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RESUMO 

O sistema de transporte público no Brasil vem perdendo demanda nas últimas décadas. Devido ao importante papel 

desse sistema em promover a equidade no acesso, torna-se essencial conhecer os padrões de mobilidade dos 

usuários e como estes padrões variam espacialmente e temporalmente. Assim, o objetivo principal deste trabalho 

é caracterizar os padrões de mobilidade dos usuários do sistema de transporte público por ônibus de Fortaleza 

através do uso de Big Data. O estudo teve como base algumas hipóteses sobre os tipos de padrões, e sobre a 

espacialização e variabilidade temporal destes padrões em Fortaleza. Identificou-se quatro grupos principais com 

base em características similares de uso do sistema. A partir das análises espaciais e de variação temporal entre 

2014 e 2018, mostrou-se que usuários residentes em zonas periféricas, possivelmente que usam o sistema para 

acessar atividades de trabalho, são os que mais vêm deixando o sistema ao longo dos anos.  

ABSTRACT 

The public transportation system in Brazil has been losing demand in recent decades. Due to the important role of 

this system in promoting equitable access, it is essential to know the mobility patterns of its users and how these 

patterns vary spatially and temporally. Thus, the main objective of this work is to characterize the mobility patterns 

of the users of the public transportation system by bus from Fortaleza using Big Data. The study was based on 

some hypotheses about the mobility patterns, and the spatialization and temporal variability of these patterns in 

Fortaleza. Four main groups were identified based on similar characteristics of system usage. Based on the spatial 

and temporal variability analyses between 2014 and 2018, it was shown that users living in peripheral areas, 

possibly using the system to access work activities, are the ones that have been mostly leaving the system over the 

years. 

1. INTRODUÇÃO

O transporte coletivo assume papel central na tentativa de melhoria da acessibilidade e 

mobilidade da população mais vulnerável no espaço urbano. Atualmente, o cenário nas cidades 

brasileiras é de queda expressiva na quantidade de usuários que utilizam o transporte coletivo, 

principalmente em grandes centros urbanos, o que torna  urgente a compreensão dos padrões 

de mobilidade. Segundo a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU, 

2018), em 5 grandes capitais brasileiras, incluindo Fortaleza, entre 1997 e 2017, houve redução 

acumulada de aproximadamente 35,6% de usuários, sendo essa queda mais acentuada nos 

últimos 5 anos. Nesse contexto, é necessário tonar o transporte coletivo mais acessível, mais 

eficiente e de maior qualidade (IPEA, 2003). Para isso, é imprescindível que os planejadores 

conheçam os padrões de deslocamento dos usuários do transporte público e os fatores que 

afetam a sua utilização (Agard, 2006; Trépanier, 2013; Kieu et al., 2015; Mahrsi et al., 2014). 

A compreensão dos padrões de mobilidade é feita tradicionalmente a partir pesquisas 

domiciliares, a qual é um método manual, árduo e que requer um elevado recurso de tempo e 

custo para sua realização. Além disso, em geral não é feita com tanta frequência e resulta em 

uma pequena amostra da população (Pelletier et al., 2011).  Contudo, muitas cidades no mundo 

vêm adotando sistemas de bilhetagem eletrônica (Smart Card) e de localização automática de 

veículos (Global Positioning System - GPS), assim como a representação da rede e programação 
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do sistema a partir de Especificação Geral de Feeds de Transporte Público (GTFS). Além de 

permitir gerenciar o sistema de transporte público, estes subsistemas geram uma grande 

quantidade de dados que compõem o chamado Big Data do transporte coletivo (Pelletier et al., 

2011). Estes subsistemas fornecem várias informações indiretas, quase instantâneas, altamente 

desagregadas, quase populacionais dos usuários de transporte público, a custo 

significativamente menor em relação àqueles métodos mais tradicionais e ainda oferecem a 

oportunidades de análises mais dinâmicas do comportamento dos usuários, o que pode auxiliar 

nesse contexto de queda expressiva de demanda. 

 

Vários estudos na literatura têm sido desenvolvidos com intuito de investigar padrões de 

mobilidade a partir de dados de Smart Card. Em geral, estes estudos visam identificar as 

diferentes formas de uso do sistema para caracterizar os usuários em diferentes níveis de 

similaridade tanto no tempo (e.g., uso frequente em determinados horários) como no espaço 

(e.g., tendência de utilizar rotas similares e os mesmos pontos de paradas). Os estudos também 

buscam interpretar os padrões conforme algumas características dos usuários presentes nos 

dados, como o tipo de cartão utilizado pelo usuário - idoso, vale transporte, estudante, entre 

outros (Agard et al., 2006; Morency et al, 2006). Contudo, ainda são incipientes os estudos que 

aplicam tais métodos para compreender problemas de mobilidade e/ou acessibilidade no meio 

urbano que ocorrem temporalmente e espacialmente.  

      

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo geral caracterizar os padrões de 

deslocamento dos usuários do transporte coletivo em Fortaleza para os anos de 2014 e 2018.      

Como objetivos específicos, tem-se: i) definir indicadores de mobilidade; ii) identificar 

agrupamentos de usuários do transporte coletivo por ônibus com relação às suas características 

e padrões de uso para os anos de 2014 e 2018; iii) identificar problemas de mobilidade a partir 

da análise temporal e espacial dos grupos de usuários do transporte coletivo. Este trabalho se 

subdivide em, inicialmente, compreender a literatura já existente sobre a utilização de Smart 

Card para caracterização de padrões de deslocamento (Seção 2). Em seguida, na Seção 3, é 

apresentada a metodologia de análise. Na seção 4, são apresentados os resultados obtidos e, na 

Seção 5, as considerações finais. 

 

2. PADRÕES DE MOBILIDADE A PARTIR DE DADOS DE SMART CARD 

A tecnologia de Smart Card foi desenvolvida na segunda metade do século XX e vem sendo 

amplamente utilizada no planejamento de transportes (Pelletier et al., 2011). Ela auxilia na 

coleta de dados, proporcionando a oportunidade de uma coleta contínua que pode subsidiar o 

entendimento sobre os comportamentos dos usuários, que por sua vez pode resultar em uma 

melhora do sistema de transportes. Os pontos negativos em geral estão ligados ao alto custo 

monetário e tecnológico de implementação, somada a possível não aceitação social e 

institucional (Pelletier et al., 2011). 

 

Agard et al. (2006) e Morency et al. (2006) são pioneiros na tentativa de analisar padrões de 

mobilidade por meio de Smart Card.  Estes e outros estudos buscaram caracterizar os padrões 

de uso do sistema conforme algum atributo temporal, seja definindo períodos do dia (de pico 

ou entre-pico), como no caso de Agard et al. (2006), ou usando como atributo a hora do dia de 

embarque, como no estudo de  Morency et al. (2006). Assim, os usuários são agrupados quando 

tendem a usar o sistema nos mesmos horários ou períodos do dia. Em geral, os estudos aplicam 

técnicas de clusterização para gerar os grupos de usuários, como o k-means aplicado no estudo 

de Morency et al. (2006).  
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Diferentes formas de agrupamento podem ser definidas conforme os atributos temporais e/ou 

espaciais que sejam definidos. A literatura traz esses padrões de mobilidade sendo encontrados 

a partir do uso de alguns indicadores, sendo eles, principalmente, indicadores de intensidade e 

regularidade de uso (Briand et al., 2015; Huang et al., 2015; Ma et al., 2013). Em sua essência, 

os métodos buscam distinguir entre padrões que são regulares ou típicos de uso do sistema, ou 

padrões que sejam esporádicos ou atípicos. Um exemplo disso é o estudo de Ma et al. (2013) 

que utilizaram dados de Pequim (China) para gerar dois tipos principais de agrupamentos: 

individual e de grupos. Sendo o individual para verificar a constância de uso de um usuário no 

tempo e espaço, e o em grupos para agrupar os usuários em relação à aspectos de regularidade 

na frequência e no uso da oferta. Kieu et al. (2015) também definiram medidas de regularidade 

espacial e temporal de uso semanal para segmentar os usuários na cidade de Queensland, 

Austrália.       

  

No Brasil, trabalhos similares têm sido realizados. Pieroni (2018) utilizou o método k-means 

para classificar os usuários quanto aos padrões de uso considerando indicadores temporais 

agregados (e.g., frequência do uso semanal) e espaciais agregados (e.g., mediana da distância 

entre validações). Assim como em outros estudos, Pieroni (2018) propôs caracterizar os 

usuários quanto às características socioeconômicas (e.g., renda média), além da caracterização 

quanto ao tipo de uso do solo no desembarque dos usuários.    

 

De forma geral, percebe-se que a aplicação de técnicas de clusterização podem auxiliar no 

entendimento sobre o padrão de deslocamento. Em geral, os atributos como hora de utilização 

são amplamente utilizados pelos autores, além da frequência de utilização e da localização das 

validações/embarques. O intervalo temporal entre usos também é usado em alguns trabalhos, 

podendo ser relacionado à duração das atividades. Além disso, percebe-se também que são 

encontrados alguns tipos de grupos com relação ao padrão temporal: i) usuários pendulares, que 

usam o sistema com propósito de acessar atividades de trabalho ou educação em horários de 

pico e tem um uso constante do sistema; ii) usuários que apresentam um uso temporal irregular 

(não usam nos mesmos horários ao longo da semana mas possivelmente acessam as mesmas 

atividades), mas com um uso frequente do sistema; e iii) usuários com uso temporal e frequência 

de utilização irregular (usuários esporádicos). A definição do número de agrupamentos é em 

geral feita conforme o método de agrupamento adotado, como sugerido por Pieroni (2018).  

      

Por fim, ainda são incipientes os estudos que analisam a evolução dos padrões com foco no 

problema da queda da demanda do sistema de transportes público. Acredita-se ser importante 

identificar quem são usuários (padrões de deslocamento) que podem estar ingressando ou 

deixando o sistema ao longo do tempo, assim como identificar onde estes usuários estão 

localizados no espaço (endereço ou zona de origem da viagem). A análise temporal e espacial 

proposta neste estudo tem como foco principal que é queda da demanda. Isso pode ser 

importante para fornecer subsídio aos tomadores de decisão. 

 

3. MÉTODO 

Nesta seção, é apresentado um método (Figura 1) para identificação e caracterização dos 

diferentes padrões de mobilidade dos usuários do sistema de transporte público por ônibus da 

cidade de Fortaleza.  

 

3.1. Contextualização e dados 

O objeto de estudo é o Sistema Integrado de Transporte de Fortaleza (SIT-FOR). É um sistema 
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do tipo tronco-alimentador, composto por 269 linhas de ônibus (troncais e alimentadoras), 19 

linhas complementares e 7 terminais de integração física (Fortaleza, 2020). Em 2013, foi 

implantado o bilhete único permitindo aos usuários realizarem integração tarifária fora dos 

terminais físicos de integração. Nos dados de Smart Card do SIT-FOR existem originalmente 

10 tipologias de validação. Contudo, decidiu-se reagrupar estas categorias em 4 categorias: 

Estudante, Vale transporte, Inteira e Gratuidade. É interessante ressaltar que dentro da categoria 

Vale transporte, podem coexistir indivíduos com emprego formal e informal. Os dados 

utilizados para análise são relativos aos anos de 2014 e 2018 e foram disponibilizados pela 

Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) e todas as consolidações de dados, bem como as 

análises, foram produzidos utilizando o software GeoDa e a linguagem R de programação. 

 

 
Figura 1: Método de análise 

 

Para análises espaciais, foram utilizados os dados de cadastro do bilhete único, já que estes 

dados contêm a informação do endereço dos usuários cadastrados. O cadastro conta com um 

registro acumulado dos usuários do bilhete único ao longo do tempo. Assim, foram utilizados 

os dados acumulados até dezembro 2014 e até dezembro de 2018. Para eliminar replicações de 

registro nestas bases foram considerados somente os registros mais recentes de cadastro. Além 

disso, foram eliminados alguns registros de usuários com problemas de identificação no 

endereço. As amostras de usuários obtidas após o tratamento foram de 127.848 usuários em 

2014 e 153.754 usuários em 2018. A representatividade destes dados foi validada comparando 

o padrão espacial das validações geradas pelos usuários das amostras com o padrão gerado por 

todas as validações do bilhete único (resultado não apresentado devido ao limite de páginas).  

 

3.2. Premissas e hipóteses de estudo 

A partir da abordagem adotada na literatura de identificar padrões a partir do ferramental de 

clusterização, é adotada uma etapa de calibração, onde foram identificados 10 padrões para os 

dois anos de análise aplicando o k-means. Um total de 8 atributos relacionados à intensidade de 

uso, número de dias de uso, duração do tempo entre validações e período do dia de uso foram 

utilizados inicialmente. Verificou-se existir três tipos de padrões predominantes: usuários 

frequentes que usam o sistema constantemente e de forma regular; intermediários que 

apresentam uma certa intensidade de uso, mas não usam constantemente, e esporádicos. Com 

base nesta análise prévia e no que sugere a literatura, iremos limitar o número de padrões em 

quatro tipos, definidos conforme a intensidade de uso, a duração das atividades realizadas e a 

frequência de uso do sistema.  A intensidade se refere ao número viagens que um usuário realiza 

no sistema num dado dia útil, a frequência tem relação com a regularidade de uso do sistema e 

é medida como o número de dias úteis que indivíduo utiliza o sistema durante um ano. Por fim, 

a duração da atividade, que também pode ser um indicativo de regularidade, compreende o 

período em que o usuário permanece fora de casa quando utiliza o sistema para acessar qualquer 

atividade no meio urbano. Assim, com base na intensidade e regularidade de uso, tem-se as 

seguintes hipóteses com relação aos grupos de mobilidade em Fortaleza: i) usuários com uso 

intenso e regular; ii) usuários com uso intenso e regularidade moderada; iii) usuários com uso 

intenso, mas não regular; iv) usuários que usam o sistema de forma esporádica. A regularidade 
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moderada se refere aos usuários que apresentam um certo padrão de regularidade, podendo estar 

usando o transporte público em alguns dias semana e utilizando outros modos de transporte em 

outros dias. 

 

Como hipótese para análise dos problemas de mobilidade, sugere-se que as diferenças de 

características socioeconômicas de usuários do sistema impactam diretamente no 

comportamento dos usuários em relação ao seu uso do sistema. Por exemplo, em Fortaleza, 

grande parte dos usuários cativos do sistema são usuários de classe baixa e média e a maior 

parte dessa população reside em zonas periféricas, conforme apontado por Henrique (2004) e 

por Sousa (2019). Henrique (2004) aponta também que a acessibilidade das zonas têm um 

impacto no nível de mobilidade desses usuários e mostra que usuários em zonas mais periféricas 

e consequentemente de baixa acessibilidade possuem um nível de mobilidade reduzida, 

especialmente os grupos de baixa renda. Esta relação se justifica porque, segundo Henrique 

(2004) e Garcia (2016), a mobilidade representa a capacidade individual de se deslocar de um 

lugar para outro. Esse fenômeno mostra o quão dependente do transporte coletivo podem ser os 

usuários de baixa e média renda que vivem em zonas periféricas. 

 

Contribuindo para análise de Henrique (2004), que se limitou a analisar problemas de 

mobilidade a partir de um único indicador (número de viagens / domicílios de baixa renda) e 

utilizando dados de pesquisa domiciliar, acredita-se que a análise temporal e espacial dos 

diferentes padrões de mobilidade, neste estudo, obtidos dos dados de Smart Card, irá elucidar 

as diferenças de mobilidade existentes entre os diferentes grupos de indivíduos na população 

usuária. Espera-se que a separação dos usuários em diferentes grupos permita identificar o 

seguinte problema desigualdade na mobilidade: usuários de alta intensidade e regularidade de 

uso do sistema residem em zonas mais periféricas apresentando dificuldades de acesso; 

enquanto os usuários pertencentes a padrões com níveis de intensidade e regularidade reduzido, 

uma vez que eles não dependem exclusivamente do transporte coletivo para realizar uma 

viagem, tendem a residir em zonas próximas a área central, e que concentram maior diversidade 

de uso do solo e que, portanto, apresentam melhores níveis de acessibilidade.  

 

3.3. Identificação dos padrões 

O método de clusterização escolhido para esse estudo foi o k-means com medida de 

similaridade do tipo Euclidiana. Este método apresenta um bom desempenho computacional e 

para ser executado precisa apenas como parâmetro o número de grupos. Conforme as premissas 

adotadas para os tipos de grupos, definiu-se os seguintes atributos: Frequência média diária de 

uso: média de validações diárias sem contar integração. Este atributo representa a intensidade 

de uso diária de cada usuário; Desvio padrão da frequência: desvio padrão da frequência média 

diária de uso. Esse atributo representa a regularidade da intensidade de uso por dia; Número de 

dias típicos de uso durante o ano: quantidade de dias úteis que o usuário utilizou o sistema. 

Este atributo representa a regularidade de uso ao longo do ano; Distância temporal média entre 

embarques (horas): média das diferenças em horas entre as últimas e as primeiras validações. 

Este atributo representa o tempo que o usuário utilizou para realizar uma ou mais atividades 

durante o dia; Desvio padrão da distância temporal entre embarques (horas): é o desvio padrão 

das diferenças em horas entre as últimas e as primeiras validações. Este atributo representa a 

regularidade do tempo estimado que o usuário utilizou para realizar suas atividades durante o 

dia. Após a determinação dos grupos, é realizada inicialmente uma análise descritiva com 

objetivo de interpretar o comportamento da mobilidade em cada grupo.  
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3.4. Caracterização temporal e espacial da mobilidade 

Para caracterizar os padrões temporalmente, verificou-se como a composição dos grupos (Vale 

Transporte, Estudante e Gratuidade) se altera ao longo do tempo de forma relativa e absoluta. 

Para analisar a dinâmica dos padrões ao longo do tempo, entre os anos 2014 e 2018, foi gerado 

um diagrama de Sankey, conforme proposto por Briand et al. (2017). Esta análise inicial 

permitirá verificar a hipótese de diferença nos grupos de mobilidade em Fortaleza.  

 

As análises espaciais foram realizadas assumindo que a origem da primeira viagem do dia 

ocorre no endereço de residência do usuário. Nesse sentido, foram então usados dados de 

cadastro dos usuários para estas análises, uma vez que no cadastro consta o endereço de 

residência desses usuários. Vale ressaltar que somente serão apresentados aqui resultados por 

zona de tráfego, respeitando as restrições de confidencialidade dos dados. Adotou-se o 

zoneamento proposto por Lima (2017), que definiu as zonas de Fortaleza a partir da agregação 

de setores censitários com características demográficas e socioeconômicas similares para a 

população usuária do transporte público. Este zoneamento permite relacionar os padrões de 

mobilidade às características dos usuários em cada zona. A hipótese sobre a distribuição 

espacial dos padrões de mobilidade foi analisada a partir de Mapas de Quantis do indicador 

proporção de usuários em cada grupo por zona. Já para verificar a hipótese sobre a mudança na 

mobilidade dos usuários ao longo dos anos, foi utilizado o indicador da diferença absoluta por 

zona de usuários de cada grupo entre os anos de 2018 e 2014. Este indicador foi obtido a partir 

da expansão das amostras do cadastro com base no total de usuários obtidos em cada grupo nos 

dados de bilhetagem eletrônica. As zonas com maior ou menor variação foram identificadas a 

partir de LISA Maps (ferramenta que permite identificar variações atípicas espacialmente 

indicando algum tipo de dependência espacial).        

 

4. RESULTADOS E ANÁLISES 

A seguir serão apresentados os resultados divididos em três Subseções: Identificação dos 

padrões, análises temporais e análises espaciais. 

 

4.1. Identificação dos padrões 

A Tabela 1 apresenta as medianas dos atributos de cada grupo identificado. A Figura 2 apresenta 

a distribuição dos atributos número de dias, frequência de validações, e distância temporal entre 

as primeiras e últimas validações, por usuário, para o ano 2018. Distribuições similares foram 

encontradas para 2014. Os resultados mostram indícios da existência de diferentes padrões de 

mobilidade no sistema. É possível interpretar o grupo 2 como sendo o de comportamento 

intenso e regular de uso, já o grupo 3 apresenta um comportamento esporádico de uso do 

sistema. Os outros dois grupos, 1 e 4, apresentam comportamentos intermediários de 

intensidade ou de regularidade, em que os usuários do grupo 1 apresentam um comportamento 

intenso, mas não regular; já os usuários do grupo 4 apresentaram intensidade e regularidade 

intermediários. A análise também evidencia que os grupos 1 e 2 são compostos por usuários 

que usam o sistema para acessar predominantemente atividades de trabalho, devido à elevada 

proporção de cartões do tipo Vale Transporte, e à maior duração dos intervalos entre validações. 

Já o grupo 4, parece ser composto por usuários que realizam não apenas viagens por motivo 

trabalho, mas também por usuários que geram uma parcela considerável de viagens por motivo 

educação. Por fim, o grupo 3, que apresenta uma maior proporção de Gratuidades e baixo 

intervalo de duração, parece ser composto por usuários que geram viagens predominantemente 

por outros propósitos, além de trabalho e educação.  
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Tabela 1: Estatísticas descritivas dos grupos gerados 

Grupo 
Mediana da 

Frequência 

Desvio da 

Frequência 

Distância 

Temporal 

(horas) 

Desvio da 

Distância 

Temporal 

(horas) 

Número de 

Dias 

2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 

1 2,4 2,3 1,1 0,9 6,9 6,9 4,4 4,3 43 43 

2 2,2 2,1 0,9 0,8 7,6 7,5 4,3 4,1 190 193 

3 1,6 1,6 0,6 0,6 1,8 1,9 2,3 2,4 21 23 

4 2,0 1,9 1,0 0,9 4,3 4,1 3,8 3,7 119 119 

Figura 2: Distribuição dos atributos número de dias de uso no ano, frequência média diária 

de validações, intervalo temporal entre validações (horas) e distribuição dos usuários por tipo 

de cartão para cada grupo, em 2018. 

Assim, com base na análise da distribuição dos atributos de cada grupo é possível sugerir as 

seguintes características predominantes para interpretar os padrões de mobilidade dos usuários 

em cada grupo: dependência do sistema de transporte coletivo (cativo ou não-cativo) e tipo de 

atividade (trabalho formal, trabalho informal, estudo e outros). Assume-se que usuários cativos 

e com emprego formal apresentam um padrão regular e recorrente de uso do sistema. Assim 

tem-se a seguinte caracterização: a) Grupo 1: usuários tipo cativo e de atividade do tipo 
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trabalho informal ou do tipo não-cativo e de atividade do tipo trabalho formal; b) Grupo 2: 

usuários do tipo cativo e de atividade do tipo trabalho formal; c) Grupo 3: usuários do tipo 

não-cativo e de atividade do tipo outros; d) Grupo 4: usuários do cativo/não cativo e de 

atividade do tipo estudo/outros.   

A Tabela 2 apresenta o número de usuários em cada grupo e o quanto estes usuários contribuem 

para a receita (número de validações) do sistema.  Vale ressaltar que as validações do tipo Inteira 

(pagas à dinheiro) não foram consideradas por não permitirem rastrear os usuários ao longo do 

tempo. Estes resultados mostram que a maior parcela de usuários do sistema são usuários do 

tipo esporádicos, Grupo 3, que contribuem com a menor parcela da receita. A comparação entre 

2014 e 2018, mostra que o sistema vem perdendo usuários ao longo do tempo, principalmente 

dos Grupos 1 que são usuários não-cativos que podem estar migrando para outros modos de 

transporte, como a motocicleta. Nota-se também um acréscimo nos Grupos 3 e 4 por viagens 

possivelmente do tipo outros ou educação.  

Tabela 2: Quantidade de usuários e viagens produzidas para 2014 e 2018. 
Grupo Usuários (2014) Viagens (2014) Usuários (2018) Viagens (2018) 

1 297.764 (28%) 37.8m (19,5%) 233.716 (22%) ↓ 28.2m (14,6%) ↓
2 182.738 (17%) 90.6m (46.6%) 180.496 (17%) ↓ 87.2m (45%) ↓
3 397.673 (38%) 16.4m (8.5%) 383.018 (37%) ↓ 17.7m (9.2%) ↑
4 170.400 (16%) 49m (25.3%) 193.805 (18%) ↑ 52.5m (27.2%) ↑

TOTAL 1.048.575 194m 991.035 ↓ 186m ↓
↓ – queda de 2014 para 2018; ↑ – aumento de 2014 para 2018 

4.2. Análises temporais 

A Figura 3 apresenta a variação (nas proporções e no número de usuários) na composição por 

tipo de cartão dos grupos identificados entre 2014 e 2018.  Nota-se que para os Grupos 1, 2 e 4 

existe uma queda dos cartões do tipo Vale Transporte, com destaque para o Grupo 1 que possui 

uma queda mais acentuada. Existe um aumento razoável para os cartões do tipo Estudante e 

Gratuidade no Grupo 4. Este resultado evidencia, portanto, que usuários que realizam viagens 

por motivo trabalho podem estar deixando o sistema para usar outros meios de transporte. Esta 

mudança de padrão pode ser também motivada por uma alteração no tipo de atividade, devido 

ao crescimento do emprego informal nos últimos anos. 

Figura 3: Variação das proporções e no número de usuários entre 2014 e 2018. 

Através do id do usuário, é possível verificar a saída e entrada de usuários no sistema durante 

o período analisado. A Figura 4 apresenta o diagrama com os fluxos de usuários entre grupos

entre os dois anos de análise (Diagrama de Sankey). No diagrama, o grupo x representa os 
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usuários ingressantes no sistema entre os anos 2015 e 2018, e o grupo y representa os usuários 

que deixaram o sistema entre 2014 e 2017.  A partir deste gráfico, é possível verificar uma alta 

taxa de renovação de usuários, com aproximadamente 64.7% (Grupo x) de novos usuários 

utilizando o sistema e 66.6% (Grupo y) de usuários deixando o sistema. Além disso é possível 

verificar que dos usuários que permanecem utilizando o sistema, poucos são os que mantém o 

tipo de padrão de mobilidade. Sendo o Grupo 3, seguido pelo 2, os que mantém, 

proporcionalmente, a maior quantidade de usuários com o mesmo tipo de padrão. Uma maior 

proporção de usuários que deixam o sistema é observada nos Grupos 1 e 4, possivelmente 

usuários do tipo não-cativos que migraram para outro modo de transportes. Inclusive usuários 

do Grupo 4 podem estar mais suscetíveis a alguma mudança de posse de veículo ao longo dos 

anos devido à grande parcela de estudantes deste grupo. 

Figura 4: Diagrama de Sankey para os fluxos de usuários entre os grupos de 2014 para 2018 

4.3. Análises espaciais 

A Figura 5 apresenta as distribuições espaciais das proporções de usuários em cada grupo por 

zona para o ano de 2018. Para ambos os anos, 2014 e 2018, foi possível notar uma diferença de 

espacialização dos Grupos 1 e 2 para os Grupos 3 e 4. Os Grupos 1 e 2 apresentam uma maior 

proporção de usuários nas zonas periféricas, enquanto os usuários dos Grupos 3 e 4 estão 

proporcionalmente mais presentes nas zonas centrais. Estes resultados reforçam, portanto, a 

hipótese de que os usuários cativos que usam o sistema para atividade trabalho, Grupo 2, 

residem proporcionalmente em zonas mais periféricas, com menor acesso às oportunidades. 

Além disso, evidencia que usuários que usam sistema de forma esporádica para viagens não 

pendulares, Grupo 3, residem proporcionalmente em zonas centrais da cidade, com melhores 

níveis de acesso.  

Os resultados apontam também, através da análise do Grupo 1, que existe uma parcela dos 

usuários que residem nas zonas periféricas que, por não possuir uma atividade regular ou por 

não ser completamente dependente do sistema, não apresentam uma elevada regularidade de 

uso. Por fim, a distribuição espacial do Grupo 4, usuários que usam o sistema para viagens de 

estudo, estão proporcionalmente distribuídos entre as zonas centrais da cidade e as zonas 

periféricas. Os resultados evidenciam, assim, um cenário de desigualdade na mobilidade em 

que os usuários que mais precisam do sistema estão mais distantes das oportunidades de 

emprego. Além disso, revelam a tendência de uso esporádico ou irregular em regiões com os 

melhores níveis de serviço do sistema.   

Quanto à hipótese de variação dos padrões espaciais ao longo dos anos, a Figura 6 mostra a 

mudança no padrão espacial para cada grupo. Os resultados mostram que para os usuários que 

apresentaram queda na quantidade de usuários (Grupos 1, 2 e 3), ocorreram quedas em todas as 

zonas, sendo que as diferenças se concentraram mais em zonas periféricas, como pode ser 
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observado nos mapas de Quantis e nos LISA Maps. Nestes mapas, os aglomerados espaciais do 

tipo Low-Low são zonas de queda mais intensa, enquanto os clusters High-High indicam zonas 

com queda menos expressiva. Os outros dois tipos de clusters espaciais são casos atípicos de 

queda. Isto mostra que os problemas de mobilidade no transporte público, em especial, para os 

usuários que precisam acessar algum tipo de atividade de trabalho vêm se agravando ao longo 

do tempo. Por outro lado, o Grupo 4 apresentou um aumento no número de usuários em todas 

as zonas, que se concentrou mais nas zonas periféricas, aglomerados do tipo High-High no 

último mapa.    

Figura 5: Distribuição espacial da residência dos usuários para o ano de 2018. 

Figura 6: Mapa de Quantil, LISA Map e Box Plot da variável de variação da demanda. 

5. CONCLUSÕES

Este estudo propôs uma metodologia de identificação e caracterização temporal e espacial dos 

padrões de mobilidade a partir de dados Smart Card de sistemas de transporte público urbano. 
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O estudo contribui para a identificação de problemas de mobilidade no uso do sistema e para 

análise da evolução desses problemas. Assim, a aplicação do método fornece informações 

importantes para os gestores e operadores sobre os diferentes segmentos de usuários, e como 

estes segmentos vêm se alterando ao longo do tempo. O caráter contínuo e quase populacional 

dos dados de Smart Card permitiu a geração de indicadores que caracterizam a variabilidade da 

mobilidade dos usuários, viabilizando as análises propostas.  

Os resultados evidenciaram a existência de diferentes grupos de mobilidade em Fortaleza, 

definindo-se quatro grupos de usuário, que puderam ser interpretados de acordo com a 

dependência do sistema de transporte coletivo (cativos ou não-cativos) e tipo de atividade 

(trabalho formal, trabalho informal, estudo e outros). O estudo mostrou que os usuários 

classificados como de uso esporádico (não-cativos e que usam o sistema para acessar atividades 

por motivos outros) representam a maior parcela de usuários, mais de 1/3 dos usuários. 

Enquanto os usuários de uso intenso e regular (cativos e que usam o sistema para acessar 

atividade de trabalho) e que, portanto, mais contribuem para a receita do sistema, quase 50% 

do total de validações, representam a menor parcela, menor do que 1/4 do total de usuários.  

As análises de variação temporal ao longo dos quatro anos evidenciaram uma maior taxa, em 

torno de 70%, de usuários deixando o sistema do que de novos ingressantes, com taxa de 

renovação de 60%. Os usuários que mais deixaram o sistema, provocando uma queda 

expressiva no número de validações, foram os usuários não-cativos que possivelmente usam o 

sistema para acessar atividades de trabalho. As variações mostraram também que, dos usuários 

que continuam utilizando o sistema durante este período, poucos são os que mantém o padrão 

de mobilidade. Acredita-se que uma análise ano a ano, combinada a uma contextualização das 

mudanças que aconteceram na oferta do sistema, permitiria observar mais detalhes e ajudaria a 

levantar hipóteses sobre as causas dessa renovação e mudança no padrão de mobilidade.  

As análises dos padrões espaciais em cada ano reforçaram a hipótese de que os usuários que 

dependem do sistema para acessar atividades de trabalho estão localizados na periferia de 

Fortaleza, distantes das zonas de emprego. As análises também apoiam a ideia de que usuários 

não-cativos que usam o sistema com outros propósitos, que não trabalho, estão nas zonas com 

melhores níveis de acessibilidade da cidade. Os resultados evidenciam, assim, um cenário de 

desigualdade na mobilidade em que os usuários que mais precisam do sistema estão mais 

distantes das oportunidades de emprego. Além disso, revelam a tendência de uso esporádico ou 

irregular em regiões com os melhores níveis de serviço do sistema. A análise de variação destes 

padrões espaciais entre os anos 2014 e 2018 mostrou uma queda expressiva de demanda em 

zonas periféricas da cidade de Fortaleza, especialmente para o grupo de usuários classificados 

como não-cativos e que usam o sistema para acessar atividades de trabalho. Este resultado 

reforça a hipótese de que os problemas de mobilidade do sistema de transporte público vêm se 

agravando ao longo dos anos, especialmente para os usuários localizados nas zonas periféricas 

Possivelmente o fenômeno do espraiamento urbano e, portanto, do desequilíbrio na distribuição 

do uso solo, como discutido em Lima (2017), explique a desigualdade na mobilidade e o 

agravamento deste problema ao longo tempo. Outros fatores que podem estar contribuindo para 

redução do uso do sistema de transporte público ao longo dos anos é o aumento da posse de 

veículo motorizado, principalmente motocicletas, e o desemprego. A análise dessas relações 

será objeto de estudos futuros, inclusive relacionando com características socioeconômicas dos 

usuários que não estão presentes nos dados de cadastro do bilhete único. Vale ressaltar que este 
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estudo não considerou as viagens do tipo Inteira (à dinheiro) que ainda contribuem com uma 

parcela expressiva da receita do sistema. Porém, acredita-se que essa limitação na análise será 

amenizada nos próximos anos, pois as empresas que operam o sistema estão removendo 

gradativamente a opção de pagamento por dinheiro, fazendo com que os usuários adotem o 

pagamento por cartão, permitindo assim rastrear a mobilidade desses usuários.  
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