, 

com uma amostra de usuários que acessavam o bloco central do Hospital pelas três 

entradas, com o objetivo de identificar a divisão modal das viagens atraídas. Em 

cada uma das entradas, um pesquisador ficou responsável por aplicar o formulário 
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de divisão modal [Figura 5] elaborado pela autora, disposto no Apêndice B, para 

obter informações relevantes à caracterização dos modos utilizados pelos usuários 

do Hospital, como modo usado para se transportar até o Equipamento e o local de 

onde estacionou o veículo em caso de uso de transporte motorizado particular. As 

categorias preestabelecidas de usuários foram as seguintes: 

a) Funcionário – Representando todos os trabalhadores terceirizados e os 

servidores públicos federais, pessoas que necessitam acessar o Hospital 

todos os dias com o motivo da viagem sendo trabalho; 

b) Paciente – Representando os usuários que foram ao Hospital para receber 

atendimento médico, realizar exames ou marcar consultas, ou seja, que 

realizaram viagem com o motivo Saúde; 

c) Acompanhante/Visitante – Representando pessoas que geraram viagem 

com o objetivo de acompanhar um paciente ou para visitar pessoas nos 

leitos do Hospital; 

d) Outros – Representando pessoas que, naquele dia, foram ao Hospital por 

algum outro motivo diferente dos já citados anteriormente, como internos, 

residentes e estudantes, dentre outros.    

 

Figura 5: Exemplo do formulário de divisão modal 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016) 
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As categorias de modo de transporte utilizado para chegar ao Hospital presentes 

no formulário foram as seguintes: a pé, bicicleta, ônibus, metrô, moto, carro, táxi, 

ambulância, outros. Nesse tópico do formulário, no caso de a pessoa ter utilizado 

mais de um modo entre o seu ponto de origem e o ponto de destino, os 

pesquisadores foram instruídos a compilarem apenas o modo final do 

deslocamento do usuário;     

VI. A etapa seguinte envolveu a caracterização das viagens das pessoas entrevistadas. 

Inicialmente, foram separados os dados relativos apenas à hora de pico da manhã, 

identificada dentro do período de análise. Foram gerados gráficos e tabelas com as 

distribuições dos tipos de usuários e com a divisão modal, assim como suas 

proporções amostrais; 

VII. A partir disso, foram utilizadas inferências estatísticas com o objetivo de se 

estimar as proporções populacionais que utilizam cada modo de transporte a partir 

das proporções amostrais. Partiu-se do fato de que a distribuição de p’ poderia ser 

bem aproximada da distribuição normal checando se a multiplicação de p’ pelo 

número de indivíduos da amostra, e de q’ pelo número de indivíduos da amostra 

eram, simultaneamente, maiores que cinco. Assim, para este caso de estudo, foram 

feitas suposições considerando que uma distribuição normal pode ser usada para 

aproximar a distribuição amostral de proporções amostrais. A proporção 

populacional (p) foi estimada a partir da proporção amostral de sucessos (p’). 

Segundo Triola (2008), usamos p’ como o  de p, ou seja, as proporções amostrais 

p’ não tendem a subestimar nem superestimar p. tilizou-se também a estimativa 

intervalar com um de confiança de 95%, representando a proporção de vezes nas 

quais o intervalo de confiança realmente conteria o parâmetro populacional, 

supondo-se um processo de infinitas ;    

VIII. Diante do exposto, os dados desta coleta formaram uma amostra aleatória simples, 

que foi usada para a estimativa intervalar de proporções populacionais. A margem 

de erro da estimativa (err) é dada por meio da equação a seguir: 

 

𝑒𝑟𝑟 = 𝑧(1−α/2)√
𝑝′𝑞′

𝑛
                                             (Equação 5) 
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Sendo: 

Z 1-α/2 = 1,96 (valor crítico que corresponde ao grau de confiança de 95%);  

p’ = proporção amostral de sucessos; 

q’ = proporção amostral de fracassos; 

n = número de indivíduos na amostra. 

      

3.3. Verificação da aderência dos modelos de geração de viagens propostos para                                    

Equipamentos de Saúde no caso do Hospital em estudo 

 

I. Nesta etapa, foram escolhidos os modelos de geração de viagens de hospitais, 

dentre os diversos vistos na literatura técnica, apresentados no tópico 2.3 do 

capítulo de Revisão Bibliográfica, para possibilitar a comparação desses com o 

comportamento da atração de viagens verificada em campo; 

II. Os primeiros modelos escolhidos foram três dos presentes na 8ª edição do Trip 

Generation do ITE, que apresenta 24 modelos de regressão e 27 conjuntos de 

taxas de geração de viagens para hospitais, abordando 3 variáveis independentes 

em diversos períodos do dia e da semana, e considerando apenas viagens geradas 

pelo modo automóvel. Os modelos do ITE foram escolhidos para análise por que 

servem de referência para diversos modelos e abordagens relacionados a PGVs;   

III. Os três modelos da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo também 

foram escolhidos para o processo de análise, pois têm bastante credibilidade no 

cenário nacional e foram desenvolvidos tomando como casos de estudo hospitais 

brasileiros. Além disso, os modelos da CET são os considerados quando se 

elabora um Relatório de Impacto no Sistema de Trânsito, essenciais para a análise 

de PGVs em Fortaleza;  

IV. O terceiro conjunto de modelos escolhidos foram os desenvolvidos pelas 

pesquisas de Gontijo e Raia Jr. Dentre eles, foram escolhidos aqueles que tratavam 

regressões simples para o volume da hora de pico da manhã, para que ficassem 

adequados à análise dos dados coletados em campo. As regressões escolhidas para 

análise neste trabalho foram duas equações que têm como variável independente a 

‘área total construída’ em metros quadrados. Tal escolha deveu-se ao fato de que, 
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apesar de não terem apresentado teste-t significativos, eles tiveram erros inferiores 

a 20%. Outro ponto importante para a escolha desses modelos é que são bastante 

recentes e foram criados com base em dados de hospitais brasileiros; 

