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Resumo

Um dos dilemas globais refere-se à acelerada transição urbana vivida nas últimas dé-
cadas. Por isso, é de suma importância a promoção de um desenvolvimento urbano sus-
tentável para acomodar esse crescimento populacional. Nesse sentido, surge o conceito
de habitabilidade, um princípio que combina atributos econômicos, sociais e ambientais a
fim de promover a qualidade de vida e o bem-estar, e que é amplamente tratado na Nova
Agenda Urbana (NAU) adotada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2016.
A NAU define políticas para promover a consolidação dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), particularmente o Objetivo 11, focado em um futuro pró-urbano. Para
efetivar tais objetivos é preciso acompanhar o andamento da sua implementação através
de indicadores, contexto em que a habitabilidade pode se enquadrar como um indicador
para esse propósito. Todavia, há um impasse relacionado à indisponibilidade, má quali-
dade e agregação dos dados existentes, dificultando esse monitoramento. Nesse cenário,
este trabalho propõe a criação de um indicador de habitabilidade que, além dos dados
tradicionais dos censos e de outros estudos oficiais, também utilize fontes de dados alter-
nativas, como as disponibilizadas pela Uber, um serviço popular de viagens. Presumindo
que o comportamento do serviço da Uber possa refletir a dimensão da habitabilidade, uma
abordagem orientada à dados (ciência de dados) baseada na análise exploratória e espacial
dos dados foi então conduzida, utilizando as Estimativas de Tempo até o Embarque (ETE)
da Uber coletadas para o município brasileiro de Natal (RN). Uma estrutura própria de
coleta contínua foi utilizada e uma análise do mecanismo de ausências dos dados foi feita
para posterior tratamento por meio de uma técnica de imputação múltipla. A abordagem
orientada a dados objetiva, por fim, a criação de um indicador composto, de tal modo que
esse indicador possa representar, em algum nível, a habitabilidade para a cidade natalense.
Em linhas gerais, para criar o indicador mencionado, efetuou-se uma análise multivariada
seguida da aplicação de técnicas de ponderação e agregação sobre os dados da Uber e os
dados das pesquisas tradicionais. A metodologia proposta foi aplicada em dois diferentes
níveis de agregação espacial: Bairros e Unidades de Desenvolvimento Humano (UDH).
Os resultados das análises mostraram como o serviço da Uber varia espacialmente e como
ele reage a mudanças climáticas, festividades e outros eventos, além de apresentarem as
relações desses dados com indicadores sociais e infraestruturais. Observou-se também
que diferentes níveis de agregação espacial causam influências sobre as ETE da Uber e
seu relacionamento com as variáveis socioeconômicas. Por fim, o indicador proposto foi
criado para as UDH, podendo ser aplicado no monitoramento do desenvolvimento susten-
tável. Concluiu-se ainda que nas regiões administrativas Oeste e Norte de Natal há uma
predominância de localidades com os piores indicadores de habitabilidade.



Palavras-chave: Ciência de dados, Uber, Indicadores de Habitabilidade, Urbaniza-
ção, Desenvolvimento Urbano Sustentável.



Abstract

One of the global dilemmas in the last decades has been the accelerated urban tran-
sition. Therefore, promoting sustainable urban development to accommodate population
growth is extremely important. Under those circumstances, the concept of liveability ari-
ses, defined as a principle that combines economic, social and environmental attributes to
promote quality of life and human well-being, and it has been widely discussed in the New
Urban Agenda (NUA) adopted by the United Nations since 2016. NUA defines policies
to promote the consolidation of Sustainable Development Goals (SDGs), with its Goal 11
focusing on a pro-urban future. To achieve those goals is recommended the use of indica-
tors to supervise their implementation, thus the liveability concept can be associated with
an indicator for that purpose. However, there are known issues related to data unavailabi-
lity, poor quality and aggregation, that make the SDGs monitoring difficult. Considering
the described scenario, this work proposes a liveability indicator that combines traditio-
nal data from census and other official surveys with alternative data sources, such as data
from Uber, a popular ride-sharing service. Assuming that Uber service behavior can act
as a proxy to liveability, a data science approach based on exploratory and spatial data
analysis was conducted using Uber’s Estimated Time of Arrival (ETA) data sourced for
the Brazilian city of Natal (RN). A data acquisition structure was developed and an in-
vestigation of missingness mechanism was performed in order to deal with missing data
by means of a multiple imputation technique. This data science approach aims to build
a composite indicator which can portray at some level the liveability for that city. In ge-
neral, to create the proposed indicator, it was performed a multivariate analysis followed
by the execution of weighting and aggregation methods on Uber and traditional surveys
data. The proposed methodology was applied at two different spatial aggregation levels:
Neighborhoods and Human Development Unities (HDUs). Results showed how the Uber
service oscillates spatially and how it reacts to weather variations, festivals, and other
events, as well as its relations with existing social and infrastructural indicators. It was
also observed that different spatial aggregation levels affect the Uber ETA and its relations
with socioeconomic variables. Finally, the proposed indicator was created at HDU scale
to be applied in sustainable development monitoring. Furthermore, it was concluded that
West and North administrative regions of Natal predominantly have localities with the
worst liveability indicators.

Keywords: Data Science, Uber, Liveability Indicators, Urbanization,Sustainable Ur-
ban Development.
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Capítulo 1

Introdução

Neste capítulo introdutório é apresentado, em um primeiro plano, o contexto atual do
processo de urbanização no mundo e no território brasileiro, bem como sua relação com
as esferas econômica, social e ambiental. Nesse cenário, a necessidade de se ampliar as
condições de habitabilidade, de se promover políticas para esse fim e os principais desa-
fios para aplicá-las também são discutidos. Outro ponto tratado é o papel da mobilidade
urbana sustentável e sua relação com serviços de transporte por aplicativo, bem como
seus impactos sobre condições de habitabilidade. Ao final deste capítulo será apresentada
a motivação do trabalho, bem como os objetivos traçados, as contribuições do estudo e a
organização estrutural dos conteúdos subsequentes.

1.1 Contextualização
Nas últimas décadas, o mundo tem experimentado um significativo crescimento na

parcela populacional que habita áreas urbanas (Newton 2012, Giap et al. 2014, Valcárcel-
Aguiar et al. 2019). Isso caracteriza um acelerado processo de urbanização que se con-
figura e se intensifica globalmente, delineando-se de maneira distinta através das re-
giões geográficas e suscitando discussões sobre suas dimensões e influências (Barnett
& Parnell 2016, United Nations 2018a). Segundo Dyson (2011), a urbanização e o cres-
cimento urbano são intrinsecamente associados à transição demográfica, que a partir de
oscilações nas taxas de mortalidade e natalidade, leva a um crescimento natural da po-
pulação urbana. O autor ainda afirma que, a migração do campo para a cidade também
é um agente de mudança da composição populacional, mas ela não ocorre dissociada da
transição demográfica. A dinâmica desses processos demográficos se explica então, em
sua totalidade, pela ocorrência da transição demográfica concomitante à transição urbana
e em interação complexa com ela, sendo essa última caracterizada pela redistribuição es-
pacial da população, que passa a se concentrar em áreas definidas como urbanas (Carmo
et al. 2014).

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), 30% da população mundial
era urbana em 1950 e estima-se que esse percentual atinja 68% em 2050. Tomando agora
valores absolutos, torna-se evidente a celeridade do processo de urbanização globalmente
ao se observar o salto de 751 milhões para 4,2 bilhões de habitantes de zonas urbanas
apenas entre os anos 1950 e 2018 (United Nations 2018b). Há, no entanto, uma hete-
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rogeneidade no nível de urbanização entre diferentes lugares ao redor do mundo, muitas
vezes mascarada pela elevada taxa global. Em 2018, a América do Norte detinha o maior
grau de urbanização com 82% de sua população vivendo em cidades, seguida pela Amé-
rica Latina e Caribe com 81%, enquanto a África permanecia majoritariamente rural com
apenas 43% de sua população vivendo em áreas urbanas (United Nations 2018a). No
Brasil, a transição urbana se manifestou rapidamente, com uma população passando de
18,8 milhões (36,8%) de habitantes de centros urbanos em 1950 para 160,9 milhões em
2010 (84,4%), processo que contribuiu para o surgimento de problemas de infraestrutura
e para a deficiência habitacional dos municípios brasileiros (Carmo et al. 2014).

Nesse contexto, é explícita a centralidade das cidades, sendo os cenários de um fu-
turo predominantemente urbano e as concentradoras de atividades econômicas, inova-
ções e desenvolvimento (Giap et al. 2014). Devido ao rápido avanço na complexidade
econômica e na desigualdade social das cidades (impulsionado pela globalização) e às
crescentes preocupações ambientais, a elaboração de um planejamento metropolitano es-
tratégico é crucial, principalmente em áreas como instalações habitacionais e infraestru-
tura urbana (Newton 2012). Dessa forma, a urbanização precisa avançar de uma maneira
fortemente atrelada à promoção do desenvolvimento sustentável, pautado nas dimensões
econômica, social e ambiental (Parnell 2016, Pupphachai & Zuidema 2017). O objetivo
principal é garantir que, durante o crescimento urbano populacional, todos tenham acesso
às condições de moradia, educação, saúde, trabalho e segurança que garantam sua quali-
dade de vida (United Nations 2018b).

Um termo chave que surge nesse sentido é a habitabilidade (do inglês liveability), que
contempla atributos relacionados à qualidade de vida e bem-estar. A criação e a imple-
mentação de ferramentas e políticas para melhorar as condições de habitabilidade cons-
tituem, então, um objetivo basilar no planejamento e gerenciamento urbano (Valcárcel-
Aguiar et al. 2019). Nessa perspectiva, a Nova Agenda Urbana (NAU) apresentada na
Conferência HABITAT III em 2016 estabeleceu padrões e princípios para o planejamento,
construção, desenvolvimento, gerenciamento e melhoria de áreas urbanas, incluindo a ha-
bitabilidade em um de seus três princípios e comprometimentos (United Nations 2016).

A NAU reafirma o compromisso com o desenvolvimento urbano sustentável desde
o nível global até o local. A sua implementação é integrada à efetivação dos Objeti-
vos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e suas metas, em especial o Objetivo 11 de
“tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentá-
veis” (United Nations 2016).

1.2 Motivação
Para que a NAU seja seguida e os ODS tornem-se efetivos, é preciso monitorar e re-

portar o progresso de todo o processo de desenvolvimento sustentável (Barnett & Parnell
2016). No entanto, existem problemáticas no que diz respeito a quais indicadores são
capazes de refletir a performance na execução dos ODS. Nesse caso, indicadores de habi-
tabilidade podem ser vantajosos para realizar o acompanhamento desse progresso, além
de estimularem a interação entre governo e setores privado e público e beneficiarem a
relação entre planejamento urbano e bem-estar social (Lowe et al. 2015).
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O principal obstáculo se encontra no limite dos dados disponíveis, em termos de se
conhecer o que deve ser coletado, a qualidade dos datasets existentes e o seu nível de
agregação (nacional, regional, etc.) (Satterthwaite 2016a). Dados faltantes, a ausência
de um padrão metodológico e a indisponibilidade de dados desagregados também são
levantados como desafios, além de não haver um alinhamento nos indicadores de inte-
resse, complicando a realização de análises e comparações (Arfvidsson et al. 2017). Sat-
terthwaite (2016a) ainda levanta a limitação quanto à periodicidade na coleta de dados
para cada localidade a fim de atualizar indicadores elementares, já que a realização de
censos anualmente é dispendiosa em tempo e recursos.

É válido mencionar ainda que o desenvolvimento urbano sustentável e a habitabi-
lidade tem relação direta com as instalações e as atividades de transporte (Litman &
Burwell 2006, Miller et al. 2013, Wey & Huang 2018). Os padrões de trânsito e os siste-
mas de transporte são capazes de refletir realidades sociais (Lucas 2012), além de darem
forma às áreas urbanas, podendo melhorar a acessibilidade e beneficiar as condições de
habitabilidade quando recebem investimentos em sua infraestrutura (Irwin 2003).

A NAU e o ODS 11 mencionam a mobilidade urbana sustentável, segura e acessí-
vel como uma de suas metas (United Nations 2015, United Nations 2016). De acordo
com Carvalho (2016), o transporte urbano sustentável tem seus pressupostos baseados
na proteção ambiental, sustentabilidade econômica e justiça social, promovendo, dentre
outras coisas, o incentivo ao uso de transportes públicos coletivos e de combustíveis mais
limpos, o equilíbrio econômico-financeiro do transporte público e o investimento em me-
lhorias desse serviço, além do estímulo à inclusão social e à acessibilidade universal.

Ainda segundo Carvalho (2016), o Brasil particularmente tem vivido poucas experi-
ências satisfatórias em prol da mobilidade sustentável, fato observado na degradação do
sistema de transporte brasileiro com o aumento no número de acidentes, os tempos maio-
res de deslocamento, os congestionamentos crescentes e a constante emissão de poluentes
por causa das políticas de incentivo ao uso de transporte individual motorizado em detri-
mento do transporte público coletivo. A região Nordeste do Brasil, por exemplo, embora
seja a segunda região mais populosa (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica 2018),
tem a menor taxa de uso de transporte público (37,5%), havendo críticas à sua disponibi-
lidade como principal fator que prejudica a sua utilização (Schiavinatto 2011). Em Natal
(RN) especificamente, a queda acumulada no uso do transporte público foi de 22,28%
entre os anos de 2012 e 2017, motivada por fatores como a crise econômica, a ineficiên-
cia do transporte público, a chegada dos aplicativos de transporte e o aumento da frota
de veículos particulares (Tribuna do Norte 2018). Somente entre 2009 e 2018, a frota de
automóveis cresceu em 119% em todo o estado do Rio Grande do Norte e em 72% na
capital natalense (Tribuna do Norte 2019a).

Dessa forma, face às questões mencionadas, a execução deste trabalho é motivada
pela situação descrita de insuficiência de dados robustos e confiáveis, cuja coleta seja de
baixo custo e factível regularmente, e que sejam capazes de modelar mais indicadores que
reflitam a situação da habitabilidade. Além disso, a escolha do município brasileiro de
Natal (RN) como objeto de estudo se motiva na existência de uma demanda reprimida por
transporte na cidade, nas falhas em suas vivências de mobilidade urbana sustentável e na
consequente necessidade de supervisionar suas condições de habitabilidade.
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1.3 Objetivos

As lacunas existentes na mobilidade urbana no Brasil, quando atreladas às mudanças
tecnológicas, acabam abrindo espaço para meios de transporte alternativos e mais aces-
síveis a uma parcela significativa da população, como é o caso do serviço oferecido pela
Uber. Por meio de seu aplicativo, a empresa conecta usuários a motoristas parceiros, que
oferecem um serviço de transporte individual privado (Uber Technologies Inc. 2019a),
alternativo às dificuldades enfrentadas com o transporte público. Em termos de susten-
tabilidade, a Uber apresenta um caráter dual. Por um lado, o serviço se configura como
transporte individual e motorizado, contrário a algumas características do transporte sus-
tentável, que defende a utilização do transporte público coletivo e dos não motorizados,
bem como uso de combustíveis mais limpos. Por outro lado, o uso do serviço da Uber
tem contribuído para reduzir a necessidade de se ter um carro, o que pode colaborar para
a diminuição do número de veículos no trânsito e suas consequentes emissões de poluen-
tes (Uber Technologies Inc. 2019a). Ademais, Mariano et al. (2019) reforça a relevância
do emprego da tecnologia de informação e comunicação nas políticas urbanas inteligentes
e sua significativa contribuição para o desenvolvimento sustentável, citando o aplicativo
da Uber como um símbolo expressivo dessa realidade urbana inteligente no Brasil.

Embora a Uber se mostre inovadora nesse contexto das cidades inteligentes brasilei-
ras, surgiram uma série de desafios de aceitação e regulação do serviço, devido à sua
natureza dinâmica e aos impactos econômicos que ela pode causar (Mariano et al. 2019).
A chegada da concorrência da Uber no Brasil em 2014 foi interpretada pelos taxistas e
por algumas autoridades regulatórias como ilegal e desleal, acarretando em decisões ini-
ciais até de banimento do aplicativo (Esteves 2015). O aumento no número de motoristas
e esses conflitos constantes com taxistas, levou o governo brasileiro a estabelecer uma
regulamentação para o serviço (Defossez 2017). Após intensos debates no Congresso
Nacional, a modalidade de transporte individual privado, já prevista na Lei Federal no

12.587/2012 (Política Nacional de Mobilidade Urbana), passou a ser regulamentada pela
Lei Federal no 13.640/2018, que delega aos municípios a tarefa de regular e fiscalizar o
transporte individual privado (Uber Technologies Inc. 2018). Em Natal, de maneira parti-
cular, a Uber iniciou seu serviço em 2016 e a lei que regula a atividade dos motoristas foi
publicada em junho de 2019 (Tribuna do Norte 2019b).

Conforme discutido anteriormente, a Uber tem uma relação dual com a mobilidade
urbana sustentável e as atividades de transporte, de uma maneira geral, têm impacto so-
bre a habitabilidade. Conhecendo-se esses aspectos e face à necessidade de mais dados e
indicadores para a promoção dos ODS, este trabalho tem por objetivo principal criar um
indicador de habitabilidade para o município brasileiro de Natal (RN), que combine além
de dados tradicionais do Censo Demográfico 2010 e de outros estudos, os dados disponi-
bilizados por fontes alternativas como a Uber, os quais podem ser obtidos a baixo custo.
É válido salientar que as análises metodológicas serão aplicadas em dois níveis de agre-
gação espacial: Bairros e Unidades de Desenvolvimento Humano (UDH). As Unidades
de Desenvolvimento Humano são recortes espaciais delimitados de forma homogênea
em termos de suas condições socioeconômicas, visando melhor capturar a diversidade
do desenvolvimento humano existente no interior das áreas urbanas (Programa das Na-
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ções Unidas para o Desenvolvimento et al. 2014). Para cumprir o objetivo mencionado,
utilizaram-se as Estimativas de Tempo até o Embarque (ETE) da Uber, coletadas para a
cidade natalense entre fevereiro de 2018 e maio de 2019, por meio da API (Application
Programming Interface, que significa Interface de Programação de Aplicações) provida
pela empresa. Para promover a criação do indicador de habitabilidade, este trabalho se
orienta nos seguintes objetivos específicos:

1. Realizar uma Análise Exploratória dos Dados (AED) para mostrar a qualidade do
processo de coleta e como os dados das viagens reagem às características e à dinâ-
mica da cidade.

2. Realizar uma Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE) para verificar se
existe uma relação entre as ETE da Uber próximas no espaço e se há a formação
de agrupamentos. Vale salientar que também será feita uma análise de regressão
(linear e espacial) para entender como os dados socioeconômicos afetam a ETE.

3. Proceder com a criação do indicador, efetuando a análise multivariada, a ponde-
ração e a agregação das ETE juntamente com outras variáveis socioeconômicas
melhor descritas nos capítulos subsequentes.

1.4 Trabalhos Relacionados
De uma maneira geral, a principal fonte de trabalhos relacionados é baseada em pu-

blicações que utilizam os dados da Uber, especialmente dentro do contexto do desenvol-
vimento urbano sustentável e da habitabilidade. Nesta seção, serão descritos os trabalhos
identificados na literatura que se encontram dentro da temática mencionada.

Rayle et al. (2016) realizaram um estudo exploratório dos impactos de serviços de
transporte privado individual, como Uber, Lyft e Sidecar, sobre o serviço de táxi e de
transporte público em São Francisco (EUA) no ano de 2014. O método de pesquisa foi
através da interceptação de usuários dessas plataformas de transporte por aplicativo em
áreas chave onde se esperava haver uma grande concentração deles, para que pudessem
responder a um questionário sobre sua última viagem. Os dados obtidos foram então com-
parados com registros de viagens de táxi e com dados de proximidade a paradas e tempos
de viagem de transportes públicos. Os resultados desse estudo evidenciaram que os pas-
sageiros tem tempos maiores de espera por serviços de táxi do que por aqueles oferecidos
pelo transporte por aplicativo. Além disso, ao serem comparados com o transporte pú-
blico, esses meios de transporte por aplicativo apresentaram uma relação de competição
e de complementação. Os autores mostraram que, mesmo a maioria das viagens sendo
acessível por ônibus ou trem, elas demoravam o dobro do tempo quando comparadas
ao transporte por aplicativo, tornando-o mais atraente para os passageiros. A relação de
complementação se dava pelo fato de o transporte por aplicativo chegar a regiões onde o
transporte público era insuficiente ou pouco seguro.

Jin et al. (2019) investigaram a relação espaço-temporal entre a Uber e o transporte
público e avaliaram a influência do serviço da empresa sobre a equidade de distribuição
do transporte urbano em Nova York (EUA) no ano de 2014. Os dados utilizados fo-
ram os locais de embarque da Uber e de táxis, além das paradas de transporte público.
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Para realizar o estudo espaço-temporal, os autores utilizaram a análise de buffer (Huang
et al. 2013) e a análise de correlação cruzada espacial (Chen 2015), enquanto que, para
mensurar o grau de desigualdade no fornecimento do transporte urbano, o coeficiente de
Gini (Ceriani & Verme 2012) e a curva de Lorenz (Mauguen & Begg 2016) foram adota-
dos. Os autores também analisaram a relação dos locais de embarque da Uber com dados
socioeconômicos como população, renda e percentual de minorias através do coeficiente
de correlação de Pearson (Benesty et al. 2009). Os resultados desse trabalho mostraram
que a Uber tanto complementa quanto compete com o transporte público, sendo que a
relação de competição é dominante na maior parte do tempo e se torna complementar
apenas durante a madrugada, em locais onde a cobertura por transporte público era ina-
dequada. Além disso, os autores mostraram que o papel do serviço da Uber em melhorar
a igualdade na distribuição do transporte é insignificante. As análises de correlação com
dados socioeconômicos mostraram que o número de pontos de embarque da Uber tende
a ser menor em locais de baixa renda e com maior concentração de minorias.

Hughes & MacKenzie (2016) exploraram a variabilidade espacial nos tempos de
espera pelo serviço da Uber (especificamente o Uber X) coletados através da API da
empresa e realizaram estudos de seu relacionamento com indicadores socioeconômicos
para a cidade de Seattle (EUA) no ano de 2015. Para cumprir esse propósito, os autores
aplicaram análises de regressão ponderadas localmente e também modelos de regressão
espacial globais e locais. Os resultados mostraram que os tempos de espera pelo serviço
eram menores em áreas com maiores densidades populacionais e de empregos, enquanto
esses tempos tendiam a ser maiores em regiões onde a renda média também é maior.
Quanto às áreas com maior percentual de minorias, os tempos de espera tenderam a ser
curtos durante o dia e longos durante a madrugada.

Wang & Mu (2018) examinaram as disparidades espaciais da acessibilidade para a ci-
dade de Atlanta (EUA) em 2016, utilizando os tempos de espera de dois serviços da Uber:
o Uber X (mais popular) e o Uber Black (de mais alto padrão). Os dados foram coletados
também a partir da API da Uber e a acessibilidade tratada é medida em termos da média e
do desvio padrão dos tempos de cada serviço. Foram utilizados modelos autorregressivos
espaciais para analisar a influência de variáveis socioeconômicas sobre a acessibilidade
da Uber. Os resultados mostraram que a riqueza e a taxa de minorias não se associaram de
maneira significativa à acessibilidade dos serviços, enquanto que maiores densidades po-
pulacionais e densidades da rede viária e menores tempos de deslocamento até o trabalho
se relacionaram com maiores valores de acessibilidade. Além disso, diferentemente do
Uber Black, o Uber X teve melhor acessibilidade em lugares com mais paradas de ônibus.

Bezerra et al. (2019a) estudaram o uso das estimativas de tempo da Uber como um
indicador simples de habitabilidade para a cidade de Natal (Brasil) no ano de 2018. Os
dados foram coletados através da API da Uber para os dois serviços atuantes na cidade: o
Uber X e o Uber Select. Através de uma análise exploratória de dados, os autores mostra-
ram que o dado da Uber é sensível ao contexto, sendo capaz de refletir eventos cotidianos,
climáticos e festividades. Além disso, através do coeficiente de correlação de Pearson,
foi mostrado que aspectos socioeconômicos e infraestruturais eram mais relevantes so-
bre a performance dos serviços da Uber, de modo que, quanto menores os valores dessas
variáveis, maiores seriam os tempos médios de espera para ambos os serviços.
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Embora tenham sido mencionados trabalhos relacionados ao desenvolvimento urbano
e à habitabilidade, é importante observar que a maioria deles abrange regiões desenvol-
vidas, havendo uma escassez na literatura de estudos voltados para regiões em desenvol-
vimento, onde se supõe que o alcance do ODS 11 seja uma demanda de maior urgência.
Além disso, é possível verificar que há diferenças e semelhanças nos resultados dos tra-
balhos apresentados. Tanto Rayle et al. (2016) quanto Jin et al. (2019), por exemplo,
mostraram que o transporte por aplicativo tem uma relação tanto de competição quanto
de complementação com o transporte público nas cidades de São Francisco e Nova York.
Ao mesmo tempo, alguns autores observaram resultados diferentes nas características so-
cioeconômicas. Enquanto Wang & Mu (2018) não encontraram influência da riqueza e
da taxa de minorias sobre os tempos de espera da Uber, Hughes & MacKenzie (2016)
verificaram que tempos maiores ocorriam em zonas de maior renda e em áreas onde havia
maior concentração de minorias durante períodos noturnos. Bezerra et al. (2019a), por sua
vez, mostraram que piores aspectos socioeconômicos e infraestruturais levaram a maiores
tempos de espera e Jin et al. (2019) também observaram que áreas com um maior percen-
tual de minorias e com uma renda menor também tinham um número reduzido de locais
de embarque da Uber.

Por fim, quando comparado aos estudos citados, a principal contribuição deste traba-
lho reside em propor um indicador de habitabilidade composto para o município brasileiro
de Natal (RN), que combina dados tradicionais, como os do Censo Demográfico 2010,
com as ETE da Uber. Além disso, ainda é proposta uma estrutura de coleta contínua, que
gera datasets a nível de bairro e de UDH, contendo as estimativas de tempo da Uber entre
os anos de 2018 e 2019. O interessante do conjunto de dados coletado é que ele capturou
as variações desse serviço espacialmente e em diferentes circunstâncias, tanto em relação
a variações climáticas (durante períodos chuvosos), festividades como o Carnaval e even-
tos de impacto nacional, como a Greve dos Caminhoneiros e as eleições presidenciais.
Após a coleta, também é feita uma análise do mecanismo gerador de ausência de dados
para posterior aplicação de uma técnica de imputação múltipla, a fim contornar o pro-
blema dos dados faltantes. Nenhum dos trabalhos mencionados anteriormente chegou a
tratar dessa faceta sobre seu conjunto de dados. Para efeitos de comparação, a Tabela 1.1
apresenta um resumo das características dos estudos mencionados e do trabalho proposto.
De modo geral, as principais contribuições deste trabalho são:

• A utilização dos dados da Uber no contexto do desenvolvimento urbano sustentável
e da habitabilidade para um município situado na região nordeste do Brasil, que é
um país em desenvolvimento;
• O uso de uma metodologia própria de baixo custo para a coleta de dados;
• A obtenção de um indicador sintético, que reflete a realidade social utilizando-se

dos dados de uma tecnologia recente;
• A aplicação de uma abordagem que pode ser expandida para outros municípios,

visando o uso do indicador obtido para compor mecanismos de monitoramento ur-
bano e realizar análises comparativas entre cidades distintas.
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Tabela 1.1: Tabela comparativa dos estudos relacionados e do trabalho proposto.

(continua)

Referência Conjunto de dados Métodos Resultados

Rayle et al.
(2016)

Dados da última
viagem na Uber,
Lyft ou Sidecar; re-
gistros de viagens
de táxi; locais de
paradas de ônibus
e tempos de via-
gem de transporte
público. Todos
para São Francisco
(EUA) em 2014.

Análise explora-
tória dos dados.

Os serviços de transporte por
aplicativo tem tempos de es-
pera menores que os de táxi.
Esses transportes por aplica-
tivo complementam e com-
petem com o transporte pú-
blico.

Jin et al.
(2019)

Locais de embar-
que da Uber e de
táxi, além das pa-
radas de transporte
público de Nova
York (EUA) em
2014.

Análise de buffer,
análise de corre-
lação cruzada es-
pacial, coeficien-
tes de Gini e de
Pearson.

Serviço da Uber comple-
menta e compete com o
transporte público e não con-
tribui com a equidade na
distribuição do transporte.
Quanto menor a renda e
maior a concentração de mi-
norias, menor o número de
pontos de embarque da Uber.

Hughes &
MacKenzie
(2016)

Tempos de espera
pelo serviço da
Uber X coletados
para Seattle (EUA)
em 2015.

Regressão ponde-
rada localmente,
modelos de re-
gressão espacial
locais e globais e
matriz de correla-
ção.

Quanto maior a densidade
populacional e de empre-
gos e quanto menor a renda
média, menor também é o
tempo de espera. Durante
a noite, verificaram-se tem-
pos de espera longos onde há
mais minorias.

Wang &
Mu (2018)

Tempos de espera
pelos serviços Uber
X e Uber Black
coletados para
Atlanta (EUA) em
2016.

Modelos autorre-
gressivos espaci-
ais e análise de
impacto dos co-
eficientes da re-
gressão.