V. Em seguida, foram calculadas, de acordo com os modelos escolhidos e suas 

respectivas equações de regressão aplicadas, as quantidades previstas de viagens 

que o Hospital atrai na sua hora de pico, utilizando-se os dados das variáveis 

independentes área construída total, número de leitos e número de funcionários, 

conhecidas em etapas anteriores do processo metodológico; 

VI. Em seguida, foi desenvolvida a comparação do número de viagens previstas por 

cada um dos modelos escolhidos com a quantidade de viagens atraídas na hora de 

pico observadas na coleta em campo, analisando-se a diferença percentual entre 

elas, além de se avaliar a relação do coeficiente de determinação (R²) das equações 

com as diferenças obtidas;   

VII. Por fim, foi possível identificar a variável independente que, ao ser aplicada nas 

equações de geração de viagens, melhor representou as viagens atraídas pelo 

Equipamento em estudo. 
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4. ANÁLISE E RESULTADOS 

 

4.1. Levantamento de aspectos relevantes para a previsão de viagens atraídas pelo 

Hospital Universitário Walter Cantídio 

 

De acordo com os processos especificados no tópico 3.1 do capítulo de Metodologia, 

este tópico apresenta as características físicas do bloco central do Hospital Universitário Walter 

Cantídio que influenciam no seu potencial de atração de viagens.    

Foi analisada, inicialmente, a planta baixa do HUWC, com todas as áreas e 

especificações dos blocos instalados. Dessa forma, foi identificado que, dos 28763,93 m² de área 

construída, 10991,95 m² são referentes ao bloco central, constando 65 vagas de estacionamento. 

Os três pontos de acesso ao bloco central identificados estão ilustrados na Figura 6, abaixo.   

 

 

Figura 6: Pontos de acesso ao bloco central do HUWC 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016) 

 

Caracterizando-se agora o funcionamento geral do Hospital, apresentam-se os 

seguintes resultados: 

I. Horário de funcionamento: 24 horas por dia, todos os dias da semana. No entanto, 

não oferece serviço de emergência;  

II. Estrutura ambulatorial: 2 salas de cirurgia ambulatorial e 146 consultórios para 

atendimento de diversas especialidades, como clínica médica, cardiologia, 

dermatologia e endocrinologia;  

III. Quantidade de funcionários: 1679, sendo 790 com vínculo pela UFC e 889 com 

vínculo pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH);  
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IV. Quantidade de leitos: 249 leitos para internação. 

V. Horário de atendimento para consultas laboratoriais: De segunda a sexta, das 7h00 

às 19h00; 

VI. Horário de agendamento de exames: De segunda a sexta, das 7h00 às 15h00; 

VII. Horário de troca de plantão: às 7h00 e às 19h00; 

VIII. Horário de visitas: Todos os dias da semana, iniciando-se às 11h00 e encerrando-

se às 21h00, sendo que cada setor tem seu período próprio de visitas; 

IX. Horário de entrada de funcionários em geral: às 8h00.   

 

4.2. Quantificação das viagens atraídas pelo Hospital Universitário Walter Cantídio 

 

A pesquisa volumétrica foi realizada no dia 17 de outubro de 2016 (segunda-feira), 

no período de 6h30 às 8h30, contabilizando todas as pessoas que acessavam o bloco central do 

Hospital, através das três entradas, em intervalos de 15 minutos. O clima durante todo o período 

se manteve bom, ensolarado, sem chuvas, sendo, portanto, um dia bastante típico. 

Os dados relativos à contagem volumétrica estão dispostos na Tabela 13 e no Gráfico 

1 a seguir, especificando tanto os volumes de cada entrada individualmente quanto o total de 

usuários que acessaram o empreendimento nesse período da manhã. Ao final da contagem 

volumétrica, registrou-se o total de 2286 pessoas entrando no PGV.  

 

Tabela 13: Quadro de resultados da contagem volumétrica nas três entradas do bloco central 

Volume Entrada 1 Entrada 2 Entrada 3 Total 

Horário Absoluto Acumulado Absoluto Acumulado Absoluto Acumulado Absoluto Acumulado 

6:30 38 38 70 70 118 118 226 226 

6:45 84 122 133 203 129 247 346 572 

7:00 114 236 157 360 101 348 372 944 

7:15 76 312 66 426 120 468 262 1206 

7:30 111 423 64 490 99 567 274 1480 

7:45 119 542 46 536 163 730 328 1808 

8:00 88 630 38 574 129 859 255 2063 

8:15 100 730 13 587 110 969 223 2286 
Fonte: Elaborada pela autora (2016) 
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Gráfico 1: Volumes acumulados de usuários que acessaram o Hospital ao longo da coleta 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
 

A partir dos dados da Tabela 13, foi possível encontrar a taxa horária de viagens 

atraídas, dispostos no Gráfico 2. Esses resultados foram obtidos multiplicando por quatro a 

quantidade absoluta de pessoas que entraram no Hospital a cada 15 minutos de coleta, obtendo-

se, assim, um valor, em viagens por hora, para cada intervalo. Nota-se que, o intervalo 

compreendido entre 7h00 e 7h15 teve a maior taxa horária de atração, com o fluxo de 1488 

pessoas/hora.  

 

Gráfico 2: Taxas Horárias de Atração de Viagens 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2016) 
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Com base nos dados dispostos anteriormente, foi possível encontrar a hora de pico de 

chegada de usuários ao bloco central do Hospital, dada pelo maior somatório de quatro intervalos 

de 15 minutos consecutivos. Identificou-se que a hora do período da manhã na qual se concentrou 

a maior quantidade de pessoas chegando ao Hospital foi de 6h45 às 7h45, com 1254 viagens 

atraídas. Esse resultado pode possuir relação, direta ou indireta, com alguns dos seguintes 

horários praticados no HUWC, que são: 

 7h00 – Troca de turno das equipes plantonistas; 

 7h00 – Início do atendimento nos ambulatórios; 

 7h00 – Início do atendimento para marcação de exames; 

 8h00 – Entrada dos funcionários em geral (terceirizados e servidores públicos). 

 

4.3. Caracterização das viagens atraídas pelo Hospital Universitário Walter Cantídio 

 

Durante o mesmo período de contagem volumétrica, de 6h30 às 8h30 do dia 17 de 

outubro de 2016, foram realizadas entrevistas com uma amostra de 146 usuários que acessaram o 

bloco central do Hospital, utilizando-se o formulário já apresentado no capítulo de metodologia. 

Tal formulário identificou três aspectos importantes para a caracterização das viagens atraídas 

pelo Hospital: o tipo de usuário (funcionário, paciente, acompanhante/visitante, outros), o modo 

de transporte (à pé, bicicleta, ônibus, metrô, moto, táxi, ambulância, outros) utilizado para 

realizar a viagem e o local onde o veículo particular foi estacionado (estacionamento interno, 

estacionamento externo) em caso de ter sido usado como meio de locomoção. A tabela completa, 

com todos os dados relativos às entrevistas, está disposta no Apêndice C.     

Ao longo das duas horas de coleta, foram entrevistadas 146 pessoas, sendo 41 na 

entrada 1, 35 pessoas na entrada 2 e 70 pessoas na entrada 3, representando, respectivamente, 

5.6%, 6.0% e 7.2% dos usuários que acessaram o Hospital por tais entradas. Considerando-se 

apenas a hora de pico, de 6h45 às 7h45, foram entrevistados 80 usuários no total.  

A Tabela 14, a seguir, cruza os resultados sobre os tipos de usuários e sobre a divisão 

modal, considerando-se apenas a hora de pico da manhã. 
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Tabela 14: Quadro de resultados da entrevista de divisão modal na hora de pico da manhã 

Modo / Tipo de Usuário Funcionário Paciente Acompanhante/Visitante Outro Total Geral 

A pé 2 2 1 
 

5 

Ambulância  1 1 
 

2 

Bicicleta 3  2 
 

5 

Carro 4 7 7 3 21 

Metrô  1 1 
 

2 

Moto 3 3 3 
 

9 

Ônibus 3 17 10 2 32 

Táxi  1 3 
 

4 

Total 15 32 28 5 80 
Fonte: Elaborada pela autora (2016) 

 

Como mostrado na Tabela 14 acima, durante a hora de pico, das 80 pessoas 

entrevistadas, 15 eram funcionários, 32 eram pacientes, 28 eram acompanhantes/visitantes e 5 

foram classificados na categoria ‘outros’. Observando-se agora as relações percentuais das 

variáveis envolvidas no estudo, obteve-se a distribuição dos tipos de usuários, representada no 

Gráfico 3, a seguir. 

 

Gráfico 3: Distribuição dos tipos de usuários que acessaram o Hospital na hora de pico da manhã 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Filtrando-se agora os resultados obtidos sobre os modos de transporte utilizados 

pelos usuários para acessar o Hospital durante a hora de pico, o Gráfico 4, abaixo, apresenta a 

distribuição percentual dessa variável. Dentre as 80 pessoas consideradas, 5 foram a pé, 2 

35% 

19% 6% 

40% 

Tipo de Usuário na Hora de Pico (6h45 às 7h45) 

Acompanhante/Visitante

Funcionário

Outro

Paciente



45 
 

 
 

utilizaram ambulância, 5 foram de bicicleta, 21 utilizaram carro particular, 2 foram transportados 

de metrô, 9 foram de moto, 32 utilizaram transporte coletivo (ônibus) e 4 utilizaram táxi.   

Gráfico 4: Distribuição dos modos utilizados pelos usuários na hora de pico da manhã 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Em seguida, as proporções populacionais foram inferidas utilizando-se técnicas 

estatísticas tomando como referência as proporções amostrais da divisão modal apresentadas no 

gráfico acima.  

Aplicando-se as proporções dos limites inferiores e superiores da estimativa de 

proporção cada modo, e considerando-se a proporção amostral, de acordo com o tópico 3.3 do 

capítulo de Metodologia, foram estimadas as proporções populacionais. Todos esses valores e 

cálculos estão apresentadas na Tabela 15, a seguir.  

 

Tabela 15: Estimativa das porcentagens populacionais de diviso modal 

Modo 
Porcentagem na 

amostra 
Erro  Valor - Intervalo 

Porcentagem na população 
(p) 

p' q'  err inferior superior inferior médio superior 

A pé 0.0625 0.9375 0.0530 0.0094 0.1155 0.95% 6.25% 11.55% 

Ambul. 0.0250 0.9750 0.0342 -0.0092 0.0592 -0.92% 2.50% 5.92% 

Bicicl. 0.0625 0.9375 0.0530 0.0094 0.1155 0.95% 6.25% 11.55% 

Carro 0.2625 0.7375 0.0964 0.1660 0.3589 16.61% 26.25% 35.89% 

Metrô 0.025 0.9750 0.0342 -0.0092 0.0592 -0.92% 2.50% 5.92% 

Moto 0.1125 0.8875 0.0692 0.0432 0.1817 4.33% 11.25% 18.17% 

Ônibus 0.4000 0.6000 0.1074 0.2926 0.5073 29.26% 40.00% 50.74% 

Táxi 0.0500 0.9500 0.0478 0.0022 0.0977 0.22% 5.00% 9.78% 
Fonte: Elaborada pela autora (2016) 
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4.4. Cálculo da previsão de viagens de acordo com os modelos de geração de viagens 

selecionados 

 

De acordo com o conteúdo apresentado no tópico 3.3 do capítulo de Metodologia, os 

modelos propostos por pelo ITE (2008), pela CET – SP (1983) e por Gontijo e Raia Jr. (2015) 

tiveram seus resultados avaliados nesta etapa.  

 

4.4.1.  Modelos do ITE (2008) 

 

Neste trabalho, foram utilizadas as equações e as taxas por unidade de variável 

independente correspondentes à hora de pico da manhã em dias úteis, apresentadas na tabela do 

ITE (2008) com os códigos (ID) 4, 13 e 22. Como os modelos do ITE tratam a área construída em 

unidades de 1000 pés², a área construída total do bloco central do HUWC, de 10991.95 m², está 

sendo apresentada como 118.316 unidades de área.  

Na Tabela 16, abaixo, estão apresentados os modelos de regressão usados para cada 

variável independente, assim como seus respectivos coeficientes de determinação (R²), que 

indicam o quão bem as equações conseguem explicar os valores observados na amostra de 

hospitais considerados para sua elaboração. Já na Tabela 17, a seguir, são mostrados os intervalos 

das taxas de geração de viagens, assim como os volumes médios de viagens com base em cada 

variável. No caso deste trabalho, 100% do volume coletado de viagens geradas por automóveis 

foi proveniente de viagens que tiveram o HUWC como ponto de destino.      

   

Tabela 16: Cálculo da previsão de viagens de automóveis atraídas com base nos modelos do ITE 

(2008) 

ITE (2008) 

Variável Independente (X) Unidades Equação R² 
Viagens de automóveis na 
hora de pico da manhã (V) 

Quant. de Funcionários 1679 V = 0.33X + 66.57 0.83 621 

Área Construída (1000 pés²) 118.316 V = 0.83X + 193.50 0.77 292 

Quant. de Leitos 249 ln(V) = 1.15ln(X) - 0.76 0.69 267 
Fonte: Elaborada pela autora (2016) 
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Tabela 17: Intervalos de volumes de viagens de automóveis previstas pelos modelos do ITE 

(2008) 

Variável Independente Unidades 
Taxas de Geração Volume de Viagens 

mínima média máxima inferior médio superior 

Quant. de Funcionários 1679 0.23 0.39 0.89 386 655 1494 

Área Construída (1000 pés²) 118.316 0.88 1.25 5.7 104 148 674 

Quant. de Leitos 249 0.64 1.24 1.88 159 309 468 
Fonte: Elaborada pela autora (2016) 

 

No Gráfico 5, é possível visualizar a variação de viagens de acordo com as taxas de 

geração mínimas, médias e máximas para as variáveis ‘área bruta construída’, ‘quantidade de 

funcionários’ e ‘quantidade de leitos’.   

 

Gráfico 5: Intervalos de volumes de viagens de automóveis previstas pelos modelos do ITE 

(2008) 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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viagens totais –incluindo todos os modos – atraídas na hora de pico, foram calculados os volumes 

com cada equação representativa. Os dados de entrada, assim como os resultados encontrados, 

estão disponíveis na Tabela 18, a seguir.    

 

Tabela 18: Cálculo da previsão de viagens atraídas com base nos modelos da CET – SP (1983) 
CET (1983) 

Variável Independente 
(X) 

Unidades Equação R² 
Viagens previstas 

na hora de pico (V) 

Quant. de Funcionários 1679 V = 0.483X + 36.269 0.83 848 

Área Construída (m²) 10991.95 V = 0.023X + 28.834 0.74 282 

Quant. de Leitos 249 V = 36.065*1.5^(X*0.01) + 141.793 0.65 241 
Fonte: Elaborada pela autora (2016) 

 

Os modelos da CET, desenvolvidos em 1983, não apresentam valores de taxas de 

geração por unidade de variável independente, tornando-se, assim, modelos mais limitados, 

determinados apenas por um resultado pontual, e não por um intervalo de possíveis volumes.   

 

4.4.3. Modelos de Gontijo e Raia Jr. (2015) 

 

Os modelos elaborados tendo como variável dependente o volume de viagens na hora 

de pico da manhã, em geral, não obtiveram bons desempenhos. Apenas alguns modelos, segundo 

os autores, cuja variável independente é a ‘área construída’ em metros quadrados, apresentaram 

desempenho aceitável; ou seja, tiveram erros inferiores a 20%. Dois deles, o de função linear e o 

de função potência, têm seus resultados de estimação de viagens apresentados na Tabela 19, 

abaixo. Vale ressaltar que esses modelos foram ajustados com um valor de R² não muito bom, de 

0.58. 

 

Tabela 19: Cálculo da previsão de viagens atraídas por modelos de Gontijo e Raia Jr. (2015) 
GONTIJO E RAIA JR. (2015) 

Variável 
Independente (X) 

Unidades Função Linear 
Viagens previstas para 

hora de pico da manhã (V) 
R² 

Área Construída (m²) 10991.95 V = 99.67 + 0.023*X 352 0.58 

Variável 
Independente (X) 

Unidades Função Potência 
Viagens previstas para 

hora de pico da manhã (V) 
R² 

Área Construída (m²) 10991.95  V = (0.32*X)^0.75 344 0.58 

Fonte: Elaborada pela autora (2016) 
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4.5. Verificação da aderência dos modelos de geração de viagens selecionados  

 

Neste tópico, será verificado como os modelos de geração de viagens escolhidos se 

aderem aos dados resultantes da pesquisa em campo no Hospital Universitário Walter Cantídio. 

Para isso, serão utilizados resultados obtidos no tópico 4.4 do capítulo de Análise e Resultados 

deste trabalho.  

 

4.5.1. Modelos ITE (2008) 

 

A Tabela 20, abaixo, apresenta os resultados quanto à comparação dos modelos do 

ITE com o volume de viagens coletado em campo.  

 

Tabela 20: Quadro comparativo dos modelos do ITE (2008) com os dados de campo 

ITE (2008) 

Variável 
Independente 

(X) 
Unidades Equação R² 

Viagens de 
automóveis na 
hora de pico da 

manhã – modelo 
(V) 

Volume de 
automóveis na 
hora de pico da 

manhã – 
campo 

Δ (%) 

Quant. de 
Funcionários 

1679 V = 0.33X + 66.57 0.83 621 

329 

89% 

Área Construída 
(1000 pés²) 

118.316 V = 0.83X + 193.50 0.77 292 -11% 

Quant. de Leitos 249 ln(V) = 1.15ln(X) - 0.76 0.69 267 -19% 
Fonte: Elaborada pela autora (2016) 

 

Olhando-se os dados da tabela acima, ao analisar apenas a variação percentual entre 

as viagens estimadas e o volume coletado em campo, verifica-se que nem todos os modelos 

desenvolvidos pelo ITE (2008) produziram resultados satisfatórios.  

A equação que produziu a menor diferença percentual foi aquela que teve como 

variável independente a ‘área construída’, tendo subestimado o número de viagens em 11%. Foi 

percebido que o modelo com maior R², que trata a variável independente ‘quantidade de 

funcionários’, foi o que obteve maior diferença quando comparado ao volume de campo, tendo 

superestimado em quase 90% o volume de viagens de automóveis coletado. Observa-se que os 

valores de Δ não estão se desempenhando de acordo com o esperado pelo comportamento dos 

coeficientes de determinação; pois, supostamente, os valores de R² mais próximos de 1 deveriam 
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dar a melhor estimativa do número de viagens. Isso pode ser explicado pelo fato de que esses 

modelos do ITE foram calibrados para uma realidade bastante distinta da encontrada no HUWC.       

Os Gráficos 6, 7 e 8, a seguir, mostram essa análise para as três variáveis 

independentes consideradas no caso de equipamentos de saúde.  

 

Gráfico 6: Volumes de viagens previstas pelo ITE (2008) – Quantidade de Funcionários 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Gráfico 7: Volumes de viagens previstas pelo ITE (2008) – Área Construída 

  
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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Gráfico 8: Volumes de viagens previstas pelo ITE (2008) – Quantidade de Leitos 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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viagens totais contadas em campo.  
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Gráfico 9: Intervalos de volumes de taxas de automóveis por variável independente previstas 

pelos modelos do ITE (2008) 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
 

Com a análise geral dos gráficos montados a partir dos valores obtidos com as 
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que chegaram ao hospital cujo modo de transporte foi o automóvel, como coletado neste trabalho. 

Outro ponto a ser considerado é, até mesmo por questões culturais, é difícil encontrar o mesmo 

comportamento nos usuários de hospitais americanos e brasileiros, o que influencia diretamente 

na geração de viagens por diferentes modos de transporte. 

 

4.5.2. Modelo CET – SP (1983) 

 

Na Tabela 21, abaixo, são apresentados os resultados quanto à comparação dos 

modelos da CET – SP (1983) com o volume de viagens coletado em campo.  

 

Tabela 21: Quadro comparativo dos modelos da CET – SP (1983) com os dados de campo 

CET (1983) 

Variável 
Independente 

(X) 
Unidades Equação 

Viagens 
previstas 
para hora 
de pico – 

modelo (V) 

R² 

Volume 
na hora 
de pico 

– campo  

Δ (%) 

Quant. de 
Funcionários 

1679 V = 0.483X + 36.269 848 0.84 

1254 

-32% 

Área Construída 
(m²) 

10991.95 V = 0.023X + 28.834 282 0.74 -78% 

Quant. de Leitos 249 V = 36.065*1.5^(X*0.01) + 141.793 241 0.65 -81% 
Fonte: Elaborada pela autora (2016) 

 

Os modelos de regressão desenvolvidos pela CET – SP apresentam uma melhor 

relação entre os coeficientes de determinação e os Δ dos volumes do que o visto nos modelos do 

ITE (2008). A equação da variável ‘quantidade de funcionários’ apresenta um R² de 0.84, 

obtendo como volume previsto 848 viagens na hora de pico. Ao se comparar esse resultado com 

as 1254 viagens contadas na hora de pico em campo, vê-se que esse modelo subestimou a 

quantidade real em cerca de 32%. À medida que o valor do coeficiente de determinação foi 

diminuindo entre os modelos, eles foram apresentando maiores erros percentuais de estimativas, 

que é o comportamento esperado. As previsões segundo as variáveis ‘área construída’ e 

‘quantidade de leitos’ subestimaram o volume de viagens em, respectivamente, 78% e 81%.  
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Os Gráficos 10, 11 e 12, a seguir, mostram essa análise para as três variáveis 

independentes consideradas no caso de equipamentos de saúde, relacionando os volumes de 

campo com os modelos plotados.  

 

Gráfico 10: Viagens previstas pelo modelo da CET – SP para a variável ‘quantidade de 

funcionários’ 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Gráfico 11: Viagens previstas pelo modelo da CET – SP para a variável ‘área construída’ 
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Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Gráfico 12: Viagens previstas pelo modelo da CET – SP para a variável ‘quantidade 

de leitos’ 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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Apesar desses modelos terem sido desenvolvidos no Brasil, não apresentaram uma 

boa relação com a dinâmica de viagens vista na coleta em campo, tendo subestimado bastante as 

viagens atraídas pelo HUWC. Seria importante avaliar a dispersão dos pontos que deram origem 

a cada um dos modelos de regressão para compreender o comportamento dos valores. No 

entanto, como esses dados não foram disponibilizados pelo autor na publicação do estudo, só foi 

possível realizar a comparação pontual dos valores obtidos.   

Com a interpretação dos resultados, identifica-se que a melhor variável independente 

para se estimar o volume de viagens na hora de pico de acordo com os modelos da CET é a 

‘quantidade de funcionários’. No entanto, em geral, as previsões foram bastante falhas para o 

caso em estudo neste trabalho. Apesar da CET – SP ser a principal referência do Brasil sobre 

estudos em PGVs, seus modelos foram desenvolvidos tendo como base hospitais da cidade de 

São Paulo, de grande porte, que apresenta uma dinâmica de trânsito e transportes diferente da que 

ocorre em Fortaleza. Além disso, seus modelos são antigos, produzidos em 1983, tendo 

representado realidades bem distintas das cidades de grande porte atualmente.   

 

4.5.3. Modelo Gontijo e Raia Jr. (2015) 

 

Na Tabela 22, abaixo, são apresentados os resultados da comparação dos modelos de 

Gontijo e Raia Jr. com o volume de viagens coletados em campo.  

 

Tabela 22: Quadro comparativo dos modelos de Gontijo e Raia Jr. (2015) com os dados de 

campo 

GONTIJO E RAIA JR. (2015) 

Variável 
Independente 

(X) 
Unidades Função Linear 

Viagens na hora 
de pico da manhã 

– modelo (V) 
R² 

Volume na 
hora de pico 
da manhã – 

campo  

Δ (%) 

Área Construída 
(m²) 

10991.95 V = 99.67 + 0.023*X 352 0.58 

1254 

-72% 

Variável 
Independente 

(X) 
Unidades Função Potência  

Viagens na hora 
de pico da manhã 

– modelo (V) 
R² Δ (%) 

Área Construída 
(m²) 

10991.95  V = (0.32*X)^0.75 344 0.58 -73% 

Fonte: Elaborada pela autora (2016) 
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No caso dos modelos desenvolvidos por Gontijo e Raia Jr. (2015), observa-se, na 

tabela acima, que tanto a função linear quanto a potência não apresentaram boas estimativas do 

volume de viagens do HUWC, tendo subestimado o volume total de viagens em mais de 70%. 

Ambas possuem um coeficiente de determinação de 0.58, mostrando uma aderência mediana dos 

pontos estudados para elaboração dos modelos às funções determinadas, tornando-se plausível 

uma grande diferença percentual entre as viagens previstas e as coletadas em campo. 

Plotando-se as equações no Gráfico 13, abaixo, e incluindo o volume de viagens na 

hora de pico da manhã obtida pela contagem no local de estudo, visualiza-se que essas estão bem 

distantes das viagens estimadas pelos modelos de funções linear e potência, de 352 e 344 

respectivamente. 

 

 

 

Gráfico 13: Viagens previstas pelos modelos de Gontijo e Raia Jr. para a variável ‘área total 

construída’ 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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Dentre os modelos desenvolvidos em seu trabalho, Gontijo e Raia Jr. (2015) 

constataram que as variáveis mais explicativas (quantidade de leitos e quantidade de 

funcionários) foram os modelos que não tiveram bom desempenho no processo de validação do 

ponto de vista dos valores de R² e testes-t. Por outro lado, as variáveis mais validadas (área total 

construída e especialidades médicas) não apresentaram bons resultados, principalmente quanto 

aos valores de R².   

É possível que o baixo número de observações e a discrepância entre as 

características dos hospitais usados para o processo de validação dos modelos de Gontijo e Raia 

Jr. (2015), tendo-se obtido valores de coeficiente de determinação não altos, tenham tido grande 

influência nos resultados desta análise. Além disso, o porte das cidades nas quais esses 

equipamentos se localizavam, com faixa populacional de 100 mil a 250 mil habitantes, é 

completamente diferente do porte da cidade de Fortaleza, resultando em diferentes dinâmicas de 

distribuição de viagens.   
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5. CONCLUSÕES  

 

Ao longo deste trabalho, foi feita uma análise da geração de viagens atribuídas ao 

Hospital Universitário Walter Cantídio, avaliando-se a aplicabilidade de três conjuntos de 

modelos de geração de viagens a PGVs do tipo equipamentos de serviço de saúde. 

A partir da elaboração deste Projeto de Graduação foram observadas divergências em 

pontos importantes da literatura técnica sobre PGVs, como diferenças entre conceitos e 

classificações gerais. Um dos aspectos que se destacou foi quanto às maneiras de abordar os 

impactos produzidos por esses equipamentos, nas quais algumas referências focam no tráfego 

gerado no entorno do empreendimento, outras no uso do solo, e outras até mesmo na 

acessibilidade no local. Apesar disso, também foram encontradas características semelhantes 

entre os modelos analisados, como as variáveis consideradas em sua elaboração, embora tenham 

sido produzidos de acordo com metodologias distintas.  

Muitas foram as características físicas do bloco central do Hospital que foram 

levantadas para a compreensão da sua dinâmica de viagens, tendo-se obtido como principais 

parâmetros que influenciam o potencial de atração os seguintes: a área construída total do bloco, 

a quantidade de leitos disponibilizados e a quantidade de funcionários ativos. Os horários de 

atividades do equipamento, também identificados ao longo do trabalho, foram de extrema 

importância para se definirem possíveis períodos críticos de atração de viagens.   

Além disso, um outro fator de forte influência sobre o desejo dos usuários em 

realizarem viagens ao HUWC, inerente ao seu papel social e institucional, é que o Hospital atua 

como centro de referência para ensino, servindo como campo de estágio para alunos de 

graduação e de pós-graduação de diversos cursos da área de saúde da UFC e de outras 

universidades do Estado. Juntamente a isso, atua como centro de pesquisas clínicas avançadas, 

atraindo, assim, diversas viagens que podem estar relacionadas a objetivos acadêmicos e 

científicos. Tais fatores são bastante peculiares e, facilmente, podem não ter sido encontrados nos 

equipamentos usados para calibração e validação dos modelos de previsão considerados.    

Com base nos modelos de geração de viagens analisados e de todos os resultados 

obtidos durante o desenvolvimento deste trabalho, foi montada uma tabela com um resumo geral  

[Tabela 23], apresentada abaixo, na qual se tornam mais notáveis as diferenças entre os estudos 

avaliados.   
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Tabela 23: Resumo geral dos resultados 

Modelos Variável Independente R² 
Δ (viagens 

estimadas – 
viagens em campo) 

Aderência do 
modelo ao 

caso de estudo 

ITE (2008) 

Quantidade de Funcionários 0.83 89% BAIXA 

Área Construída 0.77 -11% ALTA 

Quantidade de Leitos 0.69 -19% ALTA 

CET - SP 
(1983) 

Quantidade de Funcionários 0.84 -32% MÉDIA 

Área Construída 0.74 -78% BAIXA 

Quantidade de Leitos 0.65 -81% BAIXA 

Gontijo e Raia 
Jr. (2015) 

Área Construída (linear) 0.58 -72% BAIXA 

Área Construída (potência) 0.58 -73% BAIXA 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

É identificável que dois dos modelos criados pelo ITE (2008), cujas variáveis 

independentes são a ‘área construída’ e a ‘quantidade de leitos’ foram os que melhor 

representaram a dinâmica de viagens ocorridas no Hospital Universitário Walter Cantídio durante 

o período estudado. Esses modelos, apesar de recentes, foram desenvolvidos para uso do solo 

americano; ou seja, não se esperava uma aderência tão forte deles com o caso de estudo, 

localizado em Fortaleza.  

Um fator que pode ter influenciado positivamente na aderência dessas equações é que elas foram 

criadas especificamente para a previsão de viagens na hora de pico da manhã em dias úteis.  

Quanto aos modelos da CET – SP, apesar de terem sido desenvolvidos para uso do 

solo brasileiro, eles apresentaram baixa relação com o comportamento de viagens do HUWC. 

Isso pode dever-se à dimensão temporal dos estudos realizados para a elaboração desses modelos, 

que foram criados em 1983. Pesquisas antigas podem trazer resultados equivocados por tratarem 

de uma dinâmica urbana e social bastante diferente da atual. Além disso, a disponibilidade de 

equipamentos de saúde na cidade de São Paulo e a espacialização entre eles, que vêm a afetar o 

modo como os usuários do sistema se comportam, são bem distintas das encontradas no cenário 

da cidade de Fortaleza.  

Considerando-se os modelos desenvolvidos por Gontijo e Raia Jr., apesar de neles 

terem sido analisados equipamentos padronizados, a população das cidades nas quais se 

localizavam os hospitais de estudo era cerca de 10 vezes menor que a população de Fortaleza, 

tornando-se muito difícil que os volumes de viagens encontrados pudessem ser semelhantes. 
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Dessa forma, esse é um possível fator para que os modelos de Gontijo e Raia Jr. tenham 

apresentado uma péssima relação com a dinâmica de viagens encontrada em campo no caso do 

HUWC. Além disso, os próprios autores reconhecem sua limitação do baixo número de amostras 

utilizadas, sugerindo que, mesmo com os resultados satisfatórios dos modelos, o seu uso deve ser 

cauteloso.  

Em resumo, o porte dos objetos de estudo e a localização desses empreendimentos 

são muito distintas, sendo um dos maiores motivos que dificultam os processos de comparação, 

análise e aderência entre modelos. Ao se comparar o potencial de atração de viagens 

de empreendimentos em dimensões espaciais diferentes, deve-se levar em consideração que 

as taxas de motorização, o acesso ao transporte público e as condições socioeconômicas têm uma 

grande influência sobre a dinâmica de viagens. Dessa forma, ao se tratar da análise dos impactos 

no tráfego causados por PGVs, é muito importante que pesquisas em empreendimentos similares 

sejam realizadas. 

 

5.1. Limitações e Sugestões para Trabalhos Futuros 

 

Com base em algumas limitações identificadas neste trabalho, são descritas, a seguir, 

algumas sugestões para trabalhos futuros nesta área de pesquisa: 

a) Sugere-se que a coleta em campo seja realizada todos os dias ao longo de uma 

semana completa, incluindo o final de semana, fazendo-se contagens volumétricas 

que englobem os três períodos pico do dia (manhã, tarde e noite). Dessa forma, as 

variações volumétricas podem ser melhor definidas, obtendo-se maior precisão sobre 

o dia-pico e a hora de pico, além de permitir que outros modelos matemáticos de 

previsão de viagens possam vir a ser utilizados; 

b) Sugere-se avaliar a dinâmica de outros equipamentos de saúde na cidade de 

Fortaleza, buscando-se fazer um paralelo entre o comportamento de diferentes 

empreendimentos, tornando-se possível avaliar a aderência de modelos de geração de 

viagens utilizando-se uma amostra maior e mais diversificada; 

c) Sugere-se fazer uma análise sobre a dinâmica de geração de viagens de uma 

amostra composta exclusivamente por hospitais universitários, com características 

semelhantes, avaliando-se o quanto suas peculiaridades podem vir a afetar o 
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potencial de atração de viagens, verificando-se a diferença de comportamento desse 

tipo de equipamentos de saúde em relação a outros.    

d) Sugere-se a realização de uma análise adequada quanto às vagas de 

estacionamento disponíveis em equipamentos de saúde, pois esses são, em parte, 

causa de congestionamentos e problemas de circulação no entorno desses 

empreendimentos.  
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APÊNDICE A – FORMULÁRIOS DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA 

 

 

 
 

Pesquisa de Divisão Modal - HUWC 
  

 

 
 

 

 

Projeto de Graduação - Departamento de Engenharia de Transportes 
 

 

Responsável: Lara Barroso 
  

 

 
        Entrada: 1 Pesquisador:     Data: 17.10.2016   

        

  
 

LOCALIZAÇÃO 

  

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Volume 
(Pessoas) 

   

   

06:30 - 06:45   
   

   

06:45 - 07:00   
   

   

07:00 - 07:15   
   

   

07:15 - 07:30   
   

   

07:30 - 07:45   
   

   

07:45 - 08:00   
   

   

08:00 - 08:15   
   

   

08:15 - 08:30   
   

        Observações:             
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Pesquisa de Divisão Modal - HUWC 
  

 

 
 

 

 

Projeto de Graduação - Departamento de Engenharia de Transportes 
 

 

Responsável: Lara Barroso 
    

        Entrada: 2 Pesquisador:     Data: 17.10.2016   

        

  
 

LOCALIZAÇÃO 

  

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Volume 
(Pessoas) 

   

   

06:30 - 06:45   
   

   

06:45 - 07:00   
   

   

07:00 - 07:15   
   

   

07:15 - 07:30   
   

   

07:30 - 07:45   
   

   

07:45 - 08:00   
   

   

08:00 - 08:15   
   

   

08:15 - 08:30   
   

        Observações:             
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Pesquisa de Divisão Modal - HUWC 
  

 

 
 

 

 

Projeto de Graduação - Departamento de Engenharia de Transportes 
 

 

Responsável: Lara Barroso 
    

        Entrada: 3 Pesquisador:     Data: 17.10.2016   

        

  
 

LOCALIZAÇÃO 

  

 

 

 
 

      

        

        

        

 

  
      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    

Volume 
(Pessoas) 

   

   

06:30 - 06:45   
   

   

06:45 - 07:00   
   

   

07:00 - 07:15   
   

   

07:15 - 07:30   
   

   

07:30 - 07:45   
   

   

07:45 - 08:00   
   

   

08:00 - 08:15   
   

   

08:15 - 08:30   
   

        Observações:             
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APÊNDICE B – FORMULÁRIOS DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA 

 
 

Projeto de Graduação - Departamento de Engenharia de Transportes 

  

 

Responsável: Lara Barroso 
     Entrada:   Pesquisador:     Data: 17.10.2016   

 

 

Tipo de 
Usuário 

Modal 
Utilizado  

Onde 
Estacionou? 

Intervalo 
de Hora 

 

LOCALIZAÇÃO 

 1         
    2         
    3         
    4         
    5         
    6         
    7         
    8         
    9         
    10         
    11         
    12         
 

LEGENDA 

 13         
    14         
 

TIPO DE USUÁRIO 
 15         

 
FUNCIONÁRIO 1 

 16         
 

PACIENTE 2 
 17         

 
ACOMPANHANTE / VISITANTE 3 

 18         
 

OUTRO 4 

 19         
    20         
 

MODO UTILIZADO   
 21         

 
A PÉ 1 

 22         
 

BICICLETA 2 
 23         

 
ÔNIBUS 3 

 24         
 

METRÔ 4 
 25         

 
MOTO / DIRIGINDO 51 

 26         
 

MOTO / CARONA 52 
 27         

 
CARRO / DIRIGINDO 61 

 28         
 

CARRO / CARONA 62 
 29         

 
TÁXI 7 

 30         
 

AMBULÂNCIA 8 
 31         

 
OUTROS 9 

 32         
    33         
 

ONDE ESTACIONOU (p. 51, 52, 61 e 62) 
 34         

 
ESTACIONAMENTO INTERNO 1 

 35         
 

ESTACIONAMENTO EXTERNO/RUA 2 
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APÊNDICE C – DADOS DAS ENTREVISTAS REALIZADAS EM CAMPO 

 

Entrada 
Tipo de 
Usuário 

Modal 
Utilizado 

Onde estacionou Hora 

1 2 61 2 6:30 

1 2 3   6:30 

1 3 62 2 6:30 

1 3 3   6:30 

1 2 3   6:30 

1 2 3   6:30 

1 2 3   6:30 

1 2 61 2 6:30 

1 2 61 2 6:30 

1 2 61 2 6:30 

1 3 7   6:45 

1 2 3   6:30 

1 3 3   6:30 

1 2 3   6:45 

1 3 3   6:45 

1 2 3   6:30 

1 2 3   7:00 

1 2 7   6:30 

1 2 62   6:30 

1 2 3   7:00 

1 2 7   6:45 

1 2 61 2 6:30 

1 2 61 2 6:30 

1 2 1   6:45 

1 2 3   6:30 

1 2 7   6:30 

1 2 3   7:00 

1 2 61 2 6:30 

1 2 3   7:15 

1 2 3   7:15 

1 2 62   7:30 

1 2 3   7:00 

1 3 7   7:30 

1 3 2   7:30 

1 3 2   7:30 

1 3 7   6:30 

1 2 3   6:30 

1 3 51 2 7:15 

1 3 62   6:30 
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Entrada 
Tipo de 
Usuário 

Modal 
Utilizado 

Onde estacionou Hora 

1 3 51 2 8:00 

1 2 7   8:15 

2 1 61 1 6:30 

2 1 61 2 6:30 

2 1 61 2 6:30 

2 1 3   6:30 

2 1 3   6:30 

2 1 62 2 6:30 

2 1 61 2 6:30 

2 1 61 1 6:30 

2 1 62 2 6:30 

2 1 51 1 6:30 

2 1 51 1 6:30 

2 4 62 2 6:30 

2 1 61 1 6:30 

2 1 3   6:30 

2 1 3   6:30 

2 4 61 1 6:30 

2 1 61 2 6:30 

2 1 61 2 6:30 

2 1 1   6:45 

2 1 62 2 6:45 

2 1 3   6:45 

2 1 51 2 6:45 

2 4 61 2 6:45 

2 1 51 1 6:45 

2 4 3   6:45 

2 1 52 2 6:45 

2 4 61 2 6:45 

2 1 61 1 6:45 

2 4 3   6:45 

2 1 61 2 6:45 

2 4 61 2 6:45 

2 1 2   6:45 

2 1 3   6:45 

2 1 2   7:00 

2 1 61 1 7:00 

3 2 3   6:30 

3 3 3   6:30 

3 2 3   6:30 

3 2 3   6:30 



71 
 

 
 

Entrada 
Tipo de 
Usuário 

Modal 
Utilizado 

Onde estacionou Hora 

3 2 3   6:30 

3 3 3   6:30 

3 2 62 2 6:30 

3 2 3   6:30 

3 1 51 1 6:30 

3 3 51 2 6:45 

3 3 7   6:45 

3 3 1   6:45 

3 2 3   6:45 

3 3 62 2 6:45 

3 1 2   6:45 

3 1 1   7:00 

3 1 3   7:00 

3 2 3   7:00 

3 2 3   7:00 

3 3 3   7:00 

3 2 62 2 7:00 

3 2 3   7:00 

3 2 3   7:00 

3 3 3   7:00 

3 3 62 2 7:15 

3 2 4   7:15 

3 3 4   7:15 

3 2 1   7:15 

3 2 52   7:00 

3 2 3   7:00 

3 3 62   7:00 

3 2 52   7:15 

3 2 61   7:15 

3 2 1   6:30 

3 2 62 2 7:00 

3 3 62   6:30 

3 2 52 2 7:30 

3 3 3   7:30 

3 2 3   6:30 

3 3 8   7:00 

3 2 8   7:00 

3 2 3   7:15 

3 3 3   7:00 

3 2 3   7:00 

3 3 61 2 6:30 



72 
 

 
 

Entrada 
Tipo de 
Usuário 

Modal 
Utilizado 

Onde estacionou Hora 

3 2 62 2 6:30 

3 2 3   7:00 

3 3 61 1 7:30 

3 3 62 1 7:30 

3 2 62   6:45 

3 2 62   7:30 

3 3 62   7:30 

3 3 51 2 7:30 

3 3 3   7:15 

3 3 3   7:00 

3 3 3   7:00 

3 3 3   8:00 

3 3 3   8:00 

3 3 3   8:00 

3 3 3   6:30 

3 3 3   6:30 

3 2 3   8:00 

3 2 3   8:00 

3 2 3   8:00 

3 3 3   7:00 

3 3 3   7:30 

3 2 3   6:45 

3 3 61 2 8:00 

3 3 62   7:30 

3 2 62   7:30 

 

 