Quanto maiores as densida-
des populacionais e da rede
viária e menores os tempos
de deslocamento até o tra-
balho, maiores os valores de
acessibilidade dos serviços.
O Uber X teve melhor acessi-
bilidade onde havia mais pa-
radas de ônibus. Riqueza e
taxas de minoria não se asso-
ciaram.
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Tabela 1.1: Tabela comparativa dos estudos relacionados e do trabalho proposto.

(conclusão)

Referência Conjunto de dados Métodos Resultados

Bezerra
et al.
(2019a)

Tempos de espera
pelos serviços Uber
X e Uber Select co-
letados para Natal
(Brasil) em 2018.

Análise explora-
tória dos dados
e coeficiente de
correlação de Pe-
arson.

Os tempos de espera da Uber
são sensíveis aos eventos co-
tidianos, climáticos e festivi-
dades. Quanto menores os
valores das variáveis socioe-
conômicas e infraestruturais,
maiores os tempos de espera.

Trabalho
proposto

Tempos de espera
pelos serviços Uber
X e Uber Select
coletados para
Natal (Brasil) em
2018 e 2019, além
de dados do último
Censo Demográ-
fico (2010) e de
outras pesquisas
oficiais.

Análise de da-
dos faltantes
e imputação
múltipla, análise
exploratória de
dados e análise
espacial, modelos
de regressão
espacial locais e
globais, além de
análise multiva-
riada e técnicas
de ponderação
e agregação
para compor um
indicador.

Os tempos de espera são sen-
síveis aos diversos eventos
diários. Quanto menores a
renda média, a pavimenta-
ção e a densidade popula-
cional dos bairros, maiores
os tempos médios de espera
da Uber. Já para as UDH,
quanto maior a razão de de-
pendência e menor a taxa de
envelhecimento, maiores são
os tempos médios de espera.
Diferentemente dos bairros,
foi detectada influência espa-
cial para as UDH e modelos
de regressão espaciais glo-
bais foram aplicados. O in-
dicador foi criado a nível de
UDH e verificou-se que nas
regiões administrativas Norte
e Oeste estão os locais com
os piores indicadores de ha-
bitabilidade.

Fonte: Elaborada pela autora (2019).

1.5 Organização do Texto
Este trabalho está estruturado em cinco capítulos, incluindo este que é introdutório.

No Capítulo 2 é abordada toda a fundamentação teórica necessária para a elaboração e
entendimento holístico do trabalho. O Capítulo 3, por sua vez, explica a abordagem de
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análise de dados adotada, enquanto o Capítulo 4 apresenta os resultados obtidos. Por
fim, o Capítulo 5 enumera as principais conclusões e apresenta os direcionamentos para
trabalhos futuros.



Capítulo 2

Fundamentação Teórica

Neste capítulo são abordados os conhecimentos essenciais relacionados à Ciência de
Dados e Big data, ao processo de urbanização e à importância da habitabilidade, ao fun-
cionamento da API da Uber e à definição e criação de indicadores compostos. Primeira-
mente, é necessário entender como os conceitos de habitabilidade e de transporte urbano
sustentável se relacionam com o serviço da Uber. Nesse ponto, os conhecimentos de
Big Data e de Ciência de Dados são fundamentais, uma vez que fornecem o ferramental
necessário tanto para coletar os dados da Uber a partir da API da empresa, quanto para
tratar, manipular, analisar e investigar a capacidade que esses dados têm de retratar a habi-
tabilidade. Após a conclusão da análise, entender como proceder para criar um indicador
composto a partir dos dados coletados e de dados socioeconômicos é vital para cumprir o
objetivo principal deste trabalho.

2.1 Ciência de Dados e Big Data
O século XXI tem sido palco de uma explosão de dados a uma taxa inimaginá-

vel (McAfee et al. 2012, L’heureux et al. 2017). Em 2020, estima-se que cada pessoa
no mundo produza 1,7 MB de dados por segundo, conforme avalia Domo, Inc. (2018).
Ainda de acordo com a empresa e considerando apenas dados de mídias sociais, a cada
minuto em 2018, mais de 49 mil vídeos foram carregados para o Instagram, 473.400 twe-
ets foram enviados no Twitter, mais de 4 milhões de vídeos foram assistidos no YouTube
e 1.389 viagens foram solicitadas na Uber. É explicito que o mundo vivencia a era do
big data, onde um enorme volume de dados heterogêneos e diferentemente estruturados
é gerado a partir de uma variedade de fontes, incluindo mídias sociais, dispositivos mó-
veis e sensores, tecnologias vestíveis (wearables), transações comerciais e ambientes de
Internet das Coisas (IoT) (George et al. 2016, Siddiqa et al. 2016, Marjani et al. 2017).

Big data é comumente definido por três elementos principais: volume, variedade e
velocidade (McAfee et al. 2012). O volume diz respeito à grandeza dos dados, ou seja,
representa as dimensões que os conjuntos de dados podem atingir em termos de quanti-
dade de observações e variáveis observadas (George et al. 2016). A variedade, por sua
vez, refere-se às diferentes fontes de dados (texto, áudio, vídeo, imagem, dados de sen-
sores, etc.), enquanto a velocidade se relaciona à taxa de crescimento dos dados que é
mais rápida que a do poder computacional (Brady 2018). Na literatura, também é pos-



12 CAPÍTULO 2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

sível encontrar outros componentes do big data, como a veracidade, a variabilidade (e
complexidade) e o valor (Gandomi & Haider 2015, Bezerra et al. 2019b).

Esse dilúvio de dados carrega consigo enormes desafios, oportunidades e valores que
podem transformar como as pessoas vivem, trabalham e pensam ao permitir um processo
de otimização, promover a descoberta de conhecimentos e melhorar a tomada de deci-
são (L’heureux et al. 2017). Para enfrentar tais desafios e trazer à tona todo o potencial
dos dados, entra em cena a Ciência de Dados, um campo interdisciplinar que, de acordo
com Conway (2010), é definida como a interseção de três áreas: matemática e estatística,
programação e conhecimento sobre o problema em estudo (ver Figura 2.1).

Figura 2.1: Diagrama de Venn representando os campos de estudo da ciência de dados.

Habilidades
Computacionais

Conhecimento
Matemático e

Estatístico

Especialização na
área em análise

!
Zona de Perigo Pesquisa Tradicional

Aprendizado de Máquina

CIÊNCIA DE

DADOS

Fonte: Adaptada de Conway (2010).

De forma análoga, Blei & Smyth (2017) discutem a ciência de dados em três perspec-
tivas: a estatística, a computacional e a humana. De acordo com os autores, a estatística
provê técnicas em termos de funções e distribuições para criar modelos a partir das va-
riáveis analisadas, além de efetuar inferências e predições sobre os dados. A computação
fornece as implementações algorítmicas para os métodos estatísticos, além de entregar
um ferramental para compará-los em relação aos seus custos computacionais. Por fim,
os autores ressaltam a vertente humana no processo de análise de dados, importante para
o entendimento do problema e na tomada de decisões sobre que dados coletar e como
processá-los, explorá-los, modelá-los e visualizá-los. Provost & Fawcett (2013) ainda
reforçam que áreas humanas como criatividade, intuição, senso comum e conhecimento
sobre a aplicação em estudo também são relevantes.



2.1. CIÊNCIA DE DADOS E BIG DATA 13

De acordo com Schutt & O’Neil (2013), o processo ou ciclo de vida da Ciência de
Dados é definido pelas etapas apresentadas na Figura 2.2. A primeira etapa refere-se à
coleta dos dados do mundo real, que advém de forma crua ou bruta das mais diversas
fontes (logs, APIs, registros de e-mails, etc.). Na sequência, esses dados são processa-
dos para tornarem-se adequados (limpos) para a análise. A manipulação dos dados pode
ser feita usando ferramentas como as linguagens Python, R, SQL e muitas outras, que
facilitam atividades de raspagem, arredondamento, combinação e demais manipulações
de dados (VanderPlas 2016). O próximo passo consiste na realização de uma Análise
Exploratória dos Dados (AED), uma abordagem que fornece ferramentas para conduzir a
um entendimento inicial sobre os dados e o seu potencial (Tukey 1977). A AED auxilia
na checagem do processamento dos dados (se estão na escala e formato corretos), detecta
onde os dados estão faltando e se há outliers (valores extremos ou anômalos), além de fo-
mentar hipóteses sobre os dados por meio da descoberta de padrões (Behrens 1997, Schutt
& O’Neil 2013).

Figura 2.2: Processo da ciência de dados.
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TOMADA DE
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Fonte: Adaptada de Schutt & O’Neil (2013, p. 41).

Retornando às demais etapas do processo, ainda segundo Schutt & O’Neil (2013), o
próximo passo é projetar um modelo que reflita o comportamento dos dados. A escolha do
modelo depende do tipo de problema que se deseja resolver: classificação, regressão ou
apenas um problema descritivo simples. Feito isso, torna-se possível interpretar, visuali-
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zar, relatar e comunicar os resultados das análises a fim de guiar decisões, sejam elas sobre
negócios, políticas públicas, publicidade, economia e muitas outras áreas (Dhar 2013).
Alternativamente, também é factível a obtenção de produtos a partir dos dados, como
classificadores de spam, sistemas de recomendação e algoritmos de busca, que são incor-
porados de volta ao mundo real para interagirem com usuários e produzirem mais dados.
Assim, o processo da Ciência de Dados se mantém em repetição.

Face a essa influência dos dados no mundo, é muito difícil encontrar publicações
populares que não referenciem Big Data, Ciência de Dados ou outra expressão relacio-
nada (Agarwal & Dhar 2014). De acordo com o Google Trends (Google 2019), o interesse
nesses termos cresceu consideravelmente nos últimos 10 anos, como mostra a Figura 2.3.
Observa-se que o percentual de busca por big data e data science era abaixo de 10% em
2009, enquanto que em 2019, esse valor chegou a 80% e 90% respectivamente.

Figura 2.3: Percentual de interesse de pesquisa dos termos big data e data science em
todo o mundo entre 2009 e 2019.
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Fonte: Google (2019).

Esse interesse crescente em Big Data e Ciência de Dados se justifica no fato des-
sas áreas serem capazes de trazer desenvolvimento teórico e inovações nas ciências, nas
áreas sociais e de saúde, no setor ambiental e muitos outros (Dhar 2013). Segundo Cao
(2017), várias iniciativas governamentais, como a Global Pulse da ONU e o Capitalizing
on Big Data do Canadá, também utilizam abordagens orientadas a dados para incentivar
o desenvolvimento, as ações humanitárias, a pesquisa científica, a criação de políticas, a
industrialização e a economia. Diante de toda a conjectura atual descrita, torna-se por fim
clara a importância da Ciência de Dados e do Big Data nos vários âmbitos da sociedade.

2.2 Urbanização e Habitabilidade
No século XXI, o mundo moderno tem rapidamente caminhado para um futuro majo-

ritariamente urbano (Ritchie & Roser 2019). O aumento da taxa de urbanização resultou
da combinação dos processos de transição demográfica e urbana, simultâneos às mudan-
ças em padrões de mortalidade, de natalidade e de operações de migração (Dumont 2018).
A transição urbana diz respeito à concentração populacional em áreas definidas como ur-
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banas e acontece concomitante à transição demográfica, em que o crescimento populacio-
nal é explicado por oscilações nas taxas de natalidade e mortalidade (Carmo et al. 2014).
Segundo Dyson (2011), antes da transição urbana, o mundo era predominantemente ru-
ral e a taxa bruta de mortalidade em centros urbanos era muito elevada, sendo inclusive
mais alta do que a taxa bruta de natalidade. O autor ainda ressalta que a existência de
populações urbanas nessa época se devia à migração do campo para a cidade. Com o pro-
gresso da área de saúde e higiene, as taxas de mortalidade diminuem nas cidades e ficam
mais baixas que as taxas de natalidade, havendo um crescimento natural da população
urbana (Dumont 2018). Como a taxa de mortalidade nas cidades era, inclusive, inferior à
taxa de mortalidade no campo, esse processo de transição demográfica e urbana também
se beneficiou de um movimento migratório do campo para a cidade. Por fim, a taxa de
natalidade urbana tende a declinar e se equilibrar junto a taxa de mortalidade, fazendo
com que a taxa de urbanização desacelere (Dyson 2011, Dumont 2018).

Em termos quantitativos, verifica-se que em 2018, 55% da população mundial já ha-
bitava áreas urbanas contra a baixa parcela de 30% em 1950 (United Nations 2018a).
Essa predominância inicialmente rural e posteriormente urbana pode ser observada na
Figura 2.4, demonstrando o alcance e a celeridade do processo de transição urbana.
Observa-se também que as regiões mais urbanizadas em 2018 incluem América do Norte
(82%), América Latina e Caribe (81%), Europa (74%) e Oceania (68%), em contraste
com a Ásia (50%) e a África (43%) predominantemente rural (United Nations 2018b).

Figura 2.4: Países do mundo com predominância urbana ou rural em 1950 e em 2018.

Sem dados Maioria rural Maioria urbana

Fonte: OWID baseado em UN World Urbanization Prospects (2018) & fontes históricas

1950 2018

Fonte: Adaptada de Ritchie & Roser (2019).

Ainda segundo Ritchie & Roser (2019), a primeira vez em que a parcela urbana ul-
trapassou a rural mundialmente ocorreu em 2007 e, como se observa na Figura 2.5, esse
montante urbano mantém-se crescendo aceleradamente, enquanto a população rural au-
menta em um ritmo muito mais lento. Estima-se ainda que, em 2050, o percentual urbano
chegue a 68%, o que significa um acréscimo de 2,5 bilhões de habitantes à população
mundial, enquanto se espera que a população rural sofra uma queda dos atuais 3,4 bilhões
para 3,1 bilhões (United Nations 2018b).
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Figura 2.5: Parcela populacional urbana e rural no mundo ao longo do tempo.
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No caso do Brasil, Carmo et al. (2014) destacam que houve um elevado crescimento
populacional brasileiro no início do século XX com a chegada de imigrantes. No en-
tanto, os autores ressaltam que as maiores taxas de crescimento populacional ocorreram
entre 1940 e 1970, com o declínio acentuado da mortalidade e a permanência de altos
níveis de fecundidade. É a partir de 1970 que a situação começa a mudar e, em 1980,
os indicadores de natalidade, fecundidade e mortalidade tiveram seus níveis reduzidos
radicalmente (Vasconcelos & Gomes 2012). Como resultado, ocorre uma desaceleração
do ritmo de crescimento demográfico. No entanto, em termos absolutos, o aumento po-
pulacional foi bastante expressivo e a população brasileira passou de 17,4 milhões de
habitantes em 1900 para 190,7 milhões em 2010 (Carmo et al. 2014). De forma simul-
tânea à essa transição demográfica, ocorre uma rápida transição urbana, marcada por um
aumento acentuado de 12,9 milhões (31,24%) de habitantes de áreas urbanas em 1940
para 160,9 milhões (84,36%) em 2010 (Stamm et al. 2015). Devido à velocidade desse
processo e ao volume populacional que ele envolve, problemas infraestruturais e defici-
ências habitacionais se configuraram historicamente nas áreas urbanas brasileiras (Carmo
et al. 2014).

Nesse cenário, as cidades tornam-se objetos centrais e, simultaneamente, principais
agentes de mudanças materiais e ideológicas, causadas pela urbanização e pela globaliza-
ção (Parnell 2016). Novas formas de pobreza, vulnerabilidade e marginalização são atre-
ladas à rápida urbanização e existem não apenas em assentamentos informais (Arfvidsson
et al. 2017). De acordo com Fabre (2017), a crescente desigualdade além de atingir países
de baixa renda, chega também a países ricos na Europa. Outro fator alarmante levantado
pela autora é que cerca de um bilhão de pessoas vive em habitações informais e favelas,
o que é equivalente a um sétimo da população mundial. Para ilustrar essa realidade, a
Figura 2.6 apresenta a parcela da população que vive em favelas para alguns países do
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mundo em 2014. No Brasil, particularmente, essa parcela atingiu 22,3% nesse mesmo
ano (Ritchie & Roser 2019).

Figura 2.6: Proporção da população urbana vivendo em favelas ao redor do mundo em
2014.
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Fonte: World Bank
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Fonte: Adaptada de Ritchie & Roser (2019).

Torna-se logo perceptível a necessidade de que os processos urbanos assegurem futu-
ros sustentáveis em campos como alterações climáticas, crescimento econômico, erradi-
cação da pobreza, saúde pública e segurança alimentar (Barnett & Parnell 2016). Atender
às demandas provenientes da urbanização, enquanto se garante a integridade dos ecos-
sistemas e se promove a produtividade econômica e a inclusão social é um dos maiores
desafios deste tempo (Klopp & Petretta 2017). Lidar satisfatoriamente com tais questões
e com as transformações das cidades, das sociedades e do ambiente e seus consequentes
impactos, requer uma perspectiva de planejamento mais efetivo e resiliente (Yigitcanlar
& Teriman 2015). É preciso atuar na criação de políticas urbanas, integrar infraestru-
tura e planejamento de instalações habitacionais, promover oportunidades econômicas e
reforçar a coesão social (Fabre 2017). Posto de uma outra forma, é preciso fomentar o
desenvolvimento urbano sustentável, abrangendo as esferas econômica, social e ambien-
tal, com o intuito de proporcionar qualidade de vida para todos (Parnell 2016, United
Nations 2018b).

É crescente, então, o interesse dos governos e de agências internacionais no papel
das cidades como precursoras do desenvolvimento sustentável (Satterthwaite 2016b). Há
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também uma preocupação em criar e manter cidades que ofereçam boas condições de
vida e, nesse sentido, o princípio da habitabilidade tem sido tomado como guia para in-
vestimentos e tomadas de decisão, que modelam o ambiente urbano nos aspectos social,
econômico, físico e biológico (Ruth & Franklin 2014). São múltiplos os conceitos de
habitabilidade e eles geralmente envolvem várias ideias relacionadas à qualidade de vida
e bem-estar, o que torna o termo difícil de medir e definir (de Haan et al. 2014). De
acordo com Valcárcel-Aguiar et al. (2019), o conceito de habitabilidade diz respeito a um
conjunto de atributos econômicos, sociais e físicos ou características de uma determinada
área urbana que, quando melhorados sem causar degradação ambiental, terão um impacto
positivo na qualidade de vida dos habitantes. Newton (2012) ainda traz a habitabilidade
dentro do conceito mais amplo do desenvolvimento sustentável, em que outros domínios
como sustentabilidade ambiental, competitividade econômica e resiliência também sejam
levados em consideração.

Mesmo com as diferenças entre as definições, a habitabilidade é tangível e modela a
percepção pública e os investimentos urbanos, tornando-se um componente chave para
o planejamento e gerenciamento das cidades (Ruth & Franklin 2014, Valcárcel-Aguiar
et al. 2019). Para tanto, o termo foi listado como um dos princípios e comprometimentos
da Nova Agenda Urbana (NAU) definida pela ONU, documento resultante de uma cam-
panha global que reconhece a relevância das zonas urbanas (United Nations 2016, Klopp
& Petretta 2017). A NAU foi apresentada na conferência HABITAT III em 2016 na cidade
de Quito no Equador, constituindo um compromisso com a promoção do desenvolvimento
urbano sustentável (Valencia et al. 2019) ao estabelecer padrões e princípios pautados em
cinco pilares de implantação: políticas nacionais urbanas; legislação e regulação urba-
nas; planejamento e desenho urbano; economia local e finança municipal; e implantação
local (United Nations 2016).

A NAU ainda reafirma o compromisso com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável e com o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), par-
ticularmente o Objetivo 11, o primeiro ODS pró-urbano autônomo (United Nations 2016,
Parnell 2016). Os ODS foram formulados por meio de um processo exaustivo e par-
ticipativo envolvendo grupos interessados em todo o mundo, sociedade civil, setor pri-
vado e entidades locais, para substituir aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
(ODM) (Barnett & Parnell 2016, Valencia et al. 2019). Enquanto os ODM focavam no
combate à pobreza e na promoção do desenvolvimento em países de baixa e média renda,
os 17 ODS deverão ser aplicados a todas as nações por reconhecer que o desenvolvimento
sustentável global requer compromissos e mudanças de cada país (Arfvidsson et al. 2017).

A implementação dos ODS necessita de uma etapa de monitoramento para avaliar a
sua efetividade (Newton 2012, Arfvidsson et al. 2017). No entanto, há uma série de dile-
mas relativos à definição e ao uso de indicadores práticos, devido à baixa disponibilidade
de dados padronizados, abertos e comparáveis (Klopp & Petretta 2017). Satterthwaite
(2016a) ainda levanta a questão da limitação na coleta de dados por causa do custo da
realização de censos e atenta para o nível de agregação dos dados existentes que, muitas
vezes, não satisfaz à granularidade (nível de desagregação em pequenas áreas) necessária
para uma boa avaliação. Nesse cenário, os indicadores de habitabilidade podem ser uma
ferramenta útil para o acompanhamento da implantação dos ODS, já que tais indicado-
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res explicitam o relacionamento entre emprego, educação, habitação e políticas sociais e
favorecem a conexão entre planejamento urbano e bem-estar público (Lowe et al. 2015).
A própria NAU traz a habitabilidade no desempenho de um papel na erradicação da po-
breza e como um indicador de inclusão e coesão social (United Nations 2016). Aliado
a isso, a atual revolução tecnológica dos dados permitiu inovações em ciências geoespa-
ciais, modelagem complexa e análise de big data, sendo uma promessa na remodelagem
dos indicadores de desenvolvimento global (Parnell 2016, Klopp & Petretta 2017).

A NAU ainda aponta uma relação entre a habitabilidade e o transporte sustentável e
os sistemas de trânsito (United Nations 2016). Como modeladores primários do ambiente
urbano, os sistemas de transporte desempenham uma função elementar para a habitabi-
lidade e a sustentabilidade das comunidades (Miller et al. 2013). De acordo com Rue
et al. (2010), o fomento da habitabilidade em transportes resulta na melhora da quali-
dade de vida, cria uma rede de transportes mais eficiente e acessível, além de beneficiar a
mobilidade das comunidades, famílias e negócios. Sendo assim, o trânsito e os sistemas
de transporte são capazes de refletir realidades sociais (Lucas 2012) e, por isso, são fre-
quentemente referenciados junto a indicadores de habitabilidade (Miller et al. 2013, The
Economist Intelligence Unit 2018, Mercer 2018).

É possível entender o conceito de transporte sustentável de forma associada ao desen-
volvimento urbano sustentável, uma vez que esse modelo de mobilidade se fundamenta
na proteção ambiental, na sustentabilidade econômica e na justiça social dos sistemas
de transporte (Carvalho 2016). Sob a ótica ambiental, a mobilidade sustentável trata do
incentivo ao uso do transporte coletivo público e de meios não motorizados, além da
aplicação de combustíveis mais limpos e da redução do uso de automóveis, objetivando
diminuir os impactos ambientais associados ao consumo energético, à qualidade do ar e à
poluição sonora (Campos 2006). No viés econômico, defende-se o emprego de modelos
de financiamento do transporte público mais equitativos e a busca por novos recursos fi-
nanceiros que possam ser aplicados na melhoria da qualidade do serviço e na redução das
tarifas (Carvalho 2016). Por fim, a justiça social na mobilidade urbana sustentável refere-
se a alguns atributos como inclusão social, acessibilidade universal do transporte público,
tarifa inclusiva, equidade do uso do espaço urbano e das condições de mobilidade, entre
outras (Carvalho 2016).

De uma maneira particular, o Brasil apresenta um cenário de transporte urbano dete-
riorado e com poucos incentivos à mobilidade sustentável. Segundo Meira et al. (2017),
o aumento das tarifas do transporte público e as políticas adotadas de estímulo à venda e
uso de automóveis, levaram a um excesso na utilização de meios motorizados individuais,
fator que favoreceu o aumento dos congestionamentos, a maior ocorrência de acidentes,
o agravamento dos problemas de poluição e os tempos crescentes de viagens. Silveira &
Rodrigo (2013) também ressaltam o quadro precário e deletério da prestação do serviço de
transporte público coletivo. O transporte por ônibus, por exemplo, tem passado por uma
relativa estagnação e sucateamento de sua frota, além da qualidade do serviço ser cons-
tantemente criticada por sua lentidão, atrasos e irregularidade (Meira et al. 2014, Cocco
& Miralles-Guasch 2016). Parte desse problema deve-se à transformação das cidades em
lugares eficientes para automóveis e ao fato de o transporte público urbano não ser priori-
zado como atividade estratégica pelas entidades governamentais (de Araújo et al. 2011).
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Face às lacunas existentes na mobilidade urbana no Brasil, principalmente no trans-
porte público, um espaço se abre para que outros meios de transporte de maior quali-
dade e acessibilidade entrem em cena, como é o caso do serviço da Uber. Por meio
de um aplicativo móvel, a empresa conecta motoristas parceiros aos usuários que solici-
tam uma viagem, configurando-se como transporte individual privado (Uber Technologies
Inc. 2019a).

No que diz respeito à sua relação com a mobilidade urbana sustentável, a Uber tem
um caráter dual. Por um lado, a ideia do serviço de transporte individual privado é con-
trária àquela priorizada pelo desenvolvimento urbano sustentável, que diz respeito ao uso
do transporte público coletivo e de meios não motorizados. No entanto, analisando sob
outro ponto de vista, políticas urbanas inteligentes são capazes de impulsionar o desen-
volvimento sustentável por meio do emprego de tecnologias de informação e comuni-
zação, situação em que o aplicativo da Uber se encaixa como um símbolo significativo
da realidade urbana inteligente no Brasil (Mariano et al. 2019). Além disso, Telésforo
(2016) destaca as parcerias existentes entre a Uber e o setor público, em que o serviço
de transporte privado oferecido pela empresa complementa as alternativas de transporte
público coletivo. A título de exemplo, a Uber e o Governo de São Paulo anunciaram, re-
centemente, a integração do transporte público ao aplicativo da empresa, permitindo aos
usuários ver informações sobre linhas de ônibus, metrô e trens para melhor planejar suas
viagens (Monteiro 2019).

No entanto, a inovação tecnológica e o modelo de consumo revolucionário da Uber
incomodou o monopólio do setor tradicional de táxi e os órgãos reguladores brasilei-
ros (Telésforo 2016). Os taxistas alegavam que a Uber representava um serviço ilegal
e uma concorrência desleal, uma vez que a falta regulamentação do serviço isentava os
motoristas parceiros do pagamento de impostos (Serrano & Baldanza 2017). Diante da
pressão dos taxistas e de grupos de interesse, as ações regulatórias chegaram a banir o apli-
cativo em um primeiro momento e, posteriormente, regular o serviço segundo um padrão
tradicional, que não se aplicava ao modelo dinâmico da Uber (Telésforo 2016). Final-
mente, em março de 2018, o Congresso Nacional decreta a Lei Federal no 13.640/2018,
que regulamenta a modalidade de transporte remunerado privado individual e delega aos
municípios a tarefa de regulá-lo e fiscalizá-lo (Uber Technologies Inc. 2018). Em 2019,
estando há cinco anos atuando no Brasil, a Uber já realizou 2,6 bilhões de viagens e já
conectou os mais de 600 mil motoristas parceiros aos 22 milhões de usuários ativos da
plataforma (Uber Technologies Inc. 2019e).

Por fim, com base no que foi posto sobre o serviço da Uber e a mobilidade urbana
sustentável, bem como a relação descrita entre transporte e habitabilidade, este trabalho
presume que os dados da Uber também podem expressar a dimensão da habitabilidade e
serem incorporados a um indicador composto. Posto de outra forma, a hipótese nula H0
determinada é a de que os dados da Uber (particularmente, as Estimativas de Tempo até
Embarque) não se relacionam às características sociodemográficas e à habitabilidade dos
bairros/UDH. Em contrapartida, a hipótese alternativa H1 é a de que existe essa relação
entre as estimativas de tempo da Uber, os atributos sociodemográficos e a habitabilidade
para os níveis de agregação espacial mencionados. Nos capítulos subsequentes, o estudo
dessas hipóteses será apresentado em mais detalhes.
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2.3 API da Uber
A Uber é uma empresa de tecnologia fundada em 2010 que presta serviços de trans-

porte, conectando motoristas parceiros e usuários por meio de seu aplicativo (Uber Tech-
nologies Inc. 2019a). É comum encontrar termos na literatura que definem a aplicação
da Uber como um recurso ride-sharing (Bicocchi & Mamei 2014, Chen et al. 2015), ri-
desourcing (Flores & Rayle 2017) ou ride-hailing (Jiao 2018). Nos últimos anos, a Uber
se expandiu significativamente, fazendo-se presente em mais de 700 cidades em 63 paí-
ses diferentes (ver Figura 2.7) e realizando mais de 17 milhões de viagens por dia no
mundo (Uber Technologies Inc. 2019a).

Figura 2.7: Países em que o serviço da Uber está disponível ao redor do mundo em 2019.

Fonte: Elaborada pela autora a partir de Uber Technologies Inc. (2019e).

A Uber chegou ao Brasil primeiramente em 2014, estabelecendo-se primeiro no Rio
de Janeiro durante a época da Copa do Mundo e, atualmente, encontra-se em mais de 100
cidades brasileiras e oferece os cinco tipos de serviço (Uber Technologies Inc. 2019a)
descritos a seguir:

• Uber X: Uma opção com menor custo, em que os carros são mais compactos e não
são de luxo (Serrano & Baldanza 2017).
• Uber Juntos: Modalidade do serviço que permite compartilhar a viagem com ou-

tras pessoas com trajetos parecidos (Uber Technologies Inc. 2019a).
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• Uber Comfort: Uma opção com um custo um pouco maior que o Uber X e com
carros mais confortáveis. Chegou ao Brasil em substituição ao Uber Select (Uber
Technologies Inc. 2019a).
• Uber Black: É a opção mais luxuosa da Uber, que faz maiores exigências so-

bre o padrão do carro do motorista parceiro (modelo sedan, bancos de couro e
ar-condicionado) (Serrano & Baldanza 2017, Uber Technologies Inc. 2019a).
• Uber Eats: Serviço para solicitação de refeições, que são entregues por parceiros

da Uber de carro, moto ou bicicleta (Uber Technologies Inc. 2019a).

Em agosto de 2014, a Uber oficialmente tornou aberta sua API para os desenvol-
vedores, oferecendo acesso a muitas de suas primitivas (Uber Technologies Inc. 2014).
APIs ou Application Programming Interfaces são uma forma por meio da qual diferen-
tes serviços, sites e aplicações podem trocar dados e interagir, ou seja, são uma maneira
de programaticamente interconectar serviços (Russell et al. 2019). No caso da Uber, as
funcionalidades e os dados disponibilizados foram divididos em três partes: solicitações
de viagens (Uber Technologies Inc. 2019b), motoristas (Uber Technologies Inc. 2019c)
e Uber para empresas (Uber Technologies Inc. 2019d). A Tabela 2.1 descreve cada uma
dessas categorizações.

Tabela 2.1: APIs disponibilizadas pela Uber.

API Funcionalidades e dados disponíveis

Solicitação de Viagens
(Ride Request)

• Escolha do serviço (Uber X, Uber Select, Uber Black, etc.)
• Especificação dos locais de partida e de destino
• Obtenção de estimações de tempo e preço
• Solicitação de uma viagem

Motoristas (Drivers)

Obtenção de informações do motorista que esteja autentica-
do, como:
• Perfil (nome, e-mail, avaliações, etc.)
• Viagens
• Pagamentos

Uber para Empresas
(Uber for Business)

Fornece dados atualizados de viagens, pagamentos e tarifas:
• Detalhes da viagem após sua finalização
• Arquivo PDF do recibo da viagem
• Arquivo PDF da fatura da viagem

Fonte: Elaborada pela autora a partir de Uber Technologies Inc. (2019b), Uber Technologies Inc.
(2019c), Uber Technologies Inc. (2019d).

No caso deste trabalho, foi utilizada a API de solicitações de viagens da Uber para
capturar estimações de tempo, conforme será detalhado no Capítulo 3.
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2.4 Indicadores Compostos

Indicadores estatísticos são medidas sumárias relacionadas a um problema ou fenô-
meno, sendo derivados de séries de observações de fatos (European Union 2013). De
acordo com Eurostat (2017b), indicadores são concebidos com um propósito específico
e condensam informações sobre questões políticas relevantes, a fim de facilitar a tomada
de decisões. Ademais, a utilização de indicadores tem se difundido por uma grande vari-
edade de áreas, como ciências sociais e ambientais, economia, negócios e gerenciamento
de projetos, auxiliando a revelar tendências, prover orientações e estabelecer, além de
simplificações, influências e controle sobre fenômenos (Eurostat 2014). Para Jannuzzi
(2006), os indicadores sociais, particularmente, desempenham um papel fundamental para
o planejamento público, auxiliando o poder público a supervisionar as condições de vida
e de bem-estar da população. O autor ainda trata de uma série de propriedades desejáveis
para um bom indicador, as quais foram resumidas na Tabela 2.2.

Em muitos casos, o uso de um único indicador descritivo não é suficiente e pode
conduzir a um engano na avaliação de fenômenos complexos, que são representados por
várias dimensões (Mazziotta & Pareto 2013). De acordo com Eurostat (2017a), o desafio
do caso multidimensional reside em sintetizar as informações complexas de uma ma-
neira simples e sem perder transparência. Para entender e medir fenômenos complexos,
como desenvolvimento, progresso, pobreza, desigualdade social ou qualidade de vida por
exemplo, faz-se necessário considerar um sistema de indicadores – caracterizando isola-
damente as diferentes facetas do fenômeno – ou uma combinação deles – como represen-
tação integral do fenômeno (Mazziotta & Pareto 2013, Eurostat 2014).

Para a primeira abordagem, são utilizados conjuntos de indicadores (como scorebo-
ards ou dashboards) e toda a informação do fenômeno é expressa por cada indicador
individualmente (Eurostat 2017a). Muitos estatísticos preferem esse método por ele iden-
tificar as várias dimensões de um fenômeno sem haver necessidade de nenhum tipo de
agregação de indicadores (Mazziotta & Pareto 2013). Esse tipo de abordagem, no en-
tanto, apresenta algumas falhas. Segundo Eurostat (2017a), é comum existir um vasto
número de indicadores em um conjunto, o que pode tornar difícil a interpretação do fenô-
meno de forma holística. Ainda de acordo com a organização, outro ponto de criticismo
é a possibilidade de enviesamento da informação na determinação da hierarquia entre os
indicadores, o que pode fazer com que a ideia transmitida por eles seja distorcida.

Outra abordagem para se trabalhar com fenômenos complexos é pela combinação de
indicadores individuais por meio de algum modelo subjacente, resultando em um único
indicador composto ou sintético (European Commission et al. 2008). Segundo Greco
et al. (2019), um indicador composto deve refletir um sistema complexo formado por
numerosos componentes, tornando-o fácil de entender completamente, em vez de reduzi-
lo às suas partes separadas.

Indicadores compostos estão se tornando cada vez mais importantes para a promo-
ção de benchmarking de performance de países, regiões ou instituições, além de estarem
sendo reconhecidos como ferramentas de comunicação e avaliação de políticas (El Gi-
bari et al. 2019). Em um relatório do Programa das Nações Unidas, por exemplo, Yang
(2014) apresentou um inventário contendo 101 indicadores compostos sobre bem-estar e
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Tabela 2.2: Propriedades desejáveis dos indicadores sociais.

Propriedade Definição

Relevância social
Temática do indicador, que revela a importância
de sua produção e uso.

Validade
Capacidade de representar o conceito a que se
propõe a mensurar.

Confiabilidade
Qualidade dos dados utilizados para computar
o indicador.

Cobertura
Abrangência espacial e populacional, focando
na representatividade da realidade em análise.

Sensibilidade
Capacidade de refletir mudanças, reagindo às
alterações das condições influenciadoras da di-
mensão mensurada.

Especificidade
Propriedade de representar alterações exclusi-
vamente relacionadas às variáveis que afetam a
dimensão mensurada.

Inteligibilidade de sua construção Transparência na construção do indicador.

Comunicabilidade Clareza em comunicar seu propósito.

Factibilidade para obtenção
Viabilidade em termos de custo e tempo para a
obtenção do indicador.

Periodicidade na atualização Regularidade de atualização do indicador.

Desagregabilidade
Possibilidade de se referir a espaços geográficos
reduzidos.

Historicidade
Propriedade de se dispor de séries históricas ex-
tensas e comparáveis, a fim de realizar inferên-
cias posteriormente.

Fonte: Jannuzzi (2006, p. 27-31).

progresso humanos, desenvolvidos desde a publicação do primeiro Índice de Desenvolvi-
mento Humano (IDH) em 1990. Ademais, outro ponto forte dos indicadores compostos é
a sua facilidade de divulgação, haja vista seu entendimento imediato por se tratar de um
único indicador (Mazziotta & Pareto 2013).

No entanto, a implementação de indicadores compostos é complexa e eles podem en-
viar mensagens enganosas, caso sejam construídos deficientemente ou interpretados de
forma errônea (European Commission et al. 2008). De maneira geral, quanto mais com-
plexo é o fenômeno descrito, mais atenção é necessária para produzir o indicador (Eurostat
2014). Além disso, existe um certo criticismo quanto ao seu uso, principalmente relaci-
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onado à forma de agregação aplicada para indicadores de naturezas diferentes (Eurostat
2017a, Greco et al. 2019). Para fins de elucidação, a Tabela 2.3 apresenta as principais
vantagens e desvantagens dos indicadores compostos, segundo European Commission
et al. (2008).

Tabela 2.3: Vantagens e desvantagens de indicadores compostos.

Vantagens Desvantagens

- Resumem realidades complexas e
multidimensionais para apoiar toma-
das de decisão;

- São mais fáceis de interpretar do que
múltiplos indicadores individuais;

- Podem avaliar o progresso dos países
ao longo do tempo;

- Reduzem o tamanho de um conjunto
de indicadores sem perdas das infor-
mações fundamentais;

- Tornam possível incluir mais infor-
mação dentro de um limite de tama-
nho;

- Chamam a atenção do âmbito polí-
tico para os problemas de performance
e progresso dos países;

- Facilitam a comunicação com o pú-
blico no geral e a prestação de contas;

- Ajudam a construir relatórios para
leigos;

- Permitem que usuários comparem di-
mensões complexas.

- Podem passar mensagens erradas,
caso sejam construídos pobremente ou
mal-interpretados;

- Podem levar a conclusões simplistas;

- Podem ser utilizados enganosamente,
caso o processo de construção não seja
transparente ou não siga os princípios
estatísticos;

- A seleção dos indicadores e seus pe-
sos pode ser alvo de disputas políticas;

- Podem disfarçar falhas grave e au-
mentar a dificuldade de identificar
ações corretivas, se o processo de
construção não for transparente;

- Podem levar a políticas inapropria-
das, se as dimensões de performance
forem ignoradas por serem difíceis de
medir.

Fonte: European Commission et al. (2008, p. 13).

Finalmente, por descreverem informações de forma clara em uma única medida, faci-
litando comparações, neste trabalho será aplicada a abordagem de indicadores compostos.
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2.4.1 Passos para a construção de indicadores compostos
De acordo com Mazziotta & Pareto (2013), não existe um método universal para a

construção de indicadores compostos, que é muito determinada pela aplicação em par-
ticular e requer algum conhecimento específico sobre o fenômeno em análise. O pro-
cesso de construção de indicadores compostos envolve tomadas de decisão durante a
combinação de indicadores de diferentes naturezas e quanto mais estágios tiver esse pro-
cedimento, simultaneamente há um aumento do criticismo sobre cada etapa (El Gibari
et al. 2019, Greco et al. 2019).

Uma solução metodológica foi proposta pela Organização para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico (Organization for Economic Co-operation and Development
ou OECD) em parceria com o Centro Comum de Investigação (Joint Research Centre ou
JRC) da Comissão Europeia, descrevendo em dez passos o processo de criação de um
indicador composto (European Commission et al. 2008). De acordo com os autores, o
objetivo é prover um guia para a construção e uso de indicadores compostos, explicando
a complexidade deles e trazendo melhorias nas técnicas existentes para criá-los. Os dez
passos descritos em European Commission et al. (2008) são ilustrados na Figura 2.8 e
serão explicados a seguir, em conformidade com seus autores.

Figura 2.8: Passos para a construção de um indicador composto.
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Fonte: Elaborada pela autora a partir de European Commission et al. (2008).

O primeiro passo consiste em desenvolver uma estrutura teórica que descreva cla-
ramente o fenômeno a ser analisado e o divida em subgrupos, além de identificar crité-
rios para a seleção dos indicadores individuais. A definição do fenômeno deve dar uma
perspectiva do que exatamente está sendo medido com o indicador composto e, como o
fenômeno é multidimensional, pode ser dividido em subgrupos não necessariamente in-
dependentes (estatisticamente). A seleção de critérios, por sua vez, deve ser um guia que
condiciona a inclusão ou remoção de um indicador individual na formação do indicador
composto. O próximo passo é selecionar variáveis, que se baseia na análise da rele-
vância, solidez analítica, acessibilidade e mensurabilidade das variáveis do fenômeno e o
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relacionamento entre elas. Nessa etapa é necessário checar a qualidade dos indicadores
disponíveis, discutir os pontos fortes e fracos de cada indicador escolhido e averiguar suas
características como disponibilidade, fonte, tipo, etc.

Na sequência, o terceiro passo é imputar dados faltantes, que objetiva entregar o
conjunto de dados completamente preenchido. Nessa etapa, deve-se avaliar a quantidade
e o padrão dos dados faltantes a fim de escolher a melhor estratégia de imputação, que
pode ser por remoção dos registros com dados faltantes, imputação única (substituição
por média/mediana/moda, imputação por regressão) ou múltipla (cadeias de Markov, al-
goritmo de Monte Carlo). O quarto passo é realizar análise multivariada para estudar
a estrutura do conjunto de dados como um todo, avaliar sua adequação e guiar escolhas
metodológicas subsequentes (por exemplo, na ponderação e agregação). A checagem
da estrutura subjacente dos dados ocorre por meio da aplicação de métodos como, por
exemplo, Análise de Componentes Principais (do inglês Principal Component Analysis
– PCA) (Abdi & Williams 2010), Análise Fatorial (AF) (Kline 2014), coeficiente alfa
de Cronbach (Tavakol & Dennick 2011), análise de cluster (Romesburg 2004), Grade of
Membership (GoM) (Cardoso et al. 2011) e muitos outros, com a finalidade de identificar
agrupamentos de indicadores estatisticamente similares e compará-los com os que foram
estabelecidos no primeiro passo.

A quinta etapa é normalizar os dados, necessária para que variáveis em diferentes
escalas e unidades possam ser comparadas. A escolha do melhor método (z-scores, min-
max, ranking, etc.) deve levar em consideração as propriedades dos dados, assim como os
objetivos do indicador composto. Nessa etapa, assim como na etapa de imputação, é bem
possível a descoberta de outliers e é necessário decidir a melhor abordagem para tratá-los.
O sexto passo é ponderar e agregar os dados. A ponderação diz respeito ao julgamento
da importância de cada variável para a composição do indicador. Há vários métodos para
a escolha dos pesos que cada indicador deve ter, sendo alguns deles baseados em modelos
estatísticos, como AF e Análise por Envoltória de Dados (do inglês Data Envelopment
Analysis – DEA), e outros derivados de métodos participativos como Analytic Hierarchy
Processes (AHP) e Análise Conjunta (do inglês Conjoint Analysis – CA). Além do uso
de métodos estatísticos, a determinação dos pesos também pode recompensar ou punir
componentes que, de acordo com opiniões especializadas, sejam considerados mais ou
menos influentes, a fim de melhor retratar prioridades ou fatores teóricos do fenômeno.
Após a ponderação, naturalmente a agregação finalizará a formação do indicador com-
posto. Os métodos de agregação podem ser categorizados como lineares, geométricos ou
multi-critério (seguindo a Multi-Criteria Approach – MCA), que diferem de acordo com a
forma como compensam ou não uma dimensão do indicador composto. Nessa fase, é pre-
ciso discutir como as correlações entre os indicadores serão tratadas e se a compensação
deve ser ou não permitida.

Em seguida, o sétimo passo consiste em avaliar robustez e sensibilidade do indica-
dor criado após a etapa de ponderação e agregação. Durante a construção do indicador
composto, muitas decisões precisaram ser tomadas quanto aos métodos utilizados em
cada etapa. Por isso, avaliar a robustez do indicador criado por meio de análises de in-
certeza e sensibilidade torna-se fundamental. A análise de incerteza evidencia como a
incerteza nos fatores se propaga na estrutura do indicador composto e afeta seus valores.
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A análise de sensibilidade, por sua vez, avalia a contribuição de cada fonte individual de
incerteza para a variância da saída. Feito isso, o próximo passo é voltar aos detalhes,
no sentido de poder decompor o indicador construído em suas partes individuais para
identificar a contribuição de cada uma delas e realizar testes de correlação e causalidade.

O nono passo é relacionar a outras variáveis o indicador composto desenvolvido.
Nessa etapa, torna-se possível testar o poder explicativo do indicador composto por meio
da sua correlação com fenômenos mensuráveis a ele vinculados. Por fim, o décimo passo
reside em apresentar e disseminar o indicador composto, de forma que se possa explicar
a mensagem que ele passa rapidamente e com precisão. É preciso identificar as ferramen-
tas coerentes de acordo com o tipo de público e selecionar técnicas de visualização que
comuniquem a maioria das informações de maneira clara e objetiva.

2.5 Considerações Finais
Neste capítulo foram explicadas as principais definições necessárias para o entendi-

mento holístico deste trabalho. Foi levantado o cenário atual do processo de urbanização,
políticas e projetos para o desenvolvimento urbano sustentável (Nova Agenda Urbana e
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), além da ênfase para a importância da ha-
bitabilidade, sua relação com o transporte sustentável e as principais dificuldades para
atingi-la. Ademais, os conceitos fundamentais do campo da ciência de dados e big data,
bem como suas contribuições e alcance também foram explorados.

No próximo capítulo será detalhada a abordagem metodológica aplicada. O objetivo
principal é o de conduzir o desenvolvimento de um indicador composto de habitabilidade
baseado nos dados da Uber e em dados tradicionais, como os do Censo Demográfico
2010.



Capítulo 3

Metodologia

A metodologia adotada neste trabalho objetiva guiar o desenvolvimento de um indi-
cador de habitabilidade composto com base em dados disponibilizados pela Uber e em
dados tradicionais, como os do censo. A ideia central fundamenta-se em uma abordagem
orientada a dados sobre as estimativas de tempo da API de solicitações de viagens da
Uber, contemplando as etapas de coleta, limpeza e análise, além de considerar a dimen-
são espacial dos dados. Na sequência, pretende-se criar o indicador composto seguindo
os passos descritos por European Commission et al. (2008) e explicados no Capítulo 2.

A Figura 3.1 apresenta uma visão geral da metodologia. Há duas fases envolvidas na
abordagem: a preparatória e a de implementação. A fase preparatória envolve as etapas
de coleta, limpeza e análise dos dados, enquanto a fase de implementação compreende
a criação do indicador composto. O processo tem início com a coleta das Estimativas
de Tempo até o Embarque (ETE), advindas da API de solicitações de viagens da Uber.
Para realizar essa aquisição dos dados, foi criada uma rotina de coleta para um conjunto de
localizações de embarque, respeitando o limite de 2000 requisições por hora por aplicação
estabelecido pela API na plataforma de desenvolvedor da Uber1. Os dados coletados são
agregados em dois níveis: bairros e UDH. Esses recortes espaciais são expostos em mais
detalhes no Anexo A. Na sequência, há o processo de limpeza dos dados obtidos, que
compreende a identificação do mecanismo de dados faltantes, o tratamento de assimetria,
a escolha da estratégia de imputação e a detecção de outliers.

A última etapa da fase preparatória é a análise dos dados, que inclui a Análise Ex-
ploratória dos Dados (AED), a Análise Exploratória dos Dados Espaciais (AEDE) e a
Análise de Regressão. Na AED, busca-se obter uma visão geral dos dados, avaliando o
comportamento do serviço da Uber de acordo com as influências do ambiente, em di-
ferentes épocas e durante alguns eventos do ano. Na AEDE são aplicados métodos da
estatística espacial, a fim de verificar se há relação entre as ETE próximas espacialmente
e se existe a formação de agrupamentos. A Análise de Regressão tem por objetivo evi-
denciar como dados socioeconômicos e infraestruturais influenciam as ETE e, com esse
propósito, aplicam-se modelos lineares e espaciais de regressão. Por fim, na fase de im-
plementação se dá a etapa de criação do indicador composto, que abrange o estudo da
estrutura multivariada, a normalização dos dados e a aplicação de métodos de ponderação
e agregação para compor o indicador.

1https://developer.uber.com/
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Figura 3.1: Visão geral da metodologia aplicada.
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Fonte: Elaborada pela autora (2019).

As seções subsequentes descreverão cada uma das etapas metodológicas descritas de
uma forma mais detalhada.
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3.1 Coleta dos Dados
A coleta de dados é realizada por meio de uma rotina codificada em linguagem Python,

que faz requisições de dados para a API de solicitações de viagem da Uber, em relação ao
município brasileiro de Natal (RN). O início dessa aquisição de dados ocorreu no dia 24 de
janeiro de 2018 e se prolongou até 20 de junho de 2019, abrangendo os serviços da Uber
que estavam disponíveis na cidade natalense: Uber X e Uber Select. Os dados coletados
foram as ETE, que o aplicativo da Uber fornece antes de uma viagem ser iniciada e que
representam a estimativa do tempo, em segundos, que o motorista parceiro levará para
chegar ao local de embarque selecionado pelo usuário. Além disso, o período de tempo
analisado será de fevereiro de 2018 à maio de 2019, intervalo em que há dados para todos
os meses integralmente.

Para cada um dos 36 bairros em que Natal se divide, foram selecionados 10 pontos
(em termos de coordenadas latitudinais e longitudinais) que simulam locais de embarque
para viagens. A definição das localizações foi realizada conforme os seguintes critérios:

• Um número fixo de cinco pontos de interesse (POI), como escolas, quadras, par-
ques, shoppings, instituições públicas, etc.;
• Um conjunto de quatro pontos aleatórios (não localizados sobre nenhum corpo

d’água) selecionados a cada repetição da rotina de coleta e para os quais a API
da Uber retorna dados;
• O centroide geográfico de cada bairro.

As coordenadas de cada ponto descrito são, então, enviadas como parâmetros de con-
sulta para a rota de estimativas de tempo da API de solicitações de viagem. A Figura 3.2
ilustra a requisição com esses parâmetros de consulta e a resposta da API. A rota ou end-
point de estimativas de tempo é a URL em que o serviço da Uber pode ser acessado por
uma aplicação cliente, retornando as ETE para cada localização requisitada. As ETE são
medidas em segundos e calculadas para cada serviço disponível na localização, ou seja, o
Uber X e o Uber Select ofertados em Natal.

A rotina completa de aquisição dos dados envolve dois estágios: o de coleta e o de
consolidação dos dados. A rotina de coleta engloba um estágio de seleção de coordenadas,
seguido de uma etapa em que múltiplas threads paralelamente requisitam e recuperam as
ETE advindas da API da Uber. Threads são tarefas computacionais mais leves (Pacheco
2011) e cada uma delas, neste caso, refere-se a uma coordenada geográfica específica
e captura a ETE do Uber X e Uber Select para essa coordenada. A cada 10 minutos
ocorre o estágio de consolidação dos dados, em que a ETE média de cada bairro e de
cada UDH são calculadas e acrescentadas a um conjunto de dados próprio, formando
séries temporais. O resultado final do processo são dois datasets, sendo o primeiro com
2.514.240 observações com as médias das ETE para todos os bairros de Natal (RN), e
o segundo com 4.049.799 observações com as médias das ETE para todas as UDH da
cidade natalense. Em ambos os datasets, as observações são intervaladas em 10 minutos
e representam séries temporais com as ETE médias de cada serviço da Uber disponível.

O número de observações é maior para o conjunto de dados consolidado das UDH,
porque a média das ETE é calculada por unidade espacial e por serviço a cada 10 minutos
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e Natal (RN) tem um número maior de UDH (59) do que de bairros (36). As Tabelas 3.1
e 3.2 exibem amostras aleatórias dos conjuntos de dados dos bairros e das UDH. Para fins
de elucidação, toda a rotina de aquisição de dados descrita é exibida na Figura 3.3.

Figura 3.2: Parâmetros de requisição e resposta da API de solicitações de viagem (ETE).

Tipo Nome Descrição
PARÂMETROS DE CONSULTA

float
float
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start_longitude
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Latitude do ponto
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Tipo Nome Descrição
RESPOSTA
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string
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Nome de exibição do produto
ETE do produto (em segundos)

string product_id

GET
H T T P

endpoint: /estimates/time

UBER  -  AP I  DE  SOL IC I TAÇÕES  DE  V IAGENS

Identificador único de um produto es-
pecífico dadas a latitude e a longitude

Fonte: Elaborada pela autora a partir de Uber Technologies Inc. (2019b).

Tabela 3.1: Amostra do dataset das ETE por bairro para Natal de 02/2018 à 05/2019.

Data/Hora Turno Horário de Pico Bairro Região ETEXa ETESb

2019-01-10 13:00:00 afternoon True Ponta Negra south 222,0 246,0
2018-11-22 17:20:00 afternoon True Santos Reis east 330,0 564,0
2019-01-28 00:30:00 late night False Pajuçara north 504,0 954,0
2018-05-17 23:00:00 night False Quintas west 144,0 162,0

a ETE para o Uber X; b ETE para o Uber Select.
Fonte: Elaborada pela autora (2019).

Tabela 3.2: Amostra do dataset das ETE por UDH para Natal de 02/2018 à 05/2019.

Data/Hora Turno Horário de Pico UDH Região ETEXa ETESb

2018-05-15 09:40:00 morning False 1240810200035 east 140,0 153,0
2019-05-08 00:20:00 late night False 1240810200056 north 547,0 507,0
2018-10-19 12:30:00 afternoon True 1240810200016 south 190,0 320,0
2018-12-04 20:50:00 evening False 1240810200007 north 120,0 360,0

a ETE para o Uber X; b ETE para o Uber Select.
Fonte: Elaborada pela autora (2019).
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Figura 3.3: Estágios de coleta e consolidação de dados.

Fonte: Elaborada pela autora (2019).
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3.2 Limpeza dos Dados
A etapa de limpeza dos dados é crucial durante a fase preparatória. Nela, busca-se

avaliar a qualidade dos dados coletados, determinar a quantidade e o padrão dos dados
faltantes, além de se verificar a existência de outliers. A identificação e a caracterização
do mecanismo de ausência de dados auxilia na escolha da estratégia de imputação e a
análise da distribuição dos dados para tratar possíveis assimetrias, evita imprecisões nas
estimativas geradas durante a aplicação dessa técnica. Ao final da etapa de limpeza, o
conjunto de dados torna-se propício para os passos subsequentes de processamento. A
seguir, cada uma das etapas mencionadas será descrita em mais detalhes.

3.2.1 Mecanismo de Dados Faltantes
O problema dos dados faltantes (do inglês, missing data) é frequente nos mais diversos

campos de estudo (Paes & Poleto 2013). Há vários motivos que podem causar incomple-
tude ou omissão de dados, que advém de falhas humanas ou de equipamentos, como no
caso em que indivíduos se recusam ou não sabem como responder algumas perguntas em
uma pesquisa, erros em experimentos por causa de falhas mecânicas, entre outros pro-
blemas (Carvalho 2017, Little & Rubin 2019). De acordo com Kang (2013), a ausência
de dados pode reduzir o poder estatístico de um estudo, enviesar estimações, diminuir a
representatividade de amostras e dificultar análises, o que pode levar a conclusões equi-
vocadas ou inválidas.

Embora não exista um procedimento universal na literatura para analisar dados omis-
sos, existem várias abordagens propostas e a escolha de uma delas deve levar em conside-
ração o mecanismo gerador desses dados faltantes (Paes & Poleto 2013). De uma maneira
geral, os mecanismos de ausência de dados foram descritos inicialmente por Rubin (1976)
e são classificados em três tipos:

• Missing completely at random (MCAR): são perdas completamente ao acaso, em
que a probabilidade dos dados estarem omissos não depende dos valores faltantes
(não observados) da própria variável de interesse, nem de qualquer outra variável
observada no conjunto de dados (Kang 2013). MCAR é, muitas vezes, uma supo-
sição irreal para os conjuntos de dados existentes (Scheffer 2002, Kang 2013, Paes
& Poleto 2013, Van Buuren 2018).
• Missing at random (MAR): são perdas ao acaso, em que a probabilidade de uma

variável ter valores omissos depende de um conjunto de outras variáveis obser-
vadas, mas não se relaciona com os próprios dados faltantes que se esperava ob-
ter (Kang 2013). MAR é mais geral e mais realista do que MCAR (Nakagawa
2015, Van Buuren 2018).
• Missing not at random (MNAR): são perdas não-aleatórias, em que a omissão de-

pende também dos valores não observados e as variáveis observadas não explicam
totalmente a incompletude dos dados (Paes & Poleto 2013).

É importante determinar o tipo de mecanismo de dados, porque essa distinção ajuda a
esclarecer quais métodos que lidam com dados faltantes irão ou não produzir inferências
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válidas (Van Buuren 2018). Esses mecanismos relacionam-se ao conceito de ignorabi-
lidade que, segundo Nakagawa (2015), refere-se à possibilidade de se desconsiderar a
forma como os dados estão omissos ao se implementar estratégias de imputação de da-
dos. Ainda de acordo com Nakagawa (2015), MCAR e MAR são ditos “ignoráveis” e,
portanto, os métodos de imputação não demandam suposições específicas sobre os dados
faltantes para serem aplicados. No entanto, MNAR é “não-ignorável” e requer ajustes
especiais em modelos que possam tratá-lo (Nunes et al. 2009).

Geralmente, busca-se diagnosticar se o mecanismo é MCAR quando se deseja extir-
par os dados ausentes, e um dos métodos para isso é o uso de Testes t entre os grupos
de valores observados e faltantes para cada variável, de modo que a hipótese nula é a
de o mecanismo ser MCAR (Nakagawa 2015). Também há um procedimento multivari-
ado similar, criado por Little (1988) aplicado ao conjunto de dados por completo e que
gera uma única estatística a partir da distribuição qui-quadrado. Por fim, não é possível
determinar, por meio de testes estatísticos ou técnicas visuais, se os dados faltantes são
MAR ou MNAR e essa distinção só pode ser especulada a partir de conhecimentos sobre
o problema em estudo (Nunes et al. 2010, Nakagawa 2015).

3.2.2 Tratamento de Assimetria

Muitas técnicas de imputação pressupõem que a variável a ser tratada segue uma dis-
tribuição normal, mas na prática os dados comumente são assimétricos, arredondados,
com distribuições de cauda longa, dentre outros desvios da normalidade (Van Buuren
2018). Ainda segundo Van Buuren (2018), os efeitos de distribuições não-normais não
parecem afetar significativamente medidas como média e coeficientes de regressão, mas
podem impactar a variância, principalmente em amostras pequenas.

A assimetria, particularmente, é um dos fatores que desvia as distribuições da norma-
lidade, fazendo com que a probabilidade de um ponto escolhido recair sobre qualquer um
dos lados da média de uma distribuição seja desigual (Kuhn & Johnson 2013). O coefi-
ciente de assimetria pode ser usado como forma de diagnóstico de distribuições que são
inclinadas para a direita (o coeficiente tem valor positivo) ou para a esquerda (o coeficiente
tem valor negativo) (Kuhn & Johnson 2013). Além disso, também podem ser utilizados
de forma associada, o coeficiente de curtose (que mede achatamento da distribuição) e
testes de normalidade (Bai & Ng 2005).

Para resolver o problema da assimetria, uma abordagem comumente recomendada
na literatura é aplicar uma transformação (logaritmo, raiz quadrada ou inversa) sobre
os dados antes do procedimento de imputação, e revertê-la após a realização desse mé-
todo (Bai & Ng 2005, Kuhn & Johnson 2013, Van Buuren 2018). Após a transformação,
a distribuição não se torna completamente simétrica, mas os dados tendem a se aproxi-
mar mais dessa característica do que quando estavam em sua unidade natural (Kuhn &
Johnson 2013).
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3.2.3 Imputação de Dados

Little & Rubin (2019, p. 4, tradução nossa) definem os dados faltantes como “valores
não observados que seriam significativos para a análise, caso fossem observados; em
outras palavras, valores faltantes escondem um valor substancial” e, quando essa definição
se aplica, é coerente empregar métodos que predizem ou preenchem (imputam) valores
omissos. Na literatura, discutem-se três principais métodos para tratar dados omissos:
remoção, imputação simples e imputação múltipla (European Commission et al. 2008).

A remoção ou extirpação de dados faltantes é uma das abordagens mais comuns e pode
ser tanto do tipo list-wise, em que se analisa apenas casos completos (observações com
dados para todas as variáveis), ou pair-wise, em que se elimina informação apenas quando
dados necessários para uma certa análise estão faltando (Scheffer 2002, Kang 2013). Es-
ses métodos aplicam-se apenas quando o mecanismo de ausência de dados é o MCAR,
caso contrário, as estimativas produzidas serão tendenciosas e a análise será, portanto,
deficiente (Kang 2013, Paes & Poleto 2013). Adicionalmente, não se recomenda a remo-
ção das observações quando a proporção de dados faltantes for superior a 5% (European
Commission et al. 2008).

Na imputação simples ou única, por sua vez, o dado faltante é substituído por um valor
estimado, como a média, a mediana ou a moda (European Commission et al. 2008, Paes
& Poleto 2013). Outros métodos de imputação simples incluem hot deck e cold-deck,
a repetição da última observação, além do uso da imputação por regressão (European
Commission et al. 2008). A imputação simples é um procedimento bastante aplicado por
ser facilmente implementado e gerar um conjunto de dados completo (Nunes et al. 2010).
No entanto, esse método quase sempre fornece subestimações da variância dos dados
imputados, o que gera intervalos de confiança mais estreitos e reflete uma incerteza quanto
ao procedimento (Scheffer 2002, Nunes et al. 2010).

Na imputação múltipla, por sua vez, cada dado faltante é substituído por um conjunto
de valores plausíveis, gerando múltiplos conjuntos de dados (Paes & Poleto 2013). Cada
conjunto de dados é, então, analisado separadamente por meio de métodos estatísticos
para obter a estimativa de interesse e, por fim, os resultados dessas análises são combina-
dos para obter um resultado final único (Kang 2013). De acordo com Nunes et al. (2010),
um dos passos mais importantes é a escolha do método de imputação múltipla para gerar
os m conjuntos de dados, uma vez que se deve levar em consideração o tipo de dado a ser
imputado e o mecanismo de ausência de dados. Os autores ainda descrevem que, cada um
dos m conjuntos, durante a etapa de análise, gera uma estimativa bi para i = 1,2, ...,m de
um parâmetro de interesse b (e.g. média, coeficientes de regressão, etc.). Finalmente, na
etapa de combinação, a estimativa final é obtida a partir da agregação dos resultados das
m análises (Nakagawa 2015), por meio das seguintes equações:

b̄ =
1
m

m

∑
i=1

bi (3.1)

vW =
1
m

m

∑
i=1

vi (3.2)
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vB =
1

m−1

m

∑
i=1

(bi− b̄)2 (3.3)

vT = vW +

(
1+

1
m

)
vB (3.4)

Onde b̄ é a média das estimativas (resultado final), vi é a variância dos estimadores de
cada imputação, vW é a variância média dentro das imputações, vB é a variância entre im-
putações e vT é a variância total combinada. Esse conjunto de equações foi desenvolvido
por Rubin (1987) e é conhecido como “Regras de Rubin”. As principais vantagens da
imputação múltipla são o restabelecimento da variabilidade natural dos valores faltantes,
a geração de inferências não viesadas e a robustez no tratamento de dados que violam a
condição de normalidade ou em pequenas amostras (Kang 2013).

Para escolher o método de imputação adequado, Nunes et al. (2009) indica que, para
uma proporção inferior a 5% de dados faltantes, pode-se utilizar a remoção de dados ou a
imputação única. Quando essa proporção varia entre 5% e 15%, a imputação única ainda
pode ser aplicada e já se recomenda o uso da imputação múltipla, que é exclusivamente
aconselhada também para proporções acima de 15%. Scheffer (2002), no entanto, sugere
que a remoção de dados deve se restringir somente aos conjuntos com o mecanismo de
ausência MCAR e que a imputação simples deve ser aplicada quando a proporção de
dados faltantes for inferior a 10%, caso a variabilidade não importe.

Nakagawa (2015) ainda distingue um método chamado data augmentation para tra-
tar dados faltantes. Esse procedimento utiliza os dados observados, os não observa-
dos e parâmetros de interesse θ para calcular um modelo para imputar os dados faltan-
tes (Veroneze 2011). Segundo Noble & Nakagawa (2018), o procedimento de imputação
ocorre basicamente em três passos encadeados: primeiramente, os parâmetros do modelo
são estimados a partir dos dados observados; na sequência, os parâmetros são utilizados
para imputar os dados faltantes; por fim, esses parâmetros são reavaliados baseados nos
dados observados e nos valores imputados no passo anterior. Esses passos se repetem até
o modelo convergir para uma distribuição estacionária (Veroneze 2011). As vantagens
do método de data augmentation residem na facilidade de implementação, rapidez na
execução e nos parâmetros robustos resultantes (Noble & Nakagawa 2018). Além disso,
em caso de dados multiníveis (aninhados), data augmentation pode ser o método mais
aconselhado (Nakagawa 2015).

Por fim, a Figura 3.4, adaptada de Nakagawa (2015), ilustra todas as técnicas de impu-
tação discutidas. Nela, os círculos azuis representam um conjunto de dados e os buracos
brancos representam os dados faltantes. Os quadrados representam os parâmetros esti-
mados obtidos e a escala de cinza determina o grau de enviesamento nas estimações, de
modo que o tom mais escuro representa o menor grau.

No contexto deste trabalho, a análise e escolha do mecanismo de dados faltantes e,
consequentemente, a decisão sobre o método de imputação mais adequado, bem como do
procedimento para a correção de assimetria, serão discutidos nos resultados apresentados
no Capítulo 4.
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Figura 3.4: Diagrama ilustrando as técnicas de imputação.

(a)

(b)

(c)

(d)

Remoção de dados
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Data augmentation
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Análise

Análise Combinação

Dados
imputados

Estimações
viesadas

Estimações
não viesadas

Imputação e análise

Dados
incompletos

Fonte: Adaptada de Nakagawa (2015, p. 93).

3.2.4 Detecção de Outliers

Outliers são medidas suspeitas ou valores anômalos geralmente muito menores ou
muito maiores que grande parte das observações (Cousineau & Chartier 2010). Eles po-
dem ser gerados a partir de erros humanos, variações naturais de processos e populações,
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erros de amostragem, entre outros (Laurikkala et al. 2000). Esses tipos de observações
anômalas muitas vezes causam profunda influência sobre análises estatísticas, já que até
mesmo poucos outliers, em alguns casos, podem ser suficientes para distorcer resultados
e levar a conclusões errôneas (Cousineau & Chartier 2010).

Figura 3.5: Boxplot.

Amplitude interquartil
(IQR): Q3 - Q1

Outlier

Outlier

Primeiro quartil, Q1

Mediana, Q2

Terceiro quartil, Q3

Limite superior: Q3 + 1,5(Q3 - Q1)

Limite inferior: Q1 - 1,5(Q3 - Q1)*
*

Observação mínima

Observação máxima

Fonte: Adaptada de Chang et al. (2015, p. 402).

Um método gráfico simples para identificar outliers é por meio do uso de boxplots
(Figura 3.5), diagramas de caixa que resumem cinco valores: o limite inferior, quartil in-
ferior (primeiro quartil ou Q1), mediana (segundo quartil ou Q2), quartil superior (terceiro
quartil ou Q3) e limite superior (Dawson 2011). Além disso, boxplots exibem algumas
características importantes do conjunto de dados, como tendência central, dispersão e as-
simetria (Chang et al. 2015). De acordo com Laurikkala et al. (2000), os limites para
outliers baixos e altos são definidos por Q1− 1,5IQR e Q3+ 1,5IQR respectivamente,
onde IQR = Q3−Q1 e é chamado de amplitude interquartil. Valores abaixo do primeiro
limite e acima do segundo são classificados como outliers.

Segundo Cousineau & Chartier (2010), outro método bastante comum para detectar
outliers é a utilização do critério baseado em z-score, em que uma observação é avaliada
em relação à média e ao desvio padrão do conjunto de dados, sendo considerada outlier
quando se distancia α desvios padrão da média. No entanto, os autores afirmam que é
preciso ponderar sobre o valor de α, fator que determinará o rigor quanto à classificação
de uma observação em anômala ou não, e que esse método pode ser problemático no caso
de pequenos conjuntos de dados.

Face aos aspectos explicados sobre alguns dos métodos de detecção de outliers encon-
trados na literatura, para este trabalho optou-se pelo uso de boxplots para a identificação
de valores anômalos, devido à sua simplicidade e por ser desnecessária a escolha de qual-
quer parâmetro, como ocorre no caso do critério de z-score.
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3.3 Análise de Dados

Uma vez que os dados estão processados e limpos, a etapa de análise de dados, última
da fase preparatória, pode ser aplicada. Nessa etapa são conduzidas três tipos de análi-
ses distintas: uma Análise Exploratória de Dados para obter uma visão geral dos dados e
identificar como o serviço da Uber reage às influências do ambiente, em diferentes épocas
e durante alguns eventos; uma Análise Exploratória de Dados Espaciais para examinar se
existe uma relação entre as ETE próximas no espaço e se há formação de agrupamentos;
e uma Análise de Regressão para definir como os atributos socioeconômicos e infraestru-
turais afetam as ETE. Cada uma dessas análises será melhor explicada a seguir.

3.3.1 Análise Exploratória dos Dados (AED)

Para Martinez et al. (2017, p. 3, tradução nossa), a Análise Exploratória de Dados é
uma “filosofia da análise de dados em que o pesquisador examina os dados sem ideias
pré-concebidas para descobrir o que eles podem dizer sobre o fenômeno em estudo”. A
AED traz ferramentas e guias que adicionam uma nova dimensão ao entendimento dos
dados e à forma como é possível se familiarizar com eles (Velleman & Hoaglin 1981). De
acordo com Schutt & O’Neil (2013), essa faceta exploratória significa o ganho de intui-
ções e a descoberta de padrões sobre os dados, alcançadas por meio do uso de sumários
estatísticos e gráficos para visualizar distribuições e séries temporais, além de trabalhar
com variáveis (comparando-as ou transformando-as). Além disso, trazer visualizações
sobre os dados pode ser, muitas vezes, a única maneira de se obter informações relevan-
tes e gerar hipóteses (Martinez et al. 2017). Para Jebb et al. (2017), a AED apresenta
credibilidade científica e é uma ferramenta capaz de maximizar o valor dos dados.

Dado esse contexto, este trabalho conduz uma AED sobre as ETE da Uber com o
intuito de trazer visualizações e promover comparações entre zonas, bairros, UDH e ser-
viços em Natal, levando em consideração também o comportamento desses aspectos ao
longo do tempo. Buscam-se padrões significativos nos dados que revelem as variações
do desempenho dos serviços da Uber de acordo com a área e o horário de solicitação da
viagem. A ideia inicial é a de procurar por indícios que apontem o potencial das ETE
da Uber em mensurar a habitabilidade urbana, dadas a natureza, a escala e a abrangência
do serviço. Os resultados da AED são expostos no Capítulo 4, estando distribuídos em
vários cenários de análise, que envolvem uma visão geral dos dados, estudos geoespaci-
ais iniciais e séries temporais, análises de festividades e eventos (Carnaval e Greve dos
Caminhoneiros) e correlações com dados socioeconômicos e infraestruturais.

3.3.2 Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE)

Um dos grandes desafios modernos diz respeito ao entendimento da distribuição espa-
cial de dados, advindos de fenômenos dos mais diversos campos de conhecimento (Druck
et al. 2004). Consequentemente, existe uma demanda pelo desenvolvimento de métodos
que levem em consideração a natureza dos dados espaciais e que é suprida pela Análise
Exploratória de Dados Espaciais, capaz de prover maneiras de visualizar esses dados, de
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identificar locais atípicos (outliers espaciais), de descobrir agrupamentos e de sugerir di-
ferentes regimes e modelos espaciais (Anselin 1999). Além das formas mais simples e
intuitivas de visualização de dados espaciais, a AEDE também traz um foco sobre o es-
tudo da autocorrelação espacial (Druck et al. 2004), cujos aspectos inerentes serão melhor
discutidos a seguir.

Autocorrelação espacial

A autocorrelação espacial é definida como uma avaliação da correlação entre os va-
lores de um atributo nas diferentes localizações espaciais a que esses valores se refe-
rem (Andrienko & Andrienko 2006). Em outras palavras, a autocorrelação espacial avalia
como a magnitude de uma variável em uma determinada localização é afetada ou depende
da magnitude da mesma variável em locais vizinhos (Fotheringham et al. 2000). Quando
a autocorrelação espacial é positiva significa que os dados próximos espacialmente tam-
bém são similares em termos de seu valor e se agrupam no espaço, enquanto que, quando
a autocorrelação espacial é negativa, há uma heterogeneidade dos valores dos dados pró-
ximos espacialmente (Fotheringham et al. 2003). Esses dois casos são ilustrados nas
Figuras 3.6a e 3.6b, respectivamente. Também há o caso de ausência de qualquer relação
entre a localização das observações e seus valores (ver Figura 3.6c), referida na literatura
como aleatoriedade espacial (Anselin & Piras 2009).

Figura 3.6: Exemplos de autocorrelação espacial em uma grade 5×5.

(a) Autocorrelação positiva. (b) Autocorrelação negativa. (c) Aleatoriedade espacial.

Fonte: Anselin & Piras (2009, p. 11).

Matriz de proximidade espacial

Nesse contexto, surge a definição fundamental da matriz de proximidade espacial ou
matriz de vizinhança, que estabelece o arranjo ou a topologia espacial dos dados (Anselin
1999, Anselin & Piras 2009). Segundo Druck et al. (2004), dado um conjunto de n áreas,
a matriz de proximidade W é n× n e positiva, de modo que cada elemento wi j mede a
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proximidade entre as áreas i e j a partir de alguma especificação de vizinhança. Geral-
mente, esse critério de vizinhança se baseia em contiguidade, onde um dado elemento wi j
é unitário quando duas áreas geográficas compartilham uma borda ou tem seus centroides
a uma distância pré-estabelecida, e wi j é zero caso contrário (Anselin 1999). As especifi-
cações ou critérios de vizinhança mais comuns são a contiguidade simples do tipo Torre
(Rook), em que áreas vizinhas compartilham apenas bordas, e o tipo Rainha (Queen), em
que áreas vizinhas compartilham bordas e vértices (Feola & Butt 2017). Esses tipos de
contiguidade são ilustrados na Figura 3.7.

Figura 3.7: Critérios de vizinhança mais comuns.

(a) Torre (Rook). (b) Rainha (Queen).

Fonte: Tenney (2013, p. 69).

Outra prática comum é a normalização das linhas da matriz de proximidade espacial,
de modo a soma de seus elementos seja igual à unidade (Druck et al. 2004, Anselin & Piras
2009). Para fins elucidativos, um exemplo de obtenção da matriz de vizinhança para uma
região fictícia é exibido na Figura 3.8, em que os elementos da matriz foram normalizados
e retratam as áreas adjacentes (com bordas compartilhadas) da região mencionada.

Figura 3.8: Exemplo de matriz de vizinhança normalizada.

Fonte: Druck et al. (2004).
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Média móvel espacial

Outra definição importante é o de média móvel espacial, também referenciada na
literatura como spatial lag e definida como uma média ponderada das variáveis pelas
localizações vizinhas (Anselin 1999). É uma maneira de estudar a variação da disposição
espacial, além de produzir uma superfície geralmente com menores flutuações e, por isso,
sendo interpretado também como um moderador ou suavizador espacial (Anselin 1999,
Druck et al. 2004). De acordo com Anselin (1999), a média móvel espacial para a variável
y na i-ésima área pode ser calculada utilizando-se a matriz de vizinhança normalizada da
seguinte forma:

[Wy]i =
n

∑
j=1

wi jy j (3.5)

Estatísticas para autocorrelação espacial

Um aspecto fundamental da AEDE e, provavelmente, uma das estatísticas mais uti-
lizadas para mensurar a autocorrelação espacial é o chamado Teste de Moran I, com as
variações de seus índices globais e locais (Anselin & Piras 2009). Uma estatística global
significa que um só valor é mensurado para toda a região em análise, enquanto que, es-
tatísticas locais consistem em diferentes valores para as localizações distintas dentro da
região em estudo (Fotheringham et al. 2003).

De acordo com Anselin & Piras (2009), o Índice Global de Moran I para uma variável
x é dado pela seguinte expressão formal:

I =
n
S0

∑i ∑ j wi j(xi−µ)(x j−µ)

∑i(xi−µ)2 (3.6)

Onde n é o número de áreas, S0 = ∑i ∑ j wi j é a soma de todos os elementos da matriz
de vizinhança e µ é a média de x para todas as observações. Vale salientar que, caso a ma-
triz de vizinhança W seja normalizada, n/S0 é igual à unidade. O Índice de Moran I varia
entre −1 e 1, em que valores positivos indicam autocorrelação positiva, valores negati-
vos indicam autocorrelação negativa e o valor nulo indica aleatoriedade espacial (Druck
et al. 2004). Ainda de acordo com Druck et al. (2004), para validar o índice estatistica-
mente, associa-se um teste de pseudo-significância, cuja hipótese nula é a independência
espacial, ou seja, seu valor se iguala a zero (I = 0).

Uma forma gráfica de interpretar o Índice de Moran I é como a inclinação da reta de
regressão do chamado Diagrama de Espalhamento de Moran (Anselin & Piras 2009). A
ideia geral do diagrama é comparar os valores de um atributo normalizado z com a média
dos seus vizinhos, por meio de um gráfico bidimensional em que z se distribui no eixo
x e Wz (onde W é a matriz de vizinhança normalizada), no eixo y (Druck et al. 2004).
A Figura 3.9 exibe um exemplo de Diagrama de Espalhamento de Moran. Pontos nos
quadrantes Q1 (valores positivos, médias positivas) e Q2 (valores negativos, médias nega-
tivas) apresentam autocorrelação espacial positiva, ao passo que os pontos nos quadran-
tes Q3 (valores positivos, médias negativas) e Q4 (valores negativos, médias positivas)
sugerem autocorrelação espacial negativa (Druck et al. 2004). Sendo assim, agrupamen-
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tos espaciais ocorrem nos quadrantes Q1 e Q2, também referidos como “Alto-Alto” e
“Baixo-Baixo”, e os outliers espaciais estão presentes nos quadrantes Q3 e Q4, chamados
de “Alto-Baixo” e “Baixo-Alto” (Anselin & Piras 2009).

Figura 3.9: Exemplo de Diagrama de Espalhamento de Moran.

Fonte: Druck et al. (2004).

Conforme mencionado anteriormente, além da estatística global, também há uma va-
riação local do Índice de Moran. Medidas locais são úteis principalmente quando há um
grande número de áreas dentro da região em estudo, permitindo a investigação de padrões
em mais detalhes (Druck et al. 2004). Segundo Anselin & Piras (2009), o Índice Local de
Moran é parte da classe de Indicadores Locais de Associação Espacial (do inglês, Local
Indicators of Spatial Association ou LISA) e, de acordo com Druck et al. (2004), ele pode
ser expresso para cada área i a partir dos valores normalizados de um atributo zi como:

Ii =
zi ∑

n
j=1 wi jz j

∑
n
j=1 z2

j
(3.7)

Ainda segundo Druck et al. (2004), a validade estatística dessa versão local do Índice
de Moran é calculada de maneira análoga à da versão global e é útil gerar um mapa
indicando as regiões em que esse índice é significativo.

Por fim, a ideia geral desta etapa metodológica, dadas as definições necessárias, é o
estudo dos dados da Uber sob a ótica espacial descrita. Busca-se observar como o serviço
se comporta espacialmente, se há a formação de agrupamentos ou se existem outliers
espaciais. De maneira análoga à AED, a AEDE também objetiva a busca de indícios que
evidenciem se o serviço da Uber retrata a dimensão da habitabilidade.

3.3.3 Análise de Regressão
De acordo com Gujarati & Porter (2011), a análise de regressão estuda a relação de

dependência entre uma variável (chamada de variável dependente) e um conjunto de va-
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riáveis explanatórias ou independentes, de modo que se possa quantificar ou prever o valor
da primeira a partir dos valores conhecidos das demais, sendo expresso como:

Yi = β1 +β2X2i +β3X3i + ...++βkXki + εi i = 1,2,3, ...,n (3.8)
⇒ Y = Xβββ+ εεε

Em que há k variáveis, sendo Y a variável dependente, X2,X3, ...,Xk sendo as k− 1
variáveis explanatórias, β1,β2, ...,βk sendo os coeficientes de regressão, ε sendo o termo
de erro ou resíduo estocástico e n é o tamanho da população. Um dos métodos mais
conhecidos na literatura para estimar os coeficientes de regressão é o dos Mínimos Qua-
drados Ordinários (MQO), que busca o melhor ajuste do conjunto de dados a partir na
minimização da soma dos quadrados dos resíduos (Gujarati & Porter 2011).

Segundo Druck et al. (2004), quando se faz uma análise de regressão, os principais
objetivos são encontrar um modelo bem ajustado entre os valores preditos e os valores
observados da variável dependente, bem como descobrir quais variáveis independentes
contribuem ou afetam de forma mais significativa o relacionamento linear. Nesse sentido,
para que a regressão ajustada seja apropriada, é necessário que os resíduos sejam inde-
pendentes, normalizados com média zero e identicamente distribuídos (Chi & Zhu 2008).
No entanto, no caso de dados espaciais, os resíduos tendem a apresentar autocorrelação
espacial e, nesse caso, a regressão linear levará a resultados duvidosos (Druck et al. 2004).

O diagnóstico dos resíduos em relação à presença de efeitos espaciais é, então, o pri-
meiro passo para considerar a aplicação de modelos espaciais (Druck et al. 2004). Nesse
sentido, utilizam-se os testes de especificação para autocorrelação espacial, que podem
ser testes focalizados baseados em modelos específicos, ou testes difusos, em que há uma
forma não especificada de autocorrelação espacial (Fotheringham & Rogerson 2008).
Um exemplo de teste de especificação difuso amplamente utilizado é o Índice de Mo-
ran I (Druck et al. 2004), discutido anteriormente. Os testes focalizados, por sua vez,
indicam uma alternativa específica de modelo espacial, como é o caso dos testes base-
ados no Multiplicador de Lagrange (do inglês, Lagrange Multiplier ou LM) ou no Rao
Score (Rao 2005), que requerem apenas que a estimação do modelo seja sob a hipó-
tese nula de não haver dependência espacial (Anselin 1999). Esses testes permitem a
distinção entre os modelos spatial lag e o spatial error (Anselin 1999, Fotheringham &
Rogerson 2008), que são modelos com efeitos espaciais globais melhor descritos a seguir.

Modelos com efeitos espaciais globais

Os modelos com efeitos espaciais globais tentam capturar os efeitos espaciais a partir
da adição de um único parâmetro ao modelo de regressão tradicional (Druck et al. 2004).
A dependência espacial pode ser acrescentada de duas maneiras distintas: como um re-
gressor adicional de defasagem espacial junto à variável dependente Y ou como um ruído
adicionado ao erro (Anselin 1999). A primeira forma, referenciada como modelo espacial
autorregressivo (do inglês, Spatial AutoRegressive Model – SAR) ou como spatial lag mo-
del, trata da existência e da força de uma interação espacial, traduzida através da adição
de um novo termo com a variável dependente (Anselin & Piras 2009, Druck et al. 2004).
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Formalmente, isso pode ser expresso como:

Y = ρWY+Xβββ+ εεε (3.9)

Onde ρ é o coeficiente autorregressivo espacial e W é a matriz de vizinhança. A
segunda forma de adição da dependência espacial, chamada de modelo de erro espacial
(do inglês, spatial error model) ou Conditional AutoRegressive Model (CAR), considera
os efeitos espaciais como um ruído ou uma pertubação, que precisa ser removida (Anselin
1999, Druck et al. 2004). Esse modelo é formalmente descrito como:

Y = Xβββ+ εεε, εεε = λWεεε+ξξξ (3.10)

Onde λ é o parâmetro autorregressivo e ξ é o termo de erro aleatório independente e
identicamente distribuído (Fotheringham & Rogerson 2008). Segundo Anselin (1999), a
estimação de parâmetros em ambos os modelos espaciais pode ser realizada a partir do
Princípio da Máxima Verossimilhança (Baltagi & Bresson 2011) e do Método de Momen-
tos Generalizado (Breitung & Wigger 2018).

Modelos com efeitos espaciais locais

No caso dos modelos com efeitos espaciais locais, o foco é a exploração da hetero-
geneidade espacial, isto é, das diferenças encontradas ao longo do espaço (Fotheringham
et al. 2000). Essa é a própria natureza da Regressão Geograficamente Ponderada (do in-
glês, Geographically Weighted Regression ou GWR), em que os resultados são dados es-
paciais que abrangem estimativas de parâmetros e outras estatísticas relacionadas a cada
local observado ou a cada ponto geográfico (Fotheringham & Rogerson 2008). Dessa
forma, a quantidade de resultados e parâmetros estimados será relacionado à quantidade
de observações, de modo que cada ponto amostrado terá seu próprio conjunto de coefici-
entes de ajuste (Druck et al. 2004). Segundo Fotheringham & Rogerson (2008), GWR é
uma extensão do modelo de regressão tradicional que permite que os parâmetros variem
espacialmente, sendo escrito como:

Y(s) = βββ(s)X+ εεε (3.11)

Onde Y (s) é a variável dependente no ponto s e β(s) representa os parâmetros estima-
dos também no ponto s. O procedimento para a estimação desses parâmetros é um ajuste
do método dos mínimos quadrados, que passam a ser ponderados de modo que os dados
de observações mais próximas do ponto s tenham mais peso ou influência do que aqueles
que estão mais distantes (Fotheringham et al. 2003). O estimador com esse ajuste local é
dado então por:

βββ(s) = (XTW(s)X)−1XTW(s)Y (3.12)

Onde W (s) é uma matriz n× n, cujos elementos da diagonal principal são os pesos
dados a um ponto n em relação ao ponto s e os demais elementos da matriz são nu-
los (Fotheringham et al. 2003). A determinação desses pesos é feita por meio de uma
função de ponderação espacial (kernel), que pode ser fixa ou adaptável à densidade dos
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dados, e cuja largura de banda determina o raio de influência e o número de pontos con-
siderado (Fotheringham & Rogerson 2008). Um exemplo de função de ponderação é
mostrado na Figura 3.10, em que se percebe que, quanto mais próximo um ponto de
dados j está do ponto de regressão i, maior é o peso wi j associado.

Figura 3.10: Exemplo de função de ponderação espacial.
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x: Ponto de regressão wij: Peso do ponto j dos dados em relação
ao ponto de regressão i

dij: Distância entre o ponto j dos dados e 

o ponto de regressão i

: Ponto dos dados

Fonte: Adaptada de Fotheringham & Rogerson (2008).

Diagnóstico dos Modelos de Regressão

O primeiro passo para diagnosticar a qualidade do ajuste dos modelos é a avaliação
dos resíduos de regressão, utilizando-se por exemplo do Índice de Moran I (Druck et al.
2004). Ainda de acordo com Druck et al. (2004), métricas tradicionais como o coeficiente
de determinação R2 não são mais tão confiáveis quando se compara modelos de regressão
padrão com aqueles com efeitos espaciais, uma vez que essa métrica não leva em conta a
característica espacial. Recorre-se, então, ao Critério de Informação de Akaike (do inglês,
Akaike Information Criterion ou AIC), que leva em consideração o logaritmo de máxima
verossimilhança e avalia o ajuste do modelo pelo número de parâmetros estimados, de
maneira que, melhores modelos tem menores valores de AIC (Druck et al. 2004, Yu et al.
2010).

Seleção das variáveis e análise de multicolinearidade

Face a todos os aspectos discutidos sobre a última análise realizada, que é a de re-
gressão, e sabendo-se que os dados da Uber tem essa característica espacial, objetiva-se
estabelecer um modelo que relacione as ETE da Uber a outras variáveis socioeconômicas
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e infraestruturais para descobrir como elas influenciam esse serviço. É válido salien-
tar ainda que, antes de se implementar, de fato, os ajustes dos modelos supracitados, as
variáveis explicativas foram previamente selecionadas e também foi realizada uma aná-
lise de multicolinearidade entre essas variáveis. A seleção de variáveis se deu através
de uma análise univariada, que escolheu as k melhores variáveis com base no coefici-
ente de correlação de cada uma delas com as ETE da Uber e também considerando um
Teste F de significância. Após selecionar as k variáveis, foi executada uma análise de
multicolinearidade entre elas, a fim de evitar problemas na estimação de parâmetros dos
modelos de regressão. Para isso, foi aplicado o Fator de Inflação de Variância (FIV),
que mostra como a variância de um estimador “infla” com a presença de multicolineari-
dade (Gujarati & Porter 2011). Sendo assim, foram descartadas as variáveis que apresen-
taram FIV maior que cinco, que é um limite comumente utilizado na literatura (European
Commission et al. 2008, Daoud 2017, Katrutsa & Strijov 2017). Para escolher o me-
lhor conjunto de variáveis regressoras, o processo de seleção de variáveis mencionado foi
repetido tantas vezes quanto o número de variáveis explicativas disponível, partindo de
k = 1, incrementando-se esse valor a cada repetição e ajustando um modelo de regressão
tradicional com as variáveis selecionadas a cada passo. O conjunto de variáveis regres-
soras finalmente escolhido foi aquele associado ao modelo com o maior coeficiente de
determinação R2. O Algoritmo 1 mostra o procedimento descrito de seleção de variáveis
sob a forma de pseudocódigo.

Algoritmo 1: Seleção de variáveis para análise de regressão
Dados: dataset
Saída: Conjunto das melhores variáveis regressoras para o regressando y

1 k← 1;
2 limite_ f iv← 5;
3 enquanto k ≤ dataset.numero_regressores faça

// seleção das k melhores variáveis usando Teste F
4 k_regressores← selecionarKMelhores(dataset.x, dataset.y, “testeF”, k) ;

// análise de multicolinearidade
5 para cada regressor em k_regressores faça
6 se calcularFIV(regressor) ≤ limite_fiv então
7 regressores_selecionados.adicionar(regressor) ;
8 fim
9 fim

// modelo de regressão (ajuste pelo MQO) e coeficiente R2

10 modelo←MQO(dataset.y, regressores_selecionados) ;
11 resultados.adicionar(k, regressores_selecionados, modelo.r2) ;
12 k← k+1;
13 fim
14 retorna resultados.obterRegressoresComR2Maximo();



3.4. CRIAÇÃO DO INDICADOR COMPOSTO 49

3.4 Criação do Indicador Composto
A segunda e última fase da metodologia é a de implementação, em que se realiza a

criação do indicador composto. Essa fase, conforme já mencionado, contempla alguns
dos passos descritos pelo European Commission et al. (2008) no capítulo anterior para a
criação de um indicador composto, como é o caso do estudo da estrutura multivariada, da
normalização dos dados e, por fim, da aplicação de métodos de ponderação e agregação.
Para os três passos mencionados, faz-se necessário estudar e decidir os métodos aplicáveis
ao conjunto de dados e ter em mente que os resultados de um passo influenciarão nas
escolhas do passo seguinte. Cada um dos métodos utilizados nesses passos será explicado
em mais detalhes nas próximas subseções.

3.4.1 Análise Multivariada
Conforme explicado no Capítulo 2, a etapa de análise multivariada é importante para

estudar a estrutura do conjunto de dados, objetivando identificar agrupamentos de indica-
dores similares. A técnica escolhida para realizar essa etapa foi a Análise de Fatores (AF),
que é similar à Análise de Componentes Principais (European Commission et al. 2008, Fi-
gueiredo Filho & Silva Júnior 2010).

De acordo com European Commission et al. (2008), a Análise de Fatores objetiva des-
crever Q variáveis observadas x1,x2, ...,xQ em termos de um número menor de m fatores
F1,F2, ...,Fm não observados, evidenciando a relação entre as variáveis e esses fatores.
Formalmente, isso significa que:

x1 = α11F1 +α12F2 + ...+α1mFm + e1

x2 = α21F1 +α22F2 + ...+α2mFm + e2 (3.13)
...

xQ = αQ1F1 +αQ2F2 + ...+αQmFm + eQ

Onde xi (i = 1,2, ...,Q) são as variáveis observadas normalizadas (com média zero
e variância unitária), αi1,αi2, ...,αim são conhecidas como cargas fatoriais da variável xi,
F1,F2, ...,Fm são os m fatores comuns não-correlacionados e e1,e2, ...,eQ são os Q fatores
independentes e identicamente distribuídos com média zero (European Commission et al.
2008).

Segundo Figueiredo Filho & Silva Júnior (2010), a AF é concebida em três passos:
i) verificação da adequabilidade do conjunto de dados; ii) determinação e aplicação da
técnica de extração e do número de fatores que deve ser extraído; iii) escolha do tipo
de rotação dos fatores. Para a verificação do conjunto de dados, Figueiredo Filho &
Silva Júnior (2010) também resumem que:

• Se utilize amostras com pelo menos 50 a 100 observações e que a razão entre esse
número de observações e a quantidade de variáveis observadas seja igual ou supe-
rior a cinco;
• Ao se extrair a matriz de correlações com todos os coeficientes, é desejável que a

maior parte deles seja superior a 0,30;
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• Que o Teste de Kaiser-Meyer-Olklin (KMO) (Williams et al. 2010), que mede a
adequabilidade da amostra, seja igual ou superior a 0,50;
• Que o Teste de Esfericidade de Bartelett (do inglês Bartelett Test of Spherecity ou

BTS) (Dahal 2007), cuja hipótese nula é a de que as variáveis não são correlacio-
nadas, seja significativo (p-valor menor que 0,05).

Quanto à escolha do método de extração dos fatores, Costello & Osborne (2005) e
European Commission et al. (2008) consideram o mais comum como sendo a Análise
de Componentes Principais (PCA), que também será a técnica adotada neste trabalho.
No que se refere à definição do número de fatores escolhidos, European Commission
et al. (2008) levanta três práticas: (i) os autovalores resultantes da aplicação da técnica
de PCA serem maiores que uma unidade, o que também é conhecido como Critério de
Kaiser (Braeken & Van Assen 2017); (ii) os autovalores também contribuírem individu-
almente em mais de 10% com a variância geral; (iii) e os autovalores também terem,
cumulativamente, uma contribuição superior a 60% da variância geral.

De acordo com Figueiredo Filho & Silva Júnior (2010), antes de dar sequência, é in-
teressante analisar as comunalidades das variáveis, que representam a proporção de suas
variâncias explicada pelos fatores escolhidos. Os autores ainda afirmam que o ideal é
que as comunalidades estejam acima de 0,50, podendo inclusive uma dada variável ser
excluída e a Análise de Fatores ser recomeçada caso esse valor não seja atingido. Por
fim, o último passo da AF é a rotação dos fatores. O objetivo da rotação dos fatores
é simplificar e facilitar a interpretação do resultado obtido (Costello & Osborne 2005).
As rotações podem ser ortogonais, em que os fatores tornam-se completamente descor-
relacionados, ou oblíquas, em que ainda aparace um certo grau de correlação entre os
fatores (Figueiredo Filho & Silva Júnior 2010). De acordo com European Commission
et al. (2008), o método mais comumente usado para a rotação é o chamado varimax, em
que, segundo Abdi (2003), cada variável observada tende a ficar associada com apenas um
ou com um pequeno número de fatores. Por facilitar a interpretação dos fatores, varimax
também foi o método de rotação adotado para este trabalho.

Concluída a etapa de rotação, deve-se observar as cargas fatoriais de cada variável,
remover aquelas que apresentarem altas cargas fatoriais (acima de 0,40) em mais de um
fator e recomeçar a Análise de Fatores (Figueiredo Filho & Silva Júnior 2010). Ao final
da AF, obtém-se um conjunto reduzido de fatores que resumem as variáveis observadas.

3.4.2 Normalização

A etapa de normalização é requerida tanto para a aplicação da Análise de Fatores,
como para o passo anterior às etapas de ponderação e agregação do indicador. De acordo
com Mazziotta & Pareto (2013), a normalização torna as variáveis comparáveis e é re-
querida de maneira prévia, porque é comum encontrar conjuntos de dados com diferentes
unidades de medida. A Tabela 3.3 resume alguns dos métodos de normalização mais
comuns segundo Talukder et al. (2017).

Para este trabalho, o método de z-score foi adotado para proceder com a Análise
de Fatores e o método Min-Max foi o escolhido para ser aplicado antes das etapas de
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ponderação e agregação, por ser um dos mais utilizados na literatura, empregado inclusive
pelo Índice de Desenvolvimento Humano (European Commission et al. 2008).

Tabela 3.3: Métodos de normalização.

Método Fórmula Descrição

Ranking N = Rank(xi)

Substitui as medidas da variável x do indi-
cador i por sua classificação em um ran-
king, que se inicia com o número 1 asso-
ciado ao valor mais baixo.

z-score N =
xi−µ

σ

O valor normalizado é calculado sub-
traindo a média dos valores µ de xi e
dividindo-se pelo desvio padrão σ.

Min-max N =
xi−min(xi)

max(xi)−min(xi)

Balanceia o valor de xi de acordo com o
valor mínimo e o máximo, fazendo com
que o dado normalizado fique entre zero e
um.

Distância até
uma referência

N =
xi

xre f

O valor de xi é dividido por um valor de
referência xre f , de modo que o valor nor-
malizado representa uma fração de xre f .

Proporcional N =
xi

∑i xi

O valor de xi é dividido pela soma de to-
dos os valores do indicador i, de forma
que o valor normalizado representa um
percentual da soma total.

Fonte: Adaptada de Talukder et al. (2017).

3.4.3 Ponderação e Agregação

Em conformidade com o que foi explicado no Capítulo 2, a ponderação diz respeito à
atribuição de pesos para cada indicador individualmente, enquanto a agregação finalizará
a criação do indicador composto (European Commission et al. 2008). Como durante a
etapa de análise multivariada optou-se por uma Análise de Fatores, o método de pondera-
ção também se baseará nessa técnica e será referenciado como PCA/FA (Principal Com-
ponent Analysis/Factor Analysis). A vantagem do uso desse método reside no fato dele ser
puramente estatístico, não dependendo do julgamento de especialistas no fenômeno em
estudo, como no caso dos métodos de ponderação participativos (European Commission
et al. 2008). Ainda de acordo com European Commission et al. (2008), a desvantagem do
método é que ele não estima os pesos adequadamente no caso dos indicadores individuais
utilizados não serem bem correlacionados.
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O método de ponderação PCA/FA utilizado é explicado pelo European Commission
et al. (2008). Basicamente, essa técnica obtém os pesos a partir da matriz de cargas
fatoriais resultante da Análise Fatorial, inicialmente elevando ao quadrado todos os seus
elementos. Em seguida, as colunas da matriz são redimensionadas para que somem um.
No próximo passo, selecionam-se os m elementos de maior valor dessa matriz de cargas
fatoriais, onde m é o número de variáveis observadas utilizadas na AF (quantidade de
linhas da matriz) e os demais elementos são zerados. As colunas da nova matriz obtida
são chamadas de fatores intermediários. Os pesos são então calculados pela agregação
dos fatores intermediários, sendo ponderados pela fração da variância que eles explicam
em relação à soma das variâncias de todos os fatores. Por fim, os pesos obtidos são
redimensionados para somar uma unidade.

No que diz respeito às técnicas de agregação, a ideal para a criação do indicador
composto proposto seria a Análise Multi-Critério (MCA) por ser não-compensatória, i.e.,
uma elevação no valor de algum dos indicadores individuais não deve compensar a queda
de algum outro indicador empregado (European Commission et al. 2008). No entanto, ela
exige um poder computacional muito elevado, tornando-se impraticável no contexto deste
trabalho. Sendo assim, a técnica de agregação aplicada é híbrida (Talukder et al. 2017)
e utiliza, inicialmente, a agregação geométrica, formalmente descrita pela Equação 3.14
e apontada pelo European Commission et al. (2008) como uma solução intermediária
para modelar um certo grau de não-compensabilidade. Para os casos em que a agregação
geométrica retornar zero, aplica-se a agregação linear, descrita pela Equação 3.15. Em
ambas as equações, IC é o Indicador Composto, n é o número de indicadores individuais,
xi representa cada indicador individual e wi é o peso associado a cada um deles, de modo
que ∑i wi = 1.

IC =
n

∏
i=1

xwi
i (3.14) IC =

n

∑
i=1

wixi (3.15)

3.5 Considerações Finais
Neste capítulo foi abordada a metodologia de trabalho seguida, que se dividiu nas

fases preparatória e de implementação. Todas as etapas, desde a coleta até a criação do
indicador composto, foram explicadas. Evidenciou-se que, derivando-se a relação entre
as ETE da Uber, a dinâmica urbana e a habitabilidade após a fase preparatória, torna-se
viável a elaboração de um indicador composto agregando-se as ETE a outros indicado-
res socioeconômicos e infraestruturais que também avaliem essa dimensão. No próximo
capítulo, serão explicados os resultados obtidos ao se percorrer as etapas metodológicas
sobre os dados da Uber em dois níveis de agregação espacial: Bairros e UDH.



Capítulo 4

Resultados

Neste capítulo serão descritos os resultados obtidos percorrendo-se as etapas metodo-
lógicas que perpassam a limpeza de dados, a análise de dados e a criação do indicador
composto. É válido lembrar que os dados analisados foram as ETE para os serviços Uber
X e Uber Select atuantes no município brasileiro de Natal (RN), além de dados soci-
oeconômicos e infraestruturais do último Censo Demográfico 2010, e dados de outros
estudos realizados para os Bairros e as UDH natalenses. Duas linguagens de progra-
mação foram utilizadas para trabalhar com os dados coletados: Python (Python Core
Team 2019), predominante em todo o estudo, e R (R Core Team 2019) para etapas es-
pecíficas. As principais bibliotecas utilizadas para manipulação e visualização de dados
foram, respectivamente, Pandas (McKinney 2010) e matplotlib (Hunter 2007), ambas do
Python.

4.1 Limpeza dos dados

O primeiro passo da etapa de limpeza é a análise dos dados faltantes dos conjuntos
de dados das ETE da Uber para as agregações por bairros e UDH. Os dados faltantes são
provenientes de uma variedade de eventos ocorridos na etapa de aquisição de dados, que
se relacionaram tanto ao serviço da API da Uber, quanto a problemas na infraestrutura
em que a coleta é efetuada. No que diz respeito à API, problemas de comunicação com
o servidor, indisponibilidade do serviço e respostas intermitentes são as principais causas
de dados faltantes. No caso da infraestrutura de coleta, houve um episódio de sobrecarga
do servidor, que gerou problemas na primeira fase da aquisição de dados por um período
de 16 dias, entre o final de junho de 2018 e o início de julho de 2018. Outros poucos
eventos curtos no servidor também se sucederam, mas foram prontamente resolvidos e
geraram menos dados faltantes.

Por saber da existência do problema de dados faltantes, os conjuntos de dados são ana-
lisados em termos da quantidade e do padrão desses dados omissos, além do mecanismo
gerador de sua ausência. Para isso, escolheram-se as bibliotecas missingno (Bilogur
2018) do Python, para sumários visuais sobre os dados faltantes, e a biblioteca Baylo-
rEdPsych (Beaujean 2012) do R para o teste do mecanismo de ausência de dados MCAR.

Iniciando a análise pelo conjunto de dados das ETE agregadas por Bairro, a Figura 4.1
mostra a matriz de nulidade a ele associada, permitindo observar rapidamente a contagem
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e a posição dos dados faltantes (representados pelas linhas brancas). Esse tipo de visu-
alização fornece uma ideia de como os dados omissos estão espalhados em uma dada
variável e entre variáveis. No caso de Figura 4.1, o resumo visual revela que as únicas
colunas com valores faltantes são as das ETE para o Uber X (ETEX) e para o Uber Select
(ETES) e que essas ausências de dados encontram-se uniformemente espalhadas ao longo
dessas variáveis, não havendo a formação de agrupamentos proeminentes. Das 2.514.240
observações do dataset, há uma incidência de valores faltantes a taxas de aproximada-
mente 11,72% (294.555 observações) e 14,51% (364.727 observações) para a ETEX e a
ETES respectivamente.

Figura 4.1: Matriz de nulidade indicando o espalhamento dos dados faltantes para o
dataset das ETE agregadas por Bairros de Natal (RN) entre 02/2018 e 05/2019.

Fonte: Elaborada pela autora (2019).

No entanto, apenas conhecer o padrão dos dados faltantes não revela muito sobre o
mecanismo gerador de ausência dos dados. Por isso, efetuou-se o Teste de Little (Little
1988) mencionado no Capítulo 3 para primeiramente avaliar se o mecanismo é MCAR.
O resultado do teste foi χ2 = 253.523,4 e p-valor = 0, levando à rejeição da hipótese
nula de que o mecanismo seria MCAR. Como não há um procedimento específico para
distinguir entre MAR e MNAR, este trabalho parte da suposição de que o conjunto de
dados tem mecanismo MAR. Esse pressuposto se baseia no fato de que a ausência de
dados na variáveis das ETE da Uber pode estar relacionada aos dados observados em
diferentes turnos do dia e para bairros distintos.

A Figura 4.2 ilustra essa situação ao evidenciar que, para a varável ETEX representa-
tiva das estimativas de tempo do Uber X (Figura 4.2a), há pequenas mudanças na quanti-
dade de observações faltantes entre os diferentes bairros e oscilações levemente maiores
de acordo com o turno do dia. No caso do Uber Select, os dados faltantes para a variável
ETES (Figura 4.2b) se alternam de uma maneira mais significativa entre os bairros e de
acordo com a fase do dia.
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Figura 4.2: Distribuição dos dados faltantes por turno do dia para as Regiões
administrativas e bairros do município de Natal (RN) entre 02/2018 e 05/2019.

(a) Uber X.

(b) Uber Select.

Fonte: elaborada pela autora (2019).

Guarapes, na região administrativa Oeste, foi o bairro com maior quantitativo de da-
dos faltantes em ambos os gráficos da Figura 4.2 e os períodos da manhã (para o Uber



56 CAPÍTULO 4. RESULTADOS

X) e da madrugada (para o Uber Select) foram as fases do dia com uma maior contagem
de dados omissos. Dessa forma, as circunstâncias explicadas tornam a chance do meca-
nismo ser MNAR menos provável, ou seja, reduzem a probabilidade de que a ausência de
observações das estimativas da Uber estejam relacionadas com o valor que essas próprias
variáveis poderiam assumir.

Partindo para a análise do conjunto de dados das ETE da Uber agregadas por UDH,
a Figura 4.3 apresenta a matriz de nulidade associada a esse dataset. Novamente, ape-
nas as colunas ETEX e ETES apresentam valores faltantes que se encontram espalhados
uniformemente. Todavia, o percentual de dados omissos aumentou consideravelmente,
e das 4.049.799 observações do conjunto de dados, cerca de 36,6104 % (1.482.646 ob-
servações) estão ausentes para a ETEX e 39,1628 % (1.586.015 observações) também se
encontram ausentes para a ETES.

Figura 4.3: Matriz de nulidade indicando o espalhamento dos dados faltantes para o
conjunto de dados das ETE agregadas por UDH de Natal (RN) entre 02/2018 e 05/2019.

Fonte: Elaborada pela autora (2019).

Além das causas já mencionadas no início deste capítulo, os dados omissos para o
caso do conjunto de dados agregado por UDH também de devem à forma como a coleta
foi planejada, uma vez que os pontos embarque selecionados para a aquisição de dados
foram determinados para cada bairro. Como os bairros são, em geral, áreas maiores que
as UDH e estão em menor quantidade, há grandes chances de ter havido uma menor
diversificação das localidades abrangidas. Tanto que, para a UDH Ribeira - Maruim (de
código 1240810200029), cuja área é muito pequena, nenhum ponto de coleta se situou
dentro de seus limites, de modo que a metodologia não pôde ser aplicada a essa UDH.

No que tange a questão do mecanismo gerador de ausência de dados, o Teste de Little
também foi realizado para o dataset das ETE agregadas por UDH e seu resultado mostrou
que o mecanismo MCAR não se aplica (χ2 = 341.823,4 e p-valor = 0). Dessa forma,
também foi levantada a suposição de o mecanismo ser MAR, devido à provável relação
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existente entre os valores não-observados das ETE da Uber e os dados observados para
os diferentes turnos do dia e para as 58 UDH distintas, conforme ilustrado na Figura 4.4.
Novamente, essa situação reduz a probabilidade do mecanismo ser MNAR.

Figura 4.4: Distribuição dos dados faltantes por turno do dia para as Regiões
administrativas e UDH do município de Natal (RN) entre 02/2018 e 05/2019.

(a) Uber X.

(b) Uber Select.

Fonte: Elaborada pela autora (2019).

Na Figura 4.4, as UDH estão representadas pelos dois últimos dígitos de seu código
de identificação, cuja primeira parte se repete como 12408102000 (que identifica o estado
do RN e o município de Natal). Verifica-se que, para algumas UDH, a quantidade de
dados faltantes foi muito superior a outras ao longo de todas as regiões administrativas.
O motivo dessa situação é que a área territorial de várias UDH, principalmente das que
atingiram as maiores quantidades de dados omissos, é bastante reduzida (ver Figura 4.5).
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Figura 4.5: Recorte espacial das UDH para o município de Natal (RN) em 2019.

Fonte: Elaborada pela autora (2019).

Conhecidos os quantitativos de dados faltantes e os mecanismos geradores de suas
ausências, o próximo passo é verificar a necessidade de alguma correção do problema de
assimetria que possa vir a existir nas variáveis com dados omissos. Para isso, o coefi-
ciente de assimetria foi calculado tanto para a ETEX quanto para a ETES em ambos os
conjuntos de dados e os resultados mostraram que, para todos os casos, as distribuições
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são inclinadas para a direita (coeficiente positivo). A Figura 4.6 exibe os histogramas das
variáveis ETEX e ETES e a Tabela 4.1 mostra os coeficientes de assimetria obtidos. Para
solucionar o problema, bastou aplicar a transformação logarítmica às variáveis e todas
passaram a ter uma distribuição mais próxima da normal, conforme ilustra a Figura 4.7.

Figura 4.6: Histogramas das variáveis ETES e ETEX de ambos os datasets do município
de Natal (RN) antes da correção de assimetria.

(a) Conjunto de dados agregado por Bairro.

(b) Conjunto de dados agregado por UDH.

Fonte: Elaborada pela autora (2019).

Tabela 4.1: Coeficientes de assimetria para as variáveis ETEX e ETES nos conjuntos de
dados agregados por Bairro e UDH.

Variáveis

Datasets ETEX ETES

Agregação por Bairro 1,7076 1,3061
Agregação por UDH 1,5762 1,2675

Fonte: Elaborada pela autora (2019).
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Figura 4.7: Histogramas das variáveis ETES e ETEX de ambos os datasets do município
de Natal (RN) após a transformação logarítmica.

(a) Conjunto de dados agregado por Bairro.

(b) Conjunto de dados agregado por UDH.

Fonte: Elaborada pela autora (2019).

Após a realização do tratamento da assimetria das variáveis, pode-se partir para a
escolha da estratégia de imputação dos dados faltantes. Como todos os percentuais de
dados faltantes foram acima de 10% para a ETEX e para ETES em ambos os conjuntos
de dados, optou-se pela técnica de imputação múltipla, principalmente por sua robustez
e por sua capacidade de restituir a variabilidade natural dos dados omissos. O método
escolhido para realizar a imputação múltipla foi a regressão linear Bayesiana (Chen &
Martin 2009), por ser apropriada para imputar variáveis quantitativas (Nunes et al. 2010).
Em linhas gerais, nesse método a variável dependente Y (que possui os dados faltantes)
estimada segue uma distribuição normal, de modo que Y ∼ N(Xβ, Iσ2), onde X é o con-
junto de variáveis preditoras, β é o conjunto de coeficientes, I é a matriz identidade e σ2

é a variância (Assunção 2012). Os parâmetros β e σ são estimados a partir de uma dis-
tribuição a posteriori própria (Nunes et al. 2010). Para as estimativas de tempo da Uber
deste trabalho, as variáveis explicativas utilizadas foram Turno, Horário de Pico e Região.

Com o intuito de implementar a estratégia de imputação múltipla, utilizou-se a bi-
blioteca MICE (Van Buuren & Groothuis-Oudshoorn 2011) do R, em que se escolheu o
parâmetro m = 5, que indica o número de repetições da imputação. Isso significa que,
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tanto para a ETEX quanto para a ETES foram feitas cinco imputações em cada um dos
conjuntos de dados. As Figuras 4.8 e 4.9 mostram as distribuições resultantes dessas
imputações comparadas à distribuição dos dados observados (histograma), que apresen-
taram formas similares. Além disso, como as imputações estimaram valores próximos,
acabaram se sobrepondo nos gráficos em uma única linha.

Figura 4.8: Imputações das variáveis ETEX e ETES do conjunto de dados agregado por
Bairros do município de Natal (RN).

(a) ETEX

(b) ETES

Fonte: Elaborada pela autora (2019).
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Figura 4.9: Imputações das variáveis ETEX e ETES do conjunto de dados agregado por
UDH do município de Natal (RN).

(a) ETEX

(b) ETES

Fonte: Elaborada pela autora (2019).

Feitas as imputações, a transformação logarítmica pode ser revertida e cada nova va-
riável ETEX e ETES é analisada individualmente. Primeiramente, são examinados os
bloxplots dessas variáveis (Figuras 4.10 e 4.11) para os conjuntos de dados agregados por
Bairro e por UDH, a fim de detectar valores anômalos.
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Figura 4.10: Boxplots das imputações das variáveis ETEX e ETES do conjunto de dados
agregado por Bairros do município de Natal (RN).

(a) ETEX

(b) ETES

Fonte: Elaborada pela autora (2019).
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Figura 4.11: Boxplots das imputações das variáveis ETEX e ETES do conjunto de dados
agregado por UDH do município de Natal (RN).

(a) ETEX

(b) ETES

Fonte: Elaborada pela autora (2019).
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Como se pode observar nos boxplots, há uma grande quantidade de outliers, mas
eles representam apenas cerca de 3% do total de dados e, por isso, foram removidos
integralmente. Na sequência, as imputações das ETEX e ETES da Uber são combinadas
de acordo com as Regras de Rubin (Rubin 1987) para obter a estimativa final da média e
do desvio padrão dessas variáveis por bairro e por UDH. As 36 observações de médias e
desvios padrão da ETEX e da ETES dos bairros e as 58 médias e desvios padrão dessas
mesmas variáveis das UDH podem, então, ser utilizadas nas etapas subsequentes.

4.2 Análise de Dados
Uma vez que os dados foram limpos e processados, torna-se viável realizar a etapa de

análise. A seguir, serão descritos os resultados obtidos a partir da Análise Exploratória de
Dados, da Análise Exploratória Espacial e da Análise de Regressão.

4.2.1 Análise Exploratória de Dados (AED)

Visão Geral

As ETE da Uber podem variar de acordo com o serviço e o local em que a viagem é
solicitada. Para entender como ocorrem essas variações, as ETE médias para o Uber X e
o Uber Select foram calculadas para os bairros e as UDH de Natal (RN) durante o período
inteiro de avaliação (fevereiro de 2018 à maio de 2019). A Figura 4.12 exibe os gráficos
de barras agrupadas que comparam os resultados obtidos. É possível observar que há uma
diferença significativa entre as ETE médias dos dois serviços ofertados pela Uber, situação
que também aparece quando se observa a variação entre bairros e entre UDH. Tanto os
bairros quanto as UDH das zonas Sul e Leste têm ETE médias substancialmente menores
do que aqueles que estão localizados nas zonas Oeste e Norte e, consequentemente, o
passageiro espera menos tempo para embarcar nessas regiões Administrativas.

Na Figura 4.12a é válido ainda notar que, para ambos os serviços da Uber, o bairro
de Guarapes (Região Administrativa Oeste) tem a maior ETE média, contra o bairro de
Capim Macio (Região Administrativa Sul), com a menor delas. Já na Figura 4.12b, as
UDH 54 (Salinas) e 04 (Lagoa Azul - Conjunto Parque das Dunas, Nordelândia), ambas
na Região Administrativa Norte, apresentam as maiores ETE médias para o Uber X e o
Uber Select, respectivamente. Em contrapartida, as UDH 21 (Candelária - Bairro Latino)
e 13 (Capim Macio, Ponta Negra, Neópolis, Lagoa Nova, Parque das Dunas, Campus
UFRN), ambas na Região Administrativa Sul, possuem as menores ETE médias para
esses mesmos serviços.

Outro ponto de vista interessante é exibido nas Figuras 4.13 e 4.14, que apresentam
os desvios padrão das ETE de cada bairro e de cada UDH de Natal por meio de squarified
treemaps (Bruls et al. 2000), um método de visualização utilizado para grandes estruturas
hierárquicas. Quanto maior o tamanho dos retângulos, maiores são os desvios padrão de
cada serviço e para cada nível de agregação espacial. A intensidade das cores apenas
reforça essa relação.
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Figura 4.12: Distribuição das médias das ETE do Uber X e do Uber Select para os
Bairros e UDH do município de Natal (RN) entre 02/2018 e 05/2018.

(a) ETE média por bairro e por serviço.

(b) ETE média por UDH e por serviço

Fonte: Elaborada pela autora (2019).

No caso da Figura 4.13, observa-se que, para ambos os serviços, o bairro Planalto
(Região Administrativa Oeste) possui o maior desvio padrão, o que significa que existe
uma maior dispersão dos valores das ETE e, portanto, o serviço não se comporta de ma-
neira uniforme. Por outro lado, Ponta Negra (Região Administrativa Sul) é o bairro com o
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menor desvio padrão, o que mostra uma regularidade na prestação do serviço. Isso aliado
à ETE média baixa do bairro pode significar uma boa qualidade na prestação do serviço
da Uber, o que se justifica no fato de Ponta Negra ser uma área turística que pode estar
concentrando um número maior de possíveis passageiros. É válido ainda observar que os
bairros com os menores desvios padrão situam-se, predominantemente, na Região Admi-
nistrativa Sul e tiveram também médias baixas para suas estimativas de tempo. Embora o
bairro Salinas tenha também revelado um baixo desvio padrão, sua ETE média alta aponta
que os usuários do serviço da Uber desse bairro continuamente esperam muito tempo para
embarcar.

Figura 4.13: Desvios padrão das ETE do Uber X e do Uber Select para os Bairros do
município de Natal (RN) entre 02/2018 e 05/2018.

(a) Uber X.

(b) Uber Select

Fonte: Elaborada pela autora (2019).

Na Figura 4.14, a UDH 42 (Guarapes/Planalto), situada na Região Administrativa
Oeste, apresentou a maior flutuação para ambos os serviços da Uber, enquanto a UDH 13
(Região Administrativa Sul), que também apresentou a menor estimativa de tempo média
para o Uber Select, obteve o menor grau de dispersão para os dois serviços. De maneira
análoga ao que foi discutido para o caso dos bairros, a UDH 54 (Salinas) novamente
apresentou um baixo desvio padrão concomitante à sua ETE média elevada, indicando a
vivência contínua de longos períodos de espera pelo serviço da Uber.
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Figura 4.14: Desvios padrão das ETE do Uber X e do Uber Select para as UDH do
município de Natal (RN) entre 02/2018 e 05/2018.

(a) Uber X.

(b) Uber Select

Fonte: Elaborada pela autora (2019).

Séries Temporais

Os dados das ETE da Uber foram coletados sequencialmente ao longo do tempo, o
que caracteriza os conjuntos de dados como séries temporais. Logo, outra maneira de
se proceder com a análise é verificando o comportamento dos dados conforme o tempo
transcorre. É válido ressaltar que os resultados para o domínio temporal são similares para
os dois conjuntos de dados em estudo, de forma que, para obtê-los, apenas um dos data-
sets agregados por bairros, resultante da imputação múltipla, foi utilizado. Nesse sentido,
a Figura 4.15 ilustra as ETE médias ao longo do dia (média de todos os dias analisados)
para os dois tipos de serviço da Uber. Como esperado, há aumentos das ETE médias
durante horários de pico, que podem ser atribuídos a tráfegos intensos, engarrafamentos e
maior demanda pelos serviços da Uber. Outro fato observado é o grande aumento da es-
timativa média durante a madrugada, provavelmente devido à baixa demanda ou à pouca
disponibilidade de motoristas.

A Figura 4.16, que exibe uma série temporal com as ETE médias distribuídas trimes-
tralmente por Região Administrativa e para cada serviço da Uber, é ainda mais elucidativa.
As curvas revelam que diferentes zonas da cidade têm diferentes perfis de ETE da Uber.
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Figura 4.15: Série temporal das ETE médias ao longo das horas do dia para o município
de Natal (RN) entre 02/2018 e 05/2019.
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Fonte: Elaborada pela autora (2019).

Novamente, as Regiões Administrativas Sul e Leste são mais favorecidas quanto às ETE
médias, em contrariedade às zonas Oeste e Norte. Inclusive observa-se que, a partir de
julho de 2018, o serviço Uber Select para as regiões Sul e Leste teve ETE médias até
mesmo menores que para o serviço Uber X na Região Administrativa Norte e, eventual-
mente, na Oeste. Ademais, uma breve análise dos picos detectados visualmente no gráfico
ainda indica que o comportamento de cada curva se deve a uma sensibilidade ao contexto.

Figura 4.16: Série temporal das ETE médias trimestrais para o município de Natal (RN)
entre 02/2018 e 05/2019.
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Fonte: Elaborada pela autora (2019).
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Esses picos são relacionados a (i) festividades na cidade, como Carnaval, festas Juninas
e de final de ano (Natal e Ano Novo), além de (ii) eventos climáticos, como os períodos
chuvosos que Natal vivenciou em fevereiro de 2018 e em abril de 2019.

Um dos eventos mencionados que influenciou o comportamento das ETE médias foi
o Carnaval. Esse fato pode ser observado na Figura 4.17a, que apresenta a variação das
estimações de tempo médias de todos os pontos coletados durante o mês de fevereiro de
2018, destacando o período carnavalesco e uma fase chuvosa que o sucedeu. É possível
notar que, próximo ao Carnaval, as ETE médias já começaram a se elevar, atingindo
seu ápice no dia 14. Além disso, chuvas fortes ocorreram durante esse período e se
acentuaram entre os dias 14 e 18, havendo um segundo pico das ETE médias no dia 17.
No Carnaval do ano de 2019, a situação não foi diferente. A Figura 4.17b ilustra as ETE
médias do mês de março de 2019, evidenciando o período do Carnaval, que aconteceu
entre os dias 1 e 6. É novamente notória a elevação das estimações desde o começo
do mês, tendo pico na segunda-feira carnavalesca (dia 4). O período chuvoso também
influencia o comportamento das ETE médias, tendo alta no dia 12 de março.

Figura 4.17: Séries temporais das ETE médias ao longo do mês de fevereiro de 2018 e
março de 2019 para o município de Natal (RN).

(a) Série temporal de 02/2018.
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(b) Série temporal de 03/2019.
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Fonte: Elaborada pela autora (2019).

Esse aumento das estimações nos períodos de Carnaval de 2018 e 2019, provavel-
mente é resultado de um crescimento na demanda por serviços da Uber, já que há mais
turistas na cidade, ou devido a uma baixa na quantidade de motoristas por causa do fe-
riado. As disparidades das ETE médias nos dias chuvosos, por sua vez, podem indicar
problemas de infraestrutura urbana ou de transporte na cidade. Essa análise em particular
ressalta tanto o potencial quanto o limite dos dados da Uber na pesquisa da habitabilidade
urbana. Há, evidentemente, um potencial indicativo, mas um baixo valor explicativo sem
a complementação da informação por meio de dados adicionais.

Outro evento que pode ser ressaltado é a Greve dos Caminhoneiros. Essa paralisa-
ção aconteceu entre maio e junho de 2018, motivada pela insatisfação da população e,
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particularmente, dos caminhoneiros, com os diversos reajustes do valor da gasolina em
curtos intervalos de tempo. Os caminhoneiros realizaram bloqueios nas estradas, o que
repercutiu no abastecimento do comércio e dificultou a realização de atividades públicas e
privadas, por causa da diminuição do fornecimento de combustíveis (Pinheiro et al. 2019).

Figura 4.18: Série temporal das ETE médias ao longo do mês de maio e começo de
junho de 2018 para o município de Natal (RN).
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A Figura 4.18 exibe as ETE médias para cada tipo de serviço da Uber ao longo do
mês de maio e começo do mês de junho, destacando o período da greve. Observa-se
que, ao longo da Greve dos Caminhoneiros, as estimações de tempo não apresentaram
grandes variações quando se leva em consideração o comportamento médio ao longo do
mês de maio e nos primeiros dias de junho. Ambas as variantes da Uber, principalmente
o Uber X, apresentaram estimações predominantemente abaixo da média calculada entre
1 de maio e 2 de junho, o que pode significar uma maior uniformidade ou constância na
prestação do serviço. Isso pode ter sido ocasionado por melhorias no tráfego dentro do
município de Natal, já que houve uma redução da mobilidade das pessoas por causa da
dificuldade de se obter combustível e outros produtos.

Mapas Coropléticos

Os dados coletados para as análises das ETE da Uber dependem de coordenadas geo-
gráficas do município de Natal. Dessa forma, outra maneira de se representar os dados é
por meio de mapas coropléticos (do inglês, choropleth maps), em que as áreas espaciais
são coloridas de acordo com uma medida a elas associada. As Figuras 4.19 e 4.20 mos-
tram mapas coropléticos dos bairros e das UDH do município de Natal, respectivamente,
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para as médias e desvios padrão das estimativas do Uber X e do Uber Select. Esses mapas
foram construídos usando a biblioteca geopandas (Jordahl et al. 2019) do Python. Eles
ratificam visualmente as descobertas das análises prévias como, por exemplo, o fato de os
bairros e as UDH das Regiões Administrativas Norte e Oeste serem sujeitas a ETE médias
ou desvios padrão mais elevados do que aquelas nas Regiões Administrativas Sul e Leste.

Figura 4.19: Mapas coropléticos das médias e desvios padrão do Uber X e do Uber
Select para os Bairros do município de Natal (RN) de 02/2018 à 05/2019.
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Fonte: Elaborada pela autora (2019).
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Figura 4.20: Mapas coropléticos das médias e desvios padrão do Uber X e do Uber
Select para as UDH do município de Natal (RN) de 02/2018 à 05/2019.
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Fonte: Elaborada pela autora (2019).

Há vários fatores que podem ocasionar uma maior ou menor estimativa de tempo de
espera pelo serviço da Uber. A condição das vias de acesso às localidades, bem como
outras características do entorno podem ditar o nível de acessibilidade de uma determi-
nada área e, consequentemente, elevar ou reduzir o tempo de chegada do motorista. Além
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disso, os tempos de espera também relacionam-se à proximidade do motorista parceiro ao
ponto de embarque. Nesse sentido, as áreas turísticas, onde há uma maior circulação de
pessoas, podem se tornar mais atrativas para os motoristas da Uber, aumentando a oferta
do serviço nessas regiões, em detrimento das demais. Aspectos socioeconômicos como a
renda de um local, os problemas com violência e criminalidade, a quantidade de aglome-
rados subnormais, os serviços urbanos disponíveis e muitos outros, também podem ser
razões influenciadoras no que se refere à atratividade ou repulsão de uma área.

Estudo Correlacional

Nesse ponto, a análise dos dados aponta indícios razoáveis para suspeitar que o de-
sempenho dos serviços da Uber é influenciado por fatores socioeconômicos e que a ETE
tem potencial para indicar a habitabilidade. Foi apresentado que os dados da Uber são
factíveis de serem coletados em tempo real, que eles podem ser manipulados e visuali-
zados para serem compreendidos, que eles proveem diferentes níveis de granularidade
geográfica e temporal e que são sensíveis ao contexto.

Para ir além e evidenciar a relação dos dados da Uber com a habitabilidade, eles foram
analisados junto a outros datasets que trouxessem atributos referentes a essa dimensão.
Dentre esses datasets, no entanto, alguns tiveram seus dados agregados a nível de bairro
e outros a nível de UDH e, consequentemente, nem todos puderam ser examinados com
os conjuntos de dados diferentes da Uber. Uma descrição sobre o que trata cada dataset
mencionado, sua fonte e o nível de agregação de seus dados são detalhados na Tabela 4.2.

Tabela 4.2: Conjuntos de dados associados à dimensão da habitabilidade para o
município de Natal (RN).

(continua)

Dataset Fonte Agregação
espacial Descrição

Anuário de Na-
tal 2017-2018

RIO GRANDE
DO NORTE.
Secretaria Mu-
nicipal de Meio
Ambiente e
Urbanismo
(2018)

Bairro Publicação anual que traz uma
caracterização técnica sobre
adensamento populacional, in-
fraestrutura instalada, atributos
socioeconômicos, dentre outros
dados, com base em estatísticas
levantadas a partir dos censos
do IBGE e em dados coletados
por órgãos governamentais do
estado do Rio Grande do Norte,
secretarias municipais de Natal
(RN), etc.
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Tabela 4.2: Conjuntos de dados associados à dimensão da habitabilidade para o
município de Natal (RN).

(conclusão)

Dataset Fonte Agregação
espacial Descrição

Qualidade de
vida em Natal
(QVN)

Araújo & Cân-
dido (2015)

Bairro Estudo sobre expressão urbana
e qualidade de vida, em que os
autores desenvolveram o Índice
de Qualidade de Vida Urbana
(IQVU) para Natal (RN), base-
ado em quatro variáveis: Equi-
pamentos Urbanos e Serviços
(EUS), Infraestrutura Ambien-
tal Urbana (IAU), Socioeconô-
mica (SOE) e Segurança (SEG).

Relatório Es-
tatístico de
Crimes Vio-
lentos Letais
Intencionais
(CVLI)

RIO GRANDE
DO NORTE.
Secretaria da
Segurança
Pública e da
Defesa Social
(2018)

Bairro Publicação realizada pela Secre-
taria da Segurança Pública e da
Defesa Social (SESED/RN) que
traz um relatório técnico estatís-
tico dos crimes violentos letais
intencionais, em diversos níveis
de agregação espacial, ocorri-
dos no estado do Rio Grande do
Norte e com um foco na Região
Metropolitana de Natal.

Roubos e furtos
de veículos

Observatório
da Violência do
Rio Grande do
Norte - OBVIO
(2018)

Bairro, mas
fornece

coordenadas
latitudinais e
longitudinais.

Conjunto de dados com as ocor-
rências de roubos e furtos de
veículos ocorridos em 2018 no
município de Natal (RN).

Conjunto de
indicadores
relacionados à
renda, educação
e longevidade

Atlas do Desen-
volvimento Hu-
mano no Brasil

UDH Conjunto de dados dos Indica-
dores de Desenvolvimento Hu-
mano, além de alguns outros re-
lacionados à renda, educação e
longevidade das UDH de Na-
tal (RN), baseados em dados do
Censo Demográfico 2010.

Fonte: Elaborada pela autora (2019).

Além disso, as variáveis de cada dataset que são utilizadas neste trabalho são listadas
e descritas na Tabela 4.3.
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Tabela 4.3: Descrição das variáveis dos conjuntos de dados.

(continua)

Dataset Variável Descrição

Anuário de Natal
2017-2018

populacao_2018 Estimativa de população residente
em 2018.

densidade_2018 Estimativa de densidade populacio-
nal em 2018.

pavimentacao Percentual de pavimentação.
iluminacao Percentual de iluminação pública.
unidades_saude_2018 Quantitativo de unidades de saúde

em 2018.
unidades_seguranca_2018 Quantitativo de unidades de segu-

rança em 2018.
unidades_educacao_2018 Quantitativo de unidades educacio-

nais em 2018.
aglomerados_subnormais Quantidade de aglomerados subnor-

mais.
populacao_aglomerados População residente nos aglomera-

dos subnormais.
renda_media Rendimento nominal médio mensal.

Conjunto de indica-
dores relacionados
à renda, educação e
longevidade

PESOTOT População residente total.
GINI Índice de Gini, que mede o grau de

desigualdade na distribuição de in-
divíduos segundo a renda domiciliar
per capita. Varia entre zero e um,
tendendo a um à medida em que a
desigualdade aumenta.

ESPVIDA Esperança de vida ao nascer.
RAZDEP Razão de dependência medida pela

razão entre a população dependente
e a população potencialmente ativa.

RDPC Renda per capita média
T_ENV Taxa de envelhecimento.
IDHM Índice de Desenvolvimento Humano

Municipal
IDHM_E IDHM - Dimensão Educação
IDHM_L IDHM - Dimensão Longevidade
IDHM_R IDHM - Dimensão Renda
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Tabela 4.3: Descrição das variáveis dos conjuntos de dados.

(conclusão)

Dataset Variável Descrição

Qualidade de vida
em Natal (QVN)

EUS Variável de Equipamentos Urbanos
e Serviços, sendo uma média de in-
dicadores que representam estabele-
cimentos de saúde e equipamentos
desportivos, de segurança e urbanos
(praças), além de pontos comerciais,
educacionais e linhas de transporte.

IAU Variável de Infraestrutura Ambiental
Urbana, sendo uma média de indi-
cadores que representam destino do
lixo, energia elétrica, drenagem, pa-
vimentação, abastecimento de água e
esgotamento sanitário.

SEG Variável de Segurança, sendo uma
média de indicadores que represen-
tam o número de homicídios, de
ocorrências e de armas apreendidas.

SOE Variável Socioeconômica, sendo
uma média de indicadores que
representam a população econo-
micamente ativa, renda nominal
média, renda média per capita,
alfabetização, densidade demográ-
fica, áreas subnormais e domicílios
permanentes.

indice_final Índice de Qualidade de Vida Urbana,
sendo a médias das variáveis EUS,
IAU, SEG e SOE.

Relatório de Crimes
Violentos Letais In-
tencionais (CVLI)

qtd_crimes_cvli Quantidade de crimes violentos le-
tais intencionais em 2018.

Roubos e furtos de
veículos

qtd_roubos_carros Quantidade de ocorrências de roubo
de veículos (carros) em 2018.

qtd_furtos_carros Quantidade de ocorrências de furto
de veículos (carros) em 2018.

Fonte: Elaborada pela autora (2019).
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Depois de esclarecidos esses detalhes, os quatro primeiros datasets da Tabela 4.2 são
então combinados às estimativas médias e desvios padrão das ETE da Uber agregadas por
bairro, obtidas ao final do processo de imputação múltipla. O novo conjunto de dados
obtido tem 18 variáveis socioeconômicas e infraestruturais e quatro variáveis relaciona-
das às ETE da Uber por bairro, totalizando 22 variáveis. O mesmo procedimento de
combinação de dados foi feito entre os dois últimos datasets listados na Tabela 4.2 e as
estimativas médias e desvios padrão das ETE da Uber agregadas por UDH, gerando um
novo dataset com 16 variáveis. Embora o conjunto de dados de roubos e furtos seja agre-
gado por bairro, ele fornece as coordenadas latitudinais e longitudinais das ocorrências, o
que permite definir também a UDH em que elas se sucederam.

Obtidos os novos conjuntos de dados, observou-se que as variáveis qtd_roubos_carros
e qtd_furtos_carros apresentaram valores faltantes em ambos os casos. No dataset agre-
gado por bairro, os percentuais de dados omissos para as duas variáveis foram inferiores
a 15% e elas foram preenchidas utilizando-se a imputação simples pela média. Já para os
dados agregados por UDH, enquanto o percentual de dados faltantes foi inferior a 15%
para a variável qtd_roubos_carros (aplicando-se a imputação pela média), cerca de 34%
dos dados da variável qtd_furtos_carros estavam omissos e, por isso, ela foi descartada.

Na sequência, com os conjuntos de dados completos, realizou-se um estudo das cor-
relações das médias e desvios padrão das ETE da Uber com as demais variáveis socioe-
conômicas e infraestruturais, constituindo uma avaliação preliminar da capacidade que os
dados da Uber podem ter como indicadores de habitabilidade. O correlograma ou matriz
de correlações dos dois novos conjuntos de dados são exibidos nas Figuras 4.21 e 4.22,
sendo construídos com a biblioteca seaborn (Waskom et al. 2018) do Python.

No caso da Figura 4.21, a matriz correlacional indica fortes correlações entre as ETE
médias da Uber e as variáveis de QVN. Por exemplo, as ETE médias para ambos os ser-
viços da Uber têm correlação negativa forte com as variáveis de infraestrutura (IAU) e a
socioeconômica (SOE) do QVN. Isso sugere que bairros com baixos valores (piores con-
dições) de IAU ou SOE vivenciam maiores tempos de espera pelo serviço da Uber. Essa
ideia é reforçada também pela forte correlação negativa entre as estimativas médias da
Uber e as variáveis pavimentação e renda média, além da correlação positiva moderada
com o quantitativo de aglomerados subnormais e sua população, todas variáveis do Anuá-
rio de Natal. A variável quantitativa de crimes violentos letais intencionais, por sua vez,
apresenta forte correlação positiva com as ETE médias, o que pode indicar que bairros
onde os níveis de violência atingem proporções estarrecedoras afugentam mais os moto-
ristas da Uber. As ETE médias ainda se correlacionam negativamente com o índice de
qualidade de vida final, sugerindo que bairros com melhores índices de qualidade de vida
são mais prováveis de receber um melhor serviço da Uber (ETE menores). Já nos desvios
padrão das ETE da Uber, em ambos os serviços houve uma correlação positiva de mode-
rada a forte com a densidade populacional, o que indica que bairros mais densos tendem
a ser mais susceptíveis a flutuações nos tempos de espera. Para os desvios padrão das
ETE do Uber X, que é o serviço mais popular, as variáveis do QVN, principalmente SOE
e o índice final, também apresentaram correlação negativa, sugerindo que esse serviço da
Uber tende a oscilar mais nos bairros em que essas variáveis tem valores mais baixos.
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Figura 4.21: Correlograma do novo dataset agregado por bairro.
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Fonte: Elaborada pela autora (2019).

A Figura 4.22 mostra o correlograma para o novo conjunto de dados agregado por
UDH, que aponta a presença de fortes correlações das ETE médias de ambos os serviços
da Uber com praticamente todos os indicadores do conjunto de dados do Atlas de Desen-
volvimento Humano no Brasil. Por exemplo, a correlação negativa forte das estimativas
médias da Uber com as variáveis ligadas ao IDH (IDHM, IDHM_E, IDHM_R e IDM_L),
sugere que as UDH onde essas dimensões do desenvolvimento humano tem índices me-
nores apresentam também um pior serviço da Uber (ETE médias mais altas). O mesmo
raciocínio se aplica às variáveis de renda per capita, taxa de envelhecimento e esperança
de vida ao nascer, que apresentam fortes correlações negativas com as ETE médias da
Uber. No caso particular do índice de Gini, a correlação negativa sugere que, em regiões
onde há mais desigualdade (índices de Gini tendendo a 1) e, consequentemente, mais
concentração de renda em determinado grupo, o serviço da Uber tem menores estimati-
vas médias de tempo. As ETE médias ainda apresentam forte correlação positiva com
a razão de dependência, indicando que quanto maior a população dependente e menor a
população potencialmente ativa, maior será tempo de espera pelos serviços da Uber. No
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que diz respeito aos desvios padrão das ETE, a grande maioria das relações de correlação
foi fraca ou moderada com as variáveis já mencionadas. A variável quantitativa de roubos
de carro, por sua vez, apresentou uma correlação negativa de moderada a forte com os
desvios padrão das ETE, indicando que as UDH onde mais ocorrem roubos de veículos
tendem a sofrer menos oscilações nas estimativas de tempo da Uber.

Figura 4.22: Correlograma do novo dataset agregado por UDH.

Fonte: Elaborada pela autora (2019).

Esses resultados iniciais revelam uma boa relação entre as estimativas da Uber e os
demais conjuntos de dados, no que diz respeito à qualidade de vida. Os bairros e as UDH
com os piores indicadores nesses datasets também tiveram os piores desempenhos prin-
cipalmente em termos das ETE médias. Isso fortalece a hipótese de que os dados da Uber
podem refletir e destacar dinâmicas urbanas, tendo então relação com a habitabilidade.
Outras análises desses conjuntos de dados gerados ainda serão empreendidas de uma ma-
neira mais elaborada durante a Análise de Regressão (Subseção 4.2.3), a fim de tentar
identificar o impacto das variáveis socioeconômicas e infraestruturais sobre as médias e
desvios padrão da Uber em modelos de regressão lineares e espaciais.
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Considerações finais

Até este ponto foram apresentados os resultados obtidos durante a Análise Explora-
tória dos Dados da Uber. Os dados foram explicados sob diversos ângulos (cenários),
sendo dada uma visão geral, realizados estudos de séries temporais incluindo festividades
e eventos, apresentados mapas coropléticos e, por fim, efetuadas avaliações correlacionais
com dados socioeconômicos e infraestruturais. A seguir, será feita uma Análise Explora-
tória dos Dados Espaciais mais focada na busca por características que possam advir do
caráter espacial dos dados da Uber.

4.2.2 Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE)
Como as estimativas de tempo da Uber são coletadas a partir de coordenadas latitudi-

nais e longitudinais, existe um viés espacial nos dados que pode ser explorado a partir da
AEDE. O foco nesse ponto será o estudo das estruturas de correlação espacial que melhor
definem os dados da Uber, perpassando as etapas de criação da matriz de vizinhanças,
a exploração da tendência espacial por meio da média móvel e a estimação e análise da
autocorrelação por meio dos indicadores globais e locais de Moran. Com esse propósito,
foram utilizadas as bibliotecas do Python geopandas (Jordahl et al. 2019), para a mani-
pulação e visualização dos dados espaciais, e pysal (Rey & Anselin 2007) para realizar a
análise espacial.

Matriz de proximidade espacial

O primeiro passo para dar início à análise espacial dos dados é a obtenção da matriz
de proximidade espacial. Para ambos os conjuntos de dados da Uber, o critério de vi-
zinhança escolhido entre os recortes espaciais foi a contiguidade simples do tipo Torre,
por ser uma das mais tradicionais na literatura, conforme explicado no Capítulo 3. As
Figuras 4.23a e 4.23b exibem a rede de ponderação espacial, uma forma de visualização
da matriz vizinhança oferecida pela biblioteca pysal, em que os centroides dos polígo-
nos do mapa, representativos dos recortes espaciais, são conectados aos seus vizinhos
determinados pelo critério de contiguidade escolhido.

Média móvel

Uma vez que a matriz de vizinhança foi obtida para cada conjunto de dados da Uber,
é possível investigar a tendência espacial que eles apresentam por meio da média mó-
vel. Como esse estimador produz superfícies com menores flutuações, torna-se mais fácil
observar como as estimativas da Uber variam espacialmente.

A Figura 4.24 ilustra os estimadores de média móvel para as médias e desvios padrão
das ETE do Uber X e do Uber Select agregadas por bairro, calculados com o uso da ma-
triz de vizinhança normalizada. É possível observar que, no caso das médias das ETE
para ambos os serviços, há um gradiente partindo dos bairros das Regiões Administrati-
vas Sul e Leste em direção às regiões Oeste e Norte, de modo que as ETE médias tendem
a aumentar no sentido do gradiente. Além disso, nota-se que essa variação espacial das
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Figura 4.23: Redes de ponderação espacial representativas das matrizes de vizinhança
obtidas para os bairros e UDH do município de Natal (RN).

(a) Bairros (b) UDH

Fonte: Elaborada pela autora (2019).

médias e dos desvios padrão das ETE é maior e mais intensa para o caso do Uber Select
do que para o Uber X. Para o caso dos desvios padrão, também se observa um gradi-
ente espacial na mesma direção mencionada anteriormente, mas com valores menores de
dispersão das estimativas da Uber concentrados principalmente na Região Administrativa
Sul, nos bairros de Ponta Negra, Capim Macio e Neópolis.

A Figura 4.25, por sua vez, exibe os estimadores de média móvel para as médias e
desvios padrão das ETE do Uber X e do Uber Select agregadas por UDH. Novamente se
percebe um gradiente partindo das UDH das Regiões Administrativas Sul e Leste dire-
cionado para as regiões Oeste e Norte, de modo que tanto as médias quanto os desvios
padrão das ETE dos dois serviços da Uber tendem a aumentar no sentido do gradiente. A
diferença reside apenas no fato de que essa variação espacial parece acontecer de forma
mais suave e gradativa para as UDH quando defrontada àquela ocorrida nos bairros, prin-
cipalmente no caso da variação da disposição espacial dos desvios padrão. É válido ainda
notar que o gradiente também tende a ser mais intenso para o serviço do Uber Select do
que para o Uber X tanto nas médias quanto nos desvios padrão das estimativas.
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Figura 4.24: Estimadores de média móvel para as médias e desvios padrão das
estimativas de tempo do Uber X e do Uber Select para os bairros de Natal (RN).

Fonte: Elaborada pela autora (2019).
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Figura 4.25: Estimadores de média móvel para as médias e desvios padrão das
estimativas de tempo do Uber X e do Uber Select para as UDH de Natal (RN).

Fonte: Elaborada pela autora (2019).
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Por fim, comparados aos mapas coropléticos, os estimadores de média móvel atenu-
aram a variação espacial, diminuindo a diferença entre os limites mínimo e máximo das
médias e desvios padrão das ETE para ambos os serviços. A título de exemplificação,
para o caso das UDH, as ETE médias do Uber X variavam de 209,6 à 408,3 segundos
e, com a aplicação da ponderação pelos vizinhos, passaram a oscilar entre 226,1 e 339,3
segundos.

Autocorrelação espacial

Outro aspecto fundamental é a caracterização da estrutura de dependência espacial por
meio do estudo da autocorrelação. Conforme discutido anteriormente, uma das formas
mais tradicionais de se estimar a magnitude da autocorrelação é por meio do Índice Global
de Moran I, associado ao seu teste de pseudo-significância. Valores positivos do Índice de
Moran I indicam agrupamentos espaciais, enquanto os valores negativos são indicativos
heterogeneidade espacial ou dissimilaridade de atributo (Anselin & Piras 2009).

A Tabela 4.4 exibe os valores e as significâncias do Índice Gloal de Moran I obtidos
para as médias e desvios padrão das ETE do Uber e do Uber Select, tanto para os dados
agregados por bairro quando para aqueles agregados por UDH. Como todos os valores de
Moran I foram positivos e significativos, há um indicativo de que todas as estruturas de
dependência espacial das variáveis formam agrupamentos nos dois conjuntos de dados.
Além disso, quanto maior for o valor do índice, maior também é o grau de associação
espacial. Dessa forma, para ambos os conjuntos de dados da Uber, as estimativas médias
do Uber Select são as variáveis com agrupamentos espaciais mais bem definidos.

Tabela 4.4: Índices Globais de Moran I e suas significâncias para as médias e desvios
padrão das ETE do Uber X e do Uber Select agregadas por Bairro e por UDH para o

município de Natal (RN).

Dataset Variável Índice de Moran I p-valor

Agregado por Bairro

ETEX_mediaa 0,4031 0,001
ETES_mediab 0,5967 0,001
ETEX_dpc 0,4326 0,002
ETES_dpd 0,3252 0,001

Agregado por UDH

ETEX_media 0,5219 0,001
ETES_media 0,7119 0,001
ETEX_dp 0,2582 0,004
ETES_dp 0,2399 0,01

a Média das ETE para o Uber X; b Média das ETE para o Uber Select.
c Desvio padrão das ETE para o Uber X; d Desvio padrão das ETE para o Uber Select.

Fonte: Elaborada pela autora (2019).

Uma forma de visualizar essa dependência espacial é através dos diagramas de espa-
lhamento de Moran. Nesse tipo de representação gráfica, o Índice de Moran I representa
a inclinação da reta de regressão. Para os conjuntos de dados sob análise, as Figuras 4.26
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e 4.27 representam os diagramas de espalhamento para as médias e desvios padrão agre-
gados por bairro e por UDH, nessa ordem, de ambos os serviços da Uber.

Figura 4.26: Diagrama de espalhamento de Moran para as médias e devios padrão das
ETE do Uber X e do Uber Select agregados por bairro em Natal (RN).

1 0 1 2 3
ETEX_media

1.0

0.5

0.0

0.5

1.0

M
éd

ia
 m

óv
el

 d
e 

ET
EX

_m
ed

ia

1 0 1 2
ETES_media

1.0

0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

M
éd

ia
 m

óv
el

 d
e 

ET
ES

_m
ed

ia

2 1 0 1 2
ETEX_dp

1.5

1.0

0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

M
éd

ia
 m

óv
el

 d
e 

ET
EX

_d
p

2 1 0 1 2
ETES_dp

1.5

1.0

0.5

0.0

0.5

1.0

M
éd

ia
 m

óv
el

 d
e 

ET
ES

_d
p

Fonte: Elaborada pela autora (2019).

O fato de a maioria das observações estar nos quadrantes superior direito (Q1 ou “Alto-
Alto”) ou no inferior esquerdo (Q2 ou “Baixo-Baixo”) é uma evidencia de autocorrelação
positiva e, consequentemente, de agrupamentos espaciais. Quando uma observação se en-
contra no quadrante Q1, por exemplo no caso das ETE médias por bairro, significa que ela
tanto possui um valor de ETE média alto, como seus bairros vizinhos também possuem.
Se a observação se encontrar no quadrante Q2, tanto ela quanto seus vizinhos apresentam
ETE média baixa. O mesmo raciocínio é válido para os desvios padrão das ETE e para
o nível de agregação de UDH. Além disso, quanto mais observações se situarem nesses
quadrantes, mais forte é a autocorrelação positiva, o que se constata nos diagramas de
espalhamento das ETE médias do Uber Select para bairros e UDH.
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Figura 4.27: Diagrama de espalhamento de Moran para as médias e devios padrão das
ETE do Uber X e do Uber Select agregados por UDH em Natal (RN).
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Fonte: Elaborada pela autora (2019).

Outra visualização também possível é a criação de mapas temáticos, em que cada re-
corte espacial é colorido de acordo com o quadrante ao qual sua observação pertence no
diagrama de espalhamento de Moran (Druck et al. 2004). Como o diagrama de espalha-
mento não apresenta uma métrica de significância para cada observação, nesse ponto é
interessante que seja computado o Índice Local de Moran, a fim de se constatar a mag-
nitude e a validade (significância) da correlação espacial de cada área. Assim, os mapas
temáticos poderão apresentar apenas recortes espaciais com correlação local significativa,
além de poderem ser associados um outro mapa evidenciando o nível de significância de
cada área. Na literatura, os mapas de significância são conhecidos como mapas (de signi-
ficância) LISA e os mapas temáticos mostrando autocorrelações espaciais significativas,
como mapas de cluster LISA (Birch et al. 2009, Cima et al. 2018).
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Figura 4.28: Mapas de cluster e de significância LISA para as médias e devios padrão
das ETE do Uber X e do Uber Select agregados por bairro em Natal (RN).

Fonte: Elaborada pela autora (2019).

A Figura 4.28 exibe os mapas de significância e de cluster LISA para as médias
e desvios padrão das ETE do Uber X e do Uber Select agregadas por bairro. É vá-
lido mencionar que estimativas ditas “significativas” tem seu p-valor entre 0,01 e 0,05
(0,01 <= p− valor < 0,05), enquanto as “muito significativas” tem seu p-valor entre
0,001 e 0,01 (0,001 <= p− valor < 0,01). Ao se observar os mapas de cluster para
as ETE médias de ambos os serviços da Uber, verifica-se a formação de agrupamentos,
sendo um “Baixo-Baixo” com alguns dos bairros das Regiões Administrativas Sul e Leste
e outro “Alto-Alto” com bairros da Região Administrativa Oeste. Nas ETE médias para
o Uber X, o bairro Potengi apresentou uma associação “Baixo-Alto” (equivalente ao qua-
drante Q4 do diagrama de espalhamento de Moran), caracterizando-se como um outlier
espacial, enquanto no caso das ETE médias para o Uber Select, ele integrou um agrupa-
mento “Alto-Alto” junto com outros bairros da Região Administrativa Norte. O fato do
bairro Potengi ter se caracterizado como um outlier espacial pode estar associado às suas
melhores condições infraestruturais e socioeconômicas quando comparado aos demais
bairros da Região Administrativa Norte, tornando-o possivelmente mais atrativo para os
motoristas da Uber. Para o caso dos desvios padrão, houve a formação de um agrupa-
mento “Baixo-Baixo” com bairros da Região Administrativa Sul para os dois serviços
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da Uber, indicando que nela há uma menor dispersão das estimativas de tempo e serviços
mais regulares ou uniformes. Para os desvios padrão do Uber Select ainda houve a forma-
ção de um agrupamento “Alto-Alto” com alguns bairros da Região Administrativa Leste
e a indicação de dois outliers espaciais “Baixo-Alto”: os bairros de Salinas e Guarapes.

Figura 4.29: Mapas de cluster e de significância LISA para as médias e devios padrão
das ETE do Uber X e do Uber Select agregados por UDH em Natal (RN).

Fonte: Elaborada pela autora (2019).

A Figura 4.29, por sua vez, ilustra os mapas de significância e de cluster LISA para
as médias e desvios padrão das ETE do Uber X e do Uber Select agregadas por UDH. É
possível constatar novamente a formação de agrupamentos espaciais com as ETE médias
para ambos os serviços da Uber, sendo um do tipo “Baixo-Baixo” com algumas UDH
das Regiões Administrativas Sul e Leste e outro do tipo “Alto-Alto” com algumas UDH
da Região Administrativa Norte. Além disso, ainda no que diz respeito às ETE médias,
a UDH 11 (Ponta Negra: Vila de Ponta Negra, Morro do Careca) apresentou-se como
um outlier espacial “Alto-Baixo” para ambos os serviços da Uber, enquanto a UDH 53
(Potengi: Soledade, Santarém, Panatis, Santa Catarina) caracterizou-se como um outlier
“Baixo-Alto” apenas para o serviço do Uber X, similar ao caso do bairro Potengi. É vá-
lido observar ainda que a UDH 11 corresponde a um local com uma infraestrutura mais
degradada dentro do bairro de Ponta Negra e, por essa razão, seu tempo médio de espera
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pelo serviço da Uber tende a ser mais alto quando comparado aos baixos tempos das UDH
vizinhas. Isso revela a importância de se analisar unidades mais desagregadas que os bair-
ros (como as UDH), uma vez que elas acabam evidenciando as desigualdades dentro da
cidade no que se refere ao serviço da Uber. No caso dos desvios padrão, houve a formação
de um agrupamento “Baixo-Baixo” com algumas das UDH das Regiões Administrativas
Sul e Leste para ambos os serviços, sugerindo regularidade nas estimativas de tempo de
espera. Alguns outliers do tipo “Alto-Baixo” também foram constatados.

Considerações finais

A Análise Exploratória de Dados Espaciais revelou que, de fato, as médias e desvios
padrão da Uber formam estruturas de correlação espacial. Evidenciou-se a existência
de agrupamentos para ambos os conjuntos de dados, o que corrobora com as suspeitas
já levantadas durante a AED. Além disso, outliers foram detectados nos dois níveis de
agregação espacial e constatou-se que há diferenças nos resultados ao se mudar a escala
de análise.

A seguir, modelos de regressão serão criados, de modo a tentar identificar como
as estimativas da Uber são afetadas pelas variáveis socioeconômicas e infraestruturais,
verificando-se também se o caráter espacial dos dados precisará ser integrado.

4.2.3 Análise de Regressão

A Análise de Regressão será conduzida sobre os conjuntos de dados formados durante
a AED, com o objetivo de se encontrar modelos que relacionem os dados da Uber às variá-
veis socioeconômicas e infraestruturais e determinar como elas impactam as regressões.
Para cada conjunto de dados, quatro modelos serão ajustados, em que a ETEX_media, a
ETES_media, a ETEX_dp e a ETES_dp serão as variáveis dependentes. Vale ainda salien-
tar que, em todas essas variáveis da Uber foi feita uma transformação logarítmica, a fim
de evitar problemas de heterocedasticidade2 e não-normalidade nos resíduos das regres-
sões (Hughes & MacKenzie 2016). Para facilitar o entendimento dos resultados, primeiro
será tratado o conjunto de dados agregados por bairro e, na sequência, o conjunto de dados
agregados por UDH. Os modelos de regressão foram ajustados utilizando-se novamente
a biblioteca pysal (Rey & Anselin 2007).

Conjunto de dados agregado por bairro

Para o conjunto de dados agregado por bairro, duas novas variáveis foram criadas a
partir de outras já existentes: taxa_crimes_carros e taxa_servicos_urbanos. A primeira
é definida como a taxa de roubos e furtos de veículos e é obtida somando-se os quanti-
tativos de roubos e furtos de automóveis, dividindo-se essa soma pela população total e
multiplicando-se o resultado por 100 mil. A segunda é descrita como a taxa de serviços
urbanos e é computada somando-se os quantitativos de unidades de saúde, segurança e

2Dispersão ou variância desigual (Gujarati & Porter 2011).
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educação e dividindo-se esse resultado pela população total. Essas variáveis foram cria-
das, porque em alguns casos, variáveis obtidas da combinação de outros atributos podem
se correlacionar melhor com a variável dependente.

Em seguida, antes de se implementar os modelos de regressão, as variáveis foram nor-
malizadas e realizou-se o procedimento de seleção do conjunto de variáveis explicativas,
descrito em detalhes no Capítulo 3. Para isso, foram aplicadas as bibliotecas do Python
scikit-learn (Pedregosa et al. 2011), para a seleção das k melhores variáveis pelos coefici-
entes de correlação de Pearson e Testes F, e statsmodels (Seabold & Perktold 2010) para a
análise de multicolinearidade com o FIV. A Tabela 4.5 apresenta as variáveis explicativas
escolhidas nesta etapa para cada um dos quatro modelos.

Tabela 4.5: Variáveis explicativas selecionadas para cada modelo do conjunto de dados
agregado por bairro.

Variável
dependente Variáveis explicativas

ETEX_media
densidade_2018, pavimentacao, aglomerados_subnormais,
populacao_aglomerados, renda_media, qtd_crimes_cvli,
taxa_servicos_urbanos

ETES_media SOE, indice_final, pavimentacao, renda_media

ETEX_dp
SEG, indice_final, densidade_2018, unidades_seguranca_2018,
aglomerados_subnormais, populacao_aglomerados,
qtd_crimes_cvli, qtd_roubos_carros, taxa_crimes_carros

ETES_dp
densidade_2018, unidades_seguranca_2018, qtd_crimes_cvli,
qtd_roubos_carros, qtd_furtos_carros, populacao_aglomerados,
taxa_crimes_carros, taxa_servicos_urbanos

Fonte: Elaborada pela autora (2019).

Com as variáveis selecionadas, os modelos de regressão linear multivariada foram
ajustados e a Tabela 4.6 mostra os parâmetros estimados pelo método dos mínimos qua-
drados ordinários. Para a variável ETEX_media de cada bairro, os coeficientes da densi-
dade populacional, da pavimentação e da renda média foram significativos e apresentaram
um sinal negativo. Isso sugere que, elevações nos valores da densidade populacional, da
pavimentação ou da renda média de um dado bairro associam-se à redução do valor da
sua estimativa de tempo média para o serviço do Uber X. Para o caso das ETE médias
do Uber Select (ETES_media), a única variável que causa um impacto significativo é a
pavimentação, cujo sinal do coeficiente também é negativo e sugere uma relação análoga
à descrita para as ETE médias do Uber X. Para a variável dependente ETEX_dp, apenas
o coeficiente relativo à variável quantidade de roubos de carros foi significativo e, surpre-
endentemente, o sinal também foi negativo, indicando que a elevação no quantitativo de
roubos de veículos em um bairro relaciona-se à diminuição da dispersão das ETE para
o Uber X. Essa associação com o quantitativo de roubos de carros também ocorreu de
forma análoga para a dispersão das estimativas do Uber Select. Além disso, os coeficien-
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tes das variáveis de densidade populacional, quantitativo de furtos de veículos e taxa de
serviços urbanos também foram significativos para o modelo da variável ETES_dp, mas
com coeficientes positivos. Logo, elevações nos valores de qualquer uma dessas variáveis
estão relacionadas a um aumento na dispersão das ETE do Uber Select dos bairros.

Tabela 4.6: Resultado da estimação de parâmetros pelo método MQO para os modelos
de regressão linear multivariados do conjunto de dados agregado por bairros.

Variável
dependente Variáveis explicativas Coeficientes

estimados
Desvio
padrão p-valor

ETEX_media

constante 5,6137 0,0179 0,0000
densidade_2018 -0,0449 0,0219 0,0497
pavimentacao -0,0732 0,0232 0,0038
aglomerados_subnormais 0,0119 0,0276 0,6686
populacao_aglomerados 0,0433 0,0308 0,1707
renda_media -0,0617 0,0241 0,0160
qtd_crimes_cvli 0,0033 0,0240 0,8920
taxa_servicos_urbanos -0,0025 0,0228 0,9114

ETES_media

constante 5,9240 0,0159 0,0000
SOE -0,0346 0,0328 0,2980
indice_final -0,0569 0,0287 0,0561
pavimentacao -0,0570 0,0213 0,0119
renda_media -0,0291 0,0274 0,2969

ETEX_dp

constante 4,604 0,0148 0,0000
SEG -0,0395 0,0282 0,1732
indice_final -0,0095 0,0263 0,7197
densidade_2018 0,0197 0,0170 0,2573
unidades_seguranca_2018 -0,0079 0,0202 0,7002
aglomerados_subnormais 0,0080 0,0228 0,7292
populacao_aglomerados 0,0049 0,0262 0,8520
qtd_crimes_cvli 0,0187 0,0302 0,5421
qtd_roubos_carros -0,0527 0,0244 0,0404
taxa_crimes_carros -0,0181 0,0182 0,3287

ETES_dp

constante 4,8840 0,0111 0,0000
densidade_2018 0,0293 0,0127 0,0292
unidades_seguranca_2018 -0,0273 0,0159 0,0988
populacao_aglomerados 0,0061 0,0141 0,6711
qtd_crimes_cvli 0,0322 0,0171 0,0699
qtd_roubos_carros -0,0695 0,0192 0,0012
qtd_furtos_carros 0,0604 0,0189 0,0035
taxa_crimes_carros -0,0230 0,0126 0,0794
taxa_servicos_urbanos 0,0322 0,0123 0,0146

Fonte: Elaborada pela autora (2019).
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Após os ajustes dos modelos, os resíduos de cada um deles é examinado para diag-
nosticar se há ou não a presença de efeitos espaciais. Para isso, tanto o Índice de Moran
I quanto os testes baseados no Multiplicador de Lagrange foram aplicados. Os resulta-
dos são exibidos na Tabela 4.7. Nenhum dos testes empregados apresentou significância
e, portanto, a autocorrelação espacial não foi diagnosticada. Consequentemente, não há
dependência espacial nos resíduos e eles se encontram distribuídos de maneira aleatória.

Tabela 4.7: Resumo dos testes de resíduos para diagnóstico de dependência espacial nos
modelos de regressão do conjunto de dados agregado por bairro.

Variáveis dependentes

Métricas ETEX_media ETES_media ETEX_dp ETES_dp

Índice de
Moran

valor 0,1459 0,1669 0,0598 -0,0958
p-valor 0,1053 0,0688 0,4019 0,5182

MLlag
a valor 1,483 2,555 1,180 0,720

p-valor 0,2234 0,1100 0,2774 0,3962

RMLlag
b valor 0,171 0,678 1,249 0,117

p-valor 0,6795 0,4104 0,2637 0,7326

MLerr
c valor 1,586 2,076 0,267 0,684

p-valor 0,2079 0,1496 0,6056 0,4083

RMLerr
d valor 0,274 0,200 0,336 0,081

p-valor 0,6006 0,6551 0,5619 0,7764
a Multiplicador de Lagrange para diagnóstico de spatial lag models;
b Multiplicador de Lagrange Robusto para diagnóstico de spatial lag models;
c Multiplicador de Lagrange para diagnóstico de spatial error models;
d Multiplicador de Lagrange Robusto para diagnóstico de spatial error models;

Fonte: Elaborada pela autora (2019).

Embora não existam indícios de que modelos espaciais globais devam ser aplicados,
pode existir uma heterogeneidade espacial nos dados, tratável por meio de modelos de
Regressão Geograficamente Ponderada (GWR). Nesse tipo de regressão são produzidos
modelos regionalizados, de modo que cada recorte espacial terá seu próprio conjunto de
coeficientes de ajuste (Druck et al. 2004). Quatro modelos GWR foram então aplicados ao
conjunto de dados, todos utilizando a função ponderação espacial do tipo exponencial. O
diagnóstico da qualidade do ajuste é comparado com o obtido pelo método dos mínimos
quadrados na Tabela 4.8.

A comparação da qualidade dos ajustes revela que o uso de modelos GWR levou a
melhorias no poder preditivo, o que se verifica no aumento dos valores dos coeficientes
médios de determinação R2 e R2 ajustado em todos os casos. A variação dos valores
locais de R2 para cada bairro de Natal (RN), obtidas a partir dos modelos GWR, pode
ser observada nas Figuras 4.30 e 4.31. No que diz respeito ao Critério de Informação de
Akaike (AIC), os modelos ajustados com GWR apresentaram os menores valores para
quase todos os casos, o que é indicativo também de melhores modelos. A única situação
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em que o método dos mínimos quadrados obteve um melhor ajuste de modelo, em termos
da métrica de AIC, foi para a variável dependente ETES_dp. Além disso, em todos os
casos, a Soma do Quadrados dos Resíduos (SQR) foi menor com o ajuste feito com GWR.

Tabela 4.8: Comparação entre as qualidades de ajuste obtidas com o método dos
mínimos quadrados e GWR para os modelos do conjunto de dados agregado por bairro.

Métricas

Modelo AIC R2 R2 ajustado SQRc

ETEX_media MQOa -51,349 0,711 0,639 0,325
GWRb -52,299 0,776 0,672 0,252

ETES_media MQO -62,402 0,728 0,692 0,282
GWR -63,404 0,785 0,724 0,222

ETEX_dp MQO -63,830 0,523 0,357 0,205
GWR -69,763 0,765 0,493 0,101

ETES_dp MQO -85,010 0,658 0,556 0,121
GWR -83,536 0,715 0,566 0,100

a Mínimos Quadrados Ordinários; b Geographically Weighted Regression;
c Soma dos Quadrados dos Resíduos.

Fonte: Elaborada pela autora (2019).

Figura 4.30: Coeficientes de determinação R2 locais para cada bairro, obtidos dos
modelos GWR para as médias do Uber X e do Uber Select.

Fonte: Elaborada pela autora (2019).
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Figura 4.31: Coeficientes de determinação R2 locais para cada bairro, obtidos dos
modelos GWR para os desvios padrão do Uber X e do Uber Select.

Fonte: Elaborada pela autora (2019).

Conjunto de dados agregado por UDH

Para o conjunto de dados agregados por UDH, as variáveis também foram normaliza-
das e o procedimento de seleção das variáveis explicativas ou independentes foi efetuado.
O conjunto de variáveis selecionadas para cada modelo é exibido na Tabela 4.9.

Tabela 4.9: Variáveis explicativas selecionadas para cada modelo do conjunto de dados
agregado por UDH.

Variável
dependente

Variáveis explicativas

ETEX_media PESOTOT, RAZDEP, T_ENV
ETES_media PESOTOT, RAZDEP, T_ENV
ETEX_dp RAZDEP, T_ENV, qtd_roubos_carros
ETES_dp PESOTOT, IDHM_R, qtd_roubos_carros

Fonte: Elaborada pela autora (2019).



96 CAPÍTULO 4. RESULTADOS

Dadas as variáveis, os modelos de regressão linear multivariada foram empregados
e os coeficientes foram estimados pelo método dos mínimos quadrados. No entanto, a
análise de resíduos, por meio do Índice de Moran I e dos testes baseados nos Multipli-
cadores de Lagrange, revelou a existência de dependência espacial, conforme exibido na
Tabela 4.10. O Índice de Moran apontou a existência de autocorrelação positiva signi-
ficativa para os modelos das estimativas médias do Uber X e do Uber Select. Embora
esse mesmo índice não tenha apontado autocorrelação significativa para os modelos dos
desvios padrão dos serviços da Uber, os testes dos Multiplicadores de Lagrange (MLlag
e RMLlag) foram significativos em todos os modelos. Além disso, esses testes dos Mul-
tiplicadores de Lagrange apontam para o uso de modelos autorregressivos espaciais ou
spatial lag models para todas as variáveis dependentes.

Tabela 4.10: Resumo dos testes de resíduos para diagnóstico de dependência espacial
nos modelos de regressão do conjunto de dados agregado por UDH.

Variáveis dependentes

Métricas ETEX_media ETES_media ETEX_dp ETES_dp

Índice de
Moran

valor 0,1843 0,3038 0,1172 0,1135
p-valor 0,0264 0,0005 0,1329 0,1546

MLlag
a valor 11,981 27,218 4,965 5,575

p-valor 0,0005 0,0000 0,0259 0,0182

RMLlag
b valor 10,762 20,540 6,403 7,845

p-valor 0,0010 0,0000 0,0114 0,0051

MLerr
c valor 3,253 8,835 1,314 1,233

p-valor 0,0713 0,0030 0,2517 0,2668

RMLerr
d valor 2,033 2,157 2,752 3,503

p-valor 0,1539 0,1420 0,0972 0,0612
a Multiplicador de Lagrange para diagnóstico de spatial lag models;
b Multiplicador de Lagrange Robusto para diagnóstico de spatial lag models;
c Multiplicador de Lagrange para diagnóstico de spatial error models;
d Multiplicador de Lagrange Robusto para diagnóstico de spatial error models;

Fonte: Elaborada pela autora (2019).

É válido salientar que, devido à característica espacial endógena dos modelos do tipo
spatial lag, a interpretação dos coeficientes de regressão não é análoga a dos coeficientes
encontrados pelo método dos mínimos quadrados (Wang & Mu 2018). Segundo Golgher
& Voss (2015), o impacto ou efeito total das variáveis explicativas sobre a variável de-
pendente é dado pela soma de todos os elementos da matriz Sk(W ) dividido pelo número
total de n de recortes espaciais, onde:

Sk(W) = βββ(I−ρρρW)−1 (4.1)

Em que β é uma matriz diagonal n× n com os coeficientes estimados pelo modelo
espacial, I é a matriz identidade e W é a matriz de vizinhanças normalizada.
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A partir desse entendimento, a Tabela 4.11 resume os resultados obtidos após a esti-
mação dos parâmetros dos modelos autorregressivos espaciais para as variáveis da Uber.

Tabela 4.11: Resultado da estimação de parâmetros para os modelos de autorregressivos
espaciais das variáveis da Uber do conjunto de dados agregado por UDH.

Variável
dependente

Variáveis
explicativas

Coeficientes
estimados

Desvio
padrão p-valor Efeito

total

ETEX_media

constante 3,47897 0,64281 0,00000 -
PESOTOT 0,00002 0,01170 0,99855 0,00003
RAZDEP 0,06666 0,01223 0,00000 0,10794
T_ENV -0,03683 0,01220 0,00255 -0,05963
Wlog(eteX_media) 0,38249 0,11452 0,00084 -

ETES_media

constante 2,91459 0,59038 0,00000 -
PESOTOT 0,00645 0,00968 0,50534 0,01314
RAZDEP 0,05514 0,01019 0,00000 0,11237
T_ENV -0,02874 0,01010 0,00441 -0,05857
Wlog(eteS_media) 0,50929 0,09964 0,00000 -

ETEX_dp

constante 3,42854 0,62021 0,00000 -
RAZDEP 0,01356 0,01136 0,23259 0,01842
T_ENV -0,01552 0,01127 0,16849 -0,02108
qtd_roubos_carros -0,04923 0,01105 0,00001 -0,06689
Wlog(eteX_d p) 0,26389 0,13448 0,04972 -

ETES_dp

constante 3,36023 0,63995 0,00000 -
PESOTOT 0,02610 0,02143 0,22332 0,03804
IDHM_R -0,00297 0,01124 0,79158 -0,00433
qtd_roubos_carros -0,06095 0,02183 0,00523 -0,0888451
Wlog(eteS_d p) 0,31394 0,13153 0,01699 -

Fonte: Elaborada pela autora (2019).

Em geral, o valor do coeficiente autorregressivo espacial (ρ) foi significativo em todos
os modelos e apresentou valor positivo, sugerindo autocorrelação espacial também posi-
tiva. Para os modelos que tratam das médias das estimativas do Uber X e do Uber Select,
a razão de dependência e a taxa de envelhecimento foram significativas, enquanto que, no
caso dos desvios padrão para ambos os serviços, apenas o quantitativo de roubos de carro
causa um impacto significativo. Especificamente, quando se mantém as outras variáveis
constantes:

• Um aumento de 1% na taxa de envelhecimento se associa a um decréscimo de cerca
de 0,06% da média das ETE para o Uber X e para o Uber Select.
• Um aumento de 1% no quantitativo de roubos de carros é relacionado a uma dimi-

nuição de aproximadamente 0,07% do desvio padrão das ETE para o Uber X e de
0,09% das ETE para o Uber Select.
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• Um aumento de 1% na razão de dependência relaciona-se a uma elevação em cerca
de 0,11% da média das ETE para o Uber X e para o Uber Select.

Por fim, modelos de Regressão Geograficamente Ponderada (GWR) também foram
aplicados ao conjunto de dados agregados por UDH, todos utilizando a função ponderação
espacial do tipo exponencial. A Tabela 4.12 mostra o diagnóstico da qualidade de ajuste
para os modelos de regressão linear estimados com o método dos mínimos quadrados, os
modelos autorregressivos espaciais e os modelos GWR.

Tabela 4.12: Comparação entre as qualidades de ajuste obtidas com o método dos
mínimos quadrados, os modelos autorregressivos espaciais e com GWR para os modelos

do conjunto de dados agregado por UDH.

Métricas

Modelo AIC R2 SQRd

ETEX_media
MQOa -98,267 0,565 0,544
SARb -107,421 0,653 0,434

GWRc -97,607 0,615 0,481

ETES_media
MQO -103,803 0,583 0,494
SAR -127,964 0,751 0,296

GWR -116,873 0,749 0,297

ETEX_dp
MQO -112,707 0,330 0,424
SAR -114,858 0,386 0,389

GWR -122,772 0,538 0,292

ETES_dp
MQO -118,226 0,208 0,385
SAR -121,578 0,294 0,344

GWR -129,964 0,497 0,245
a Mínimos Quadrados Ordinários; b Spatial AutoRegressive Model;
c Geographically Weighted Regression; d Soma dos Quadrados dos Resíduos.

Fonte: Elaborada pela autora (2019).

A comparação da qualidade dos ajustes revela que o modelo autorregressivo espacial
foi o melhor para as médias das estimativas do Uber X e do Uber Select, apresentando o
menor valor para a métrica AIC, o maior coeficiente de determinação R2 e a menor Soma
dos Quadrados dos Resíduos. No entanto, para os desvios padrão de ambos os serviços
da Uber, as Regressões Geograficamente Ponderadas foram as que obtiveram o melhor
ajuste de parâmetros quando comparadas aos outros modelos por meio das mesmas três
medidas. A variação dos valores locais de R2 para cada UDH de Natal (RN), obtidas a
partir dos modelos GWR, pode ser observada na Figura 4.32.
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Figura 4.32: Coeficientes de determinação R2 locais para cada UDH, obtidos dos
modelos GWR para as médias e desvios padrão do Uber X e do Uber Select.

Fonte: Elaborada pela autora (2019).

Considerações finais

A Análise de Regressão evidenciou que as médias e desvios padrão da Uber estão
associadas tanto a questões socioeconômicas quanto infraestruturais. A nível de bairro,
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altos percentuais de pavimentação, por exemplo, reduzem os tempos médios de espera
para ambos os serviços da Uber e densidades populacionais maiores também contribuem
para diminuir as médias das ETE do serviço mais popular (Uber X). Rendas médias mais
elevadas também se associaram a uma melhor prestação no serviço do Uber X, no que diz
respeito a menores tempos médios de espera. Isso sugere que bairros economicamente
mais carentes podem estar vivenciando más experiências com o Uber X. A nível de UDH,
o equilíbrio entre maiores quantitativos populacionais potencialmente ativos (menores ra-
zões de dependência) e maiores taxas de envelhecimento também se relacionam a tempos
de espera menores em ambos os serviços da Uber. De certa forma, as UDH em que a taxa
de envelhecimento da população é maior, tendem também a concentrar maior riqueza, po-
dendo ser locais mais atrativos para os motoristas da Uber. As UDH com menores razões
de dependência, por sua vez, reúnem uma maior população potencialmente ativa e, con-
sequentemente, também tornam-se um proxy (de menor nível) para o desenvolvimento
econômico.

No que diz respeito ao desvio padrão, o quantitativo de roubos de carros foi a única va-
riável com impacto significativo para ambos os serviços da Uber a qualquer nível de agre-
gação espacial. Surpreendentemente, maiores quantitativos de roubos de carro associam-
se a uma menor dispersão das estimativas de tempo espera. Isso talvez ocorra, porque
locais mais susceptíveis a roubos de veículos, supostamente tendem a ter uma maior cir-
culação de bens, caracterizando-se como regiões mais ricas. Logo, tornam-se lugares
mais convidativos para os motoristas da Uber e o serviço acaba sendo melhor e mais ho-
mogêneo. A nível de bairro e particularmente para o Uber Select, desvios padrão maiores
também associaram-se a maiores quantitativos de furtos de veículos, além de taxas de
serviços urbanos e densidades populacionais mais elevadas.

Feitas todas as análises, a intuição de que os dados da Uber podem retratar a habi-
tabilidade ganha força. Observou-se que esses dados acompanham as características da
dinâmica urbana, tendem a distinguir diferentes agrupamentos espaciais e apresentam as-
sociações com fatores sociais, econômicos e infraestruturais. Dessa forma, o próximo
passo é tentar integrá-los a um indicador de habitabilidade, etapa que será melhor desen-
volvida na seção subsequente.

4.3 Criação do Indicador Composto
A criação do indicador composto é a etapa final desta metodologia. Para cada ní-

vel de agregação espacial, pretende-se compor um indicador utilizando-se os conjuntos
de dados criados durante a etapa da AED e trabalhados durante a análise de regressão.
Com esse propósito, as etapas de análise multivariada, normalização, ponderação e agre-
gação explicadas no Capítulo 3 foram implementadas e tem seus resultados apresentados
a seguir.

4.3.1 Análise Multivariada
Para executar a análise multivariada, a técnica aplicada é a Análise de Fatores, para

a qual todas as variáveis devem estar previamente normalizadas. Feito isso, o primeiro



4.3. CRIAÇÃO DO INDICADOR COMPOSTO 101

passo da AF é verificar a adequabilidade do modelo de acordo com os critérios mencio-
nados no Capítulo 3. No caso do conjunto de dados agregados por bairro, algumas dessas
regras não se cumpriram:

• O número de observações do conjunto de dados é 36, o que vai contra o critério de
um mínimo de 50 observações;
• A razão entre o número de observações e o número de variáveis é inferior a 5(

36 observações
24 variáveis = 1,5

)
;

• A maioria dos coeficientes da matriz de correlação (cerca 53,47% deles) é inferior
a 0,30, conforme ilustrado no correlograma da Figura 4.33 em que se exibe apenas
os coeficientes acima desse valor;
• O teste KMO de adequabilidade resultou em 0,45, o que é inferior ao mínimo re-

querido de 0,50.

Figura 4.33: Correlograma do conjunto de dados agregados por bairro em que os
coeficientes de Pearson inferiores a 0,30 foram mascarados com a cor cinza.
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É possível remover algumas das variáveis para que a razão entre as observações e elas
seja a requerida, para que a matriz apresente mais valores acima de 0,30 e assim o teste
KMO torne-se adequado. No entanto, pelo fato de o quantitativo de amostras ser baixo e
haver a necessidade da remoção de, no mínimo, 17 variáveis, os riscos de enviesamento
do modelo são altos. Sendo assim, a Análise de Fatores e, consequentemente, a criação
do indicador para o nível de agregação de bairro não puderam ser implementadas.

Para o conjunto de dados agregados por UDH, já se nota que um dos critérios de
adequabilidade não foi satisfeito, uma vez que a razão entre o número de observações e
de variáveis também foi inferior a cinco

(
58 observações

15 variáveis = 3,86
)

. No entanto, neste caso, a
remoção de apenas três variáveis já faz com que essa razão se aproxime do valor requerido(

58 observações
12 variáveis = 4,83

)
. Optou-se por descartar, então, os atributos que apresentassem o

maior quantitativo de correlações abaixo de 0,30. A Figura 4.34 exibe o correlograma
do conjunto de dados, mascarando os coeficientes de Pearson inferiores a 0,30. Como se
pode observar, as variáveis PESOTOT, qtd_roubos_carros e eteS_dp, pela regra adotada,
apresentaram mais correlações abaixo de 0,30 e, por isso, foram removidas.

Figura 4.34: Correlograma do conjunto de dados agregados por UDH em que os
coeficientes de Pearson inferiores a 0,30 foram mascarados com a cor cinza.

Fonte: Elaborada pela autora (2019).
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O Teste KMO, que mede a adequabilidade dos dados para a aplicação da Análise de
Fatores, resultou em 0,7681 e o Teste BTS foi estatisticamente significativo com χ2 =
2071,36 e p− valor = 0. Ambos os testes sugerem, portanto, que a Análise de Fatores
pode ser empreendida.

O método de extração de fatores adotado foi a Análise de Componentes Principais. A
Figura 4.35 mostra o gráfico de declividade (scree plot) com os autovalores de cada com-
ponente (ou fator) e a Figura 4.36 exibe o percentual de variância explicada e a proporção
de variância acumulada também para cada fator. Seguindo-se os critérios para a sele-
ção dos fatores, apenas os dois primeiros devem ser escolhidos, uma vez que apresentam
autovalores superiores à unidade (cumprem o critério de Kaiser), explicam individual-
mente 67,95% e 12% da variância respectivamente e apresentam, cumulativamente, uma
contribuição de 79,95% da variância geral.

Figura 4.35: Gráfico de declividade dos autovalores dos componentes principais.
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Fonte: Elaborada pela autora (2019).

Figura 4.36: Proporção de variância explicada e de variância acumulada de cada
componente principal.
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Fonte: Elaborada pela autora (2019).
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Antes de dar continuidade, deve-se analisar as comunalidades das variáveis, apresen-
tadas na Tabela 4.13. Como se pode observar, T_ENV e eteX_dp, que estão destacadas
na Tabela 4.13, não atingiram o valor mínimo de 0,50 e, por isso, foram removidas e a
Análise de Fatores foi reiniciada.

Tabela 4.13: Comunalidades das variáveis para o conjunto de dados agregados por UDH.

Variáveis Comunalidades

ESPVIDA 0,9602
GINI 0,7301
IDHM 0,9854
IDHM_E 0,9439
IDHM_L 0,9612
IDHM_R 0,9808
RAZDEP 0,5873
RDPC 0,7953
T_ENV 0,4364
eteS_media 0,9364
eteX_dp 0,3970
eteX_media 0,8801

Fonte: Elaborada pela autora (2019).

Na segunda repetição da Análise de Fatores, novamente dois fatores foram seleciona-
dos por apresentarem autovalores superiores à unidade, percentuais de 76,32% e 13,02%
de variância explicada e proporção de 89,34% de contribuição da variância acumulada.
Todas as comunalidades também foram superiores a 0,50. O próximo passo é, então,
rotacionar os fatores utilizando o método varimax e analisar os valores das cargas fato-
riais (ver Tabela 4.14). A variável RAZDEP, destacada na Tabela 4.14, apresentou carga
fatorial superior a 0,40 (em valor absoluto) para ambos os fatores e, consequentemente,
ela viola o pressuposto da estrutura simples dos componentes da AF ao contribuir para
a construção de fatores distintos (Figueiredo Filho & Silva Júnior 2010). Sendo assim,
RAZDEP deve ser removida e a Análise de Fatores deve ser recomeçada.

Na terceira e última repetição da AF, os dois fatores selecionados, além de atenderem
ao critério de Kaiser, explicam 78,82% e 13,72% da variância e contribuem de forma
acumulada com 92,54% da variância geral. O critério das comunalidades também foi
atendido e as novas cargas fatoriais obtidas com a aplicação da rotação ortogonal varimax
são exibidas na Tabela 4.15. Nenhuma variável apresenta estrutura complexa, ou seja,
com cargas fatoriais acima de 0,40. Além disso, os dois fatores carregam uma variância
acumulada maior (92,54%) do que na primeira repetição da AF (79,95%).
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Tabela 4.14: Cargas fatoriais das variáveis em relação aos fatores extraídos na segunda
repetição da Análise Fatorial.

Variáveis Fator 1 Fator 2

ESPVIDA 0,9002 -0,3847
GINI 0,8311 -0,2017
IDHM 0,9330 -0,3371
IDHM_E 0,9168 -0,3176
IDHM_L 0,9005 -0,3852
IDHM_R 0,9365 -0,3243
RAZDEP -0,5062 0,6371
RDPC 0,8687 -0,2221
eteS_media -0,2546 0,9428
eteX_media -0,2378 0,9493

Fonte: Elaborada pela autora (2019).

Tabela 4.15: Resultado final das cargas fatoriais das variáveis em relação aos fatores
extraídos.

Variáveis Fator 1 Fator 2

ESPVIDA 0,9170 0,3446
GINI 0,8362 0,1859
IDHM 0,9478 0,2931
IDHM_E 0,9314 0,2692
IDHM_L 0,9174 0,3452
IDHM_R 0,9500 0,2847
RDPC 0,8774 0,1845
eteS_media -0,2958 -0,9450
eteX_media -0,2795 -0,9510
Fonte: Elaborada pela autora (2019).

Em termos gerais, o Fator 1 é composto pelo IDH e suas dimensões, além da esperança
de vida ao nascer, Índice de Gini e renda domiciliar per capita. Portanto, será entendido
como Desenvolvimento Humano. O Fator 2 é composto pelas médias das estimativas do
Uber X e do Uber Select e, portanto, será entendido como Qualidade do Serviço da Uber.
A Figura 4.37 apresenta a distribuição das UDH de Natal a partir da interação entre esses
dois fatores.
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Figura 4.37: Distribuição das UDH de Natal a partir das interações entre os fatores de
Desenvolvimento Humano e Qualidade do Serviço da Uber.

Fonte: Elaborada pela autora (2019).

É interessante observar que, no quadrante superior direito, onde os dois fatores de
Desenvolvimento Humano e Qualidade do Serviço da Uber são acima da média, há uma
concentração de UDH que fazem parte das Regiões Administrativas Sul e Leste. Por ou-
tro lado, no quadrante inferior esquerdo, onde ambos os fatores são abaixo da média, a
maior parte das UDH são das Regiões Administrativas Norte e Oeste. Para o quadrante
superior esquerdo, onde a Qualidade do Serviço da Uber é acima da média, mas o De-
senvolvimento Humano é abaixo da média, situam-se predominantemente algumas UDH
da Região Administrativa Leste. Por fim, no quadrante inferior direito, em que há um
Desenvolvimento Humano acima da média e a Qualidade do Serviço da Uber abaixo da
média, é onde se concentram a menor quantidade de UDH, havendo predominância de
algumas localizadas na Região Administrativa Oeste.

Dessa forma, ao ilustrar como as UDH se aglomeram ao longo dos dois fatores, a
Figura 4.37 evidencia como aquelas pertencentes às Regiões Administrativas Sul e Leste
tendem a apresentar mais similaridades entre si e a distinguir-se das que se situam nas
regiões Norte e Oeste. Esse resultado consolida, então, as intuições e conclusões obtidas
durante as análises exploratórias.
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4.3.2 Normalização
Antes de partir para a etapa final de ponderação e agregação, os dados precisam ser

normalizados. Conforme mencionado no Capítulo 3, o método escolhido para esta etapa
foi o Min-Max, que fará com que as variáveis tenham seus valores distribuídos no inter-
valo de zero a um.

4.3.3 Ponderação e Agregação
O método de ponderação aplicado nessa etapa é o PCA/FA, que se utiliza da matriz de

cargas fatoriais obtida ao final da Análise de Fatores. O primeiro passo é elevar as cargas
fatoriais da matriz ao quadrado e efetuar um redimensionamento para que elas somem
uma unidade em cada fator. A Tabela 4.16 exibe a matriz de cargas fatoriais obtida ao
final da AF e a matriz quadrática e redimensionada que foi computada. Os m = 9 mai-
ores elementos (cargas fatoriais) estão destacados na matriz quadrática e, zerando-se os
demais, obtém-se os fatores intermediários.

Tabela 4.16: Matriz de cargas fatoriais e matriz quadrática de cargas fatoriais com
termos dos fatores redimensionados para somar uma unidade.

Matriz de cargas fatoriais
Matriz quadrática
de cargas fatoriais

Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 1 Fator 2

ESPVIDA 0,9170 0,3446 0,1405 0,0507
GINI 0,8362 0,1859 0,1168 0,0148
IDHM 0,9478 0,2931 0,1501 0,0367
IDHM_E 0,9314 0,2692 0,1449 0,0309
IDHM_L 0,9174 0,3452 0,1406 0,0508
IDHM_R 0,9500 0,2847 0,1508 0,0346
RDPC 0,8774 0,1845 0,1286 0,0145
eteS_media -0,2958 -0,9450 0,0146 0,3811
eteX_media -0,2795 -0,9510 0,0131 0,3859

Fonte: Elaborada pela autora (2019).

O passo final para obtenção dos pesos consiste na agregação dos dois fatores inter-
mediários, ponderando-os pela fração de variância que explicam em relação à soma total
de suas variâncias. A variância explicada pelo primeiro fator é 5,9854 e, para o segundo
fator, a variância é 2,3434. Logo, as ponderações aplicadas a cada um deles são, respecti-
vamente, 0,7186 e 0,2814. Após multiplicar cada fator por suas respectivas ponderações,
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basta somá-los entre si e redimensionar os resultados para que somem um. Esse é o passo
final para o cálculo dos pesos para as variáveis que comporão o indicador de habitabili-
dade proposto, os quais são listados na Tabela 4.17.

Tabela 4.17: Pesos das variáveis que integrarão o indicador composto para as UDH.

Variáveis Pesos

ESPVIDA 0,110404
GINI 0,091781
IDHM 0,117948
IDHM_E 0,113862
IDHM_L 0,110483
IDHM_R 0,118498
RDPC 0,101053
eteS_media 0,117248
eteX_media 0,118725

Fonte: Elaborada pela autora (2019).

Obtidos os pesos, o último passo é a agregação das variáveis para compor o indicador.
Conforme mencionado durante o Capítulo 3, utilizou-se um método híbrido de agregação,
em que primeiramente se aplica a agregação geométrica e, para os valores nulos que ela
retorna, aplica-se a agregação linear. Dessa forma, os valores finais dos indicadores de
habitabilidade compostos obtidos estão listados na Tabela 4.18.

Tabela 4.18: Indicadores compostos obtidos para cada UDH de Natal (RN).

(continua)

Código da UDH Nome da UDH Indicador

1240810200038
Cidade da Esperança: Condomínios / Rodo-
viária

0,840813

1240810200022 Candelária / Lagoa Nova 0,711197
1240810200003 Areia Preta / Mãe Luiza / Petropólis 0,668769
1240810200033 Santos Reis / Ribeira / Rocas / Cidade Alta 0,663628
1240810200001 Tirol / Petropólis / Areia Preta 0,647887

1240810200013
Capim Macio / Ponta Negra / Neópolis / La-
goa Nova / Parque das Dunas / Campus UFRN

0,631469

1240810200036 Praia do Meio: Rua Presidente Café Filho 0,628343
1240810200021 Candelária: Bairro Latino 0,625073
1240810200060 Nordeste: Boa Vista 0,560536
1240810200039 Felipe Camarão: Conjunto Jardim América 0,557922
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Tabela 4.18: Indicadores compostos obtidos para cada UDH de Natal (RN).

(continuação)

Código da UDH Nome da UDH Indicador

1240810200020
Lagoa Nova / Nova Descoberta / Morro
Branco

0,540795

1240810200037
Dix-Sept Rosado / Nossa Senhora de Nazaré /
Rua dos Potiguares

0,534680

1240810200019
Pitimbu / Cidade Satélite / Candelária / Neó-
polis

0,512624

1240810200032 Lagoa Seca / Barro Vermelho / Tirol 0,502718
1240810200035 Cidade Alta / Alecrim 0,494306
1240810200017 Pitimbu: Conjunto Bancários 0,451658
1240810200015 Lagoa Nova: Potilândia 0,447920
1240810200016 Neópolis / Ponta Negra 0,430517

1240810200055
Nossa Senhora da Apresentação: Parque dos
Coqueiros

0,413539

1240810200053
Potengi: Soledade / Santarém / Panatis / Santa
Catarina

0,412084

1240810200058 Redinha 0,394436
1240810200018 Lagoa Nova: Coqueiros 0,383814

1240810200043
Felipe Camarão: Rua Projetada / Rua Indo-
mar

0,381024

1240810200012 Ponta Negra: Orla / Rua Erivan França 0,372238
1240810200031 Alecrim / Barro Vermelho / Lagoa Seca 0,363827
1240810200044 Planalto: Promorar 0,363292

1240810200050
Felipe Camarão / Rua Antônio Carolino / Rua
Rainha do Mar

0,362976

1240810200011
Ponta Negra: Vila de Ponta Negra / Morro do
Careca

0,336136

1240810200034 Cidade Alta: Areado 0,329005
1240810200030 Petrópolis / Praia do Meio / Rocas 0,317235
1240810200045 Nordeste / Quintas 0,315680

1240810200041
Cidade da Esperança / Nossa Senhora de Na-
zaré / Dix-Sept Rosado

0,312292

1240810200025
Alecrim: Av. Presidente Sarmento / Igreja da
Conceição / Mercado da Seis

0,311199

1240810200009 Lagoa Nova: Tenente Procópio 0,291163
1240810200042 Guarapes / Planalto 0,285352
1240810200002 Mãe Luiza 0,276209
1240810200010 Nova Descoberta 0,270625

1240810200059
Lagoa Azul / Cidade Praia / Pajuçara / Nova
Natal / Gramoré

0,265718
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Tabela 4.18: Indicadores compostos obtidos para cada UDH de Natal (RN).

(conclusão)

Código da UDH Nome da UDH Indicador

1240810200056
Igapó / Gancho / Av. das Fronteiras / Av. Boa
Sorte

0,263351

1240810200054 Salinas 0,253671

1240810200004
Lagoa Azul: Conjunto Parque das Dunas /
Nordelândia

0,252114

1240810200005
Nossa Senhora da Apresentação: Loteamen-
tos Populares

0,239926

1240810200007 Redinha / Pajuçara 0,203104
1240810200057 Redinha: Raio de Sol 0,182870
1240810200006 Lagoa Azul: José Sarney 0,179869
1240810200008 Pajuçara: Av. Pompéia 0,179559
1240810200046 Bom Pastor / Nordeste 0,156948
1240810200047 Nordeste: Mosquito 0,151665
1240810200049 Felipe Camarão 0,143288
1240810200052 Planalto: Planalto Conab 0,139879

1240810200023
Alecrim (Baldo) / Cidade Alta / Passo da Pá-
tria / Ocidental

0,124134

1240810200028 Santos Reis: Brasilia Teimosa / Vietnã 0,097472

1240810200024
Alecrim: Rua dos Caicós / Rua dos Pajeús /
Vilas residenciais

0,089866

1240810200027 Praia do Meio: São José de Jacó 0,089746

1240810200026
Alecrim: Feira do Alecrim / Comércio do
Alecrim / Rua Presidente Quaresma (Av. 1)

0,088073

1240810200048 Guarapes / Planalto / Cidade Nova 0,085515
1240810200051 Dix-Sept Rosado: Treze de Maio 0,081479
1240810200014 Ponta Negra: Lagoinha 0,072571

Fonte: Elaborada pela autora (2019).

A Figura 4.38 exibe os valores dos indicadores de habitabilidade compostos calcula-
dos para as UDH sob a forma de mapa coroplético. Quanto mais vermelha for a área,
menor é medida do indicador de habitabilidade da UDH e, quanto mais azul, maior é
o indicador. Dessa forma, a UDH 14 (Ponta Negra: Lagoinha) foi a que apresentou a
pior medida para o indicador de habitabilidade proposto, enquanto a UDH 38 (Cidade da
Esperança: Condomínios/Rodoviária) foi a que exibiu o melhor valor para esse indica-
dor. Além disso, os indicadores compostos obtidos evidenciam uma predominância de
melhores condições de habitabilidade nas UDH das Regiões Administrativas Sul e Leste,
enquanto as Regiões Administrativas Norte e Oeste tendem a vivenciar as piores experi-
ências nesse sentido.



4.3. CRIAÇÃO DO INDICADOR COMPOSTO 111

Figura 4.38: Mapa coroplético de Natal (RN), em que as UDH são coloridas de acordo
com o indicador composto a elas associado.
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Fonte: Elaborada pela autora (2019).

O indicador criado avalia a habitabilidade em termos da dimensão do desenvolvimento
humano, levando em consideração as facetas de educação, renda e longevidade, e em ter-
mos da qualidade do serviço da Uber. O mapa coroplético da Figura 4.38 expõe, de certa
forma, que o município natalense é segregado espacialmente, no que se refere às condi-
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ções de habitabilidade de seus moradores. Enquanto a maior parte das UDH das regiões
Sul e Leste se sobressaem no que diz respeito às dimensões mencionadas, as UDH situa-
das predominantemente nas partes mais periféricas das Regiões Administrativas Norte e
Oeste são mais vulneráveis e carentes nesse aspecto e necessitam de atenção por parte do
poder público.

Dessa maneira, o indicador de habitabilidade proposto cumpre seu papel de auxiliar
no monitoramento do desenvolvimento sustentável no município de Natal (RN), unindo
dados obtidos tradicionalmente e os dados alternativos advindos da API da Uber. A dinâ-
mica urbana pode ser acompanhada e as ETE da Uber, que compuseram uma das dimen-
sões do indicador, foram capazes de se associar à mobilidade urbana e de serem um proxy
para a dimensão da habitabilidade.

Considerações Finais

Para promover a criação do indicador composto, as etapas de análise multivariada,
normalização, ponderação e agregação foram perpassadas. Na etapa de análise multiva-
riada, o procedimento escolhido foi a Análise de Fatores. No caso do conjunto de dados
agregados por bairro, os pré-requisitos para a aplicação da AF não foram cumpridos e, por
isso, os demais passos para a construção do indicador não puderam ser efetuados. Isso
pode ter acontecido, porque a divisão em bairros pode não necessariamente pressupor a
homogeneidade de suas características internas, o que segundo Druck et al. (2004), pode
conduzir a distorções nos indicadores dessas áreas.

No caso do conjunto de dados agregados por UDH, a Análise Fatorial foi empreendida
e expôs a existência de dois fatores sobre os quais as UDH se distribuíram: Desenvolvi-
mento Humano e Qualidade do Serviço da Uber. Na sequência, o conjunto de dados
foi normalizado utilizando a estratégia Min-Max e as ponderações dos atributos foram
obtidas baseando-se nos resultados da AF. O método de agregação, que utilizou tanto a
estratégia geométrica quanto a linear, foi a etapa final para a composição do indicador.
Portanto, para as UDH foi possível a criação de um indicador composto, que revelou de
fato, a heterogeneidade das condições de habitabilidade experimentadas no interior do
município natalense.

O indicador de habitabilidade criado traz à tona que, no contexto do desenvolvimento
urbano sustentável, da qualidade de vida e do bem-estar, Natal (RN) encontra-se segre-
gada. Evidenciou-se a existência de regiões marginalizadas e vulneráveis, que convivem
com áreas que experienciam melhores condições de habitabilidade. Sendo assim, é vá-
lido ressaltar que o indicador proposto acaba se tornando um instrumento relevante para o
acompanhamento e a identificação de locais que necessitam da atuação do poder público,
auxiliando-o a direcionar investimentos, a melhor distribuir os recursos urbanos e, assim,
contribuir para o fomento da qualidade de vida.



Capítulo 5

Conclusão

Neste trabalho foi proposta uma metodologia orientada a dados para promover a cri-
ação de um indicador de habitabilidade composto para o município brasileiro de Natal
(RN). Esse indicador combina tanto dados obtidos tradicionalmente (por meio do censo
e de estudos oficiais), quanto os que advém de fontes alternativas, como é o caso das
estimativas de tempo da Uber. Aliando-se os conhecimentos de análise de big data às
ferramentas providas pela ciência de dados, a abordagem proposta tratou das etapas de
coleta, limpeza (manipulação) e análise de dados, além dos passos para a criação do indi-
cador composto.

Inicialmente, dois conjuntos de dados contendo Estimativas de Tempo até o Embarque
(ETE) para os serviços Uber X e Uber Select foram coletados a partir da API da Uber,
sendo agregados em níveis espaciais distintos: Bairros e UDH. Feita a coleta, a etapa de
limpeza revelou o problema dos dados faltantes para as ETE em ambos os datasets. Es-
ses dados omissos espalharam-se uniformemente ao longo das colunas das estimativas de
tempo e foram gerados por mecanismos de ausência do tipo MAR. Além disso, problemas
de assimetria na distribuição dos dados foram identificados para as ETE dos dois serviços
da Uber, mas bastou a aplicação da transformação logarítmica para torná-las mais pró-
ximas da normalidade. Devido ao quantitativo de dados faltantes superior à 10%, tanto
para as ETE do Uber X quanto para as ETE do Uber Select, nos dois conjuntos de dados
empregou-se uma estratégia de imputação múltipla com cinco repetições para cada esti-
mativa de tempo e utilizando a regressão linear Bayesiana. Por meio do uso de boxplots,
identificou-se também a existência de dados anômalos, os quais representavam cerca de
3% dos dados totais e acabaram sendo extirpados dos datasets para evitar distorções nas
análises. Feito isso, a fase combinação do processo de imputação múltipla retornou, ao
final de sua execução, as médias e desvios padrão para as ETE de ambos os serviços da
Uber e nos dois níveis de agregação espacial sob estudo (Bairros e UDH).

Com os dados processados, a próxima etapa implementada foi a de análise. Primei-
ramente, efetuou-se uma Análise Exploratória dos Dados, que revelou como as médias
e desvios padrão das estimativas de tempo dos serviços da Uber se comportam de uma
maneira geral. Ao dispor as estimativas em visualizações gráficas e mapas coropléticos,
os resultados mostraram que, tanto as médias quanto os desvio padrão das ETE do Uber
Select tendem a ser significativamente maiores que as do Uber X. Isso é de se esperar,
tendo em vista que o Uber X, além de ser mais popular, tem um custo inferior e requer
menos exigências sobre os veículos utilizados pelos motoristas parceiros do que o Uber



114 CAPÍTULO 5. CONCLUSÃO

Select. Além disso, bairros e UDH das Regiões Administrativas Sul e Leste apresentaram
ETE com médias e desvios padrão inferiores àqueles das regiões Norte e Oeste. Dispondo
os dados das ETE médias da Uber ao longo dos meses, atingiu-se essa mesma conclusão.
Analisando-os também ao longo dos horários do dia e em eventos como os Carnavais de
2018 e 2019 e a Greve dos Caminhoneiros, foi possível verificar que as estimativas mé-
dias delineiam-se conforme a dinâmica urbana e são sensíveis aos acontecimentos e às
alterações climáticas.

Ainda durante a AED foi realizado um estudo correlacional, em que as médias e os
desvios padrão da Uber foram analisados junto a dados socioeconômicos e infraestrutu-
rais, que foram coletados a partir de censos, por órgãos governamentais, por secretarias
municipais de Natal (RN) e em estudos acadêmicos. Embora vários dos indicadores soci-
odemográficos sejam provenientes do Censo Demográfico 2010, remetendo a um período
anterior ao de referência dos dados da Uber, alguns dados são menos susceptíveis a alte-
rações bruscas ao longo do tempo. A esperança de vida ao nascer, por exemplo, não é tão
mutável com os passar dos anos quanto a renda per capita. Sendo assim, mesmo havendo
um distanciamento temporal, os dados sociodemográficos utilizados são suficientes para
fornecer uma dimensão aproximada da realidade.

Na AED, evidenciou-se que bairros infraestruturalmente e socioeconomicamente in-
feriores, deficientes em termos de pavimentação, renda e qualidade de vida, tendem a
experienciar estimativas de tempo médias mais altas em ambos os serviços da Uber, en-
frentando inclusive uma dispersão maior nos tempos de espera pelo serviço mais popular,
que é o Uber X. Fatores como um maior quantitativo de crimes violentos letais intenci-
onais, maior densidade populacional e quantidade superior de aglomerados subnormais
e de população nesses locais, tornam os bairros nessas condições mais susceptíveis a es-
timativas de tempo médias mais elevadas e mais dispersas. A nível de UDH, aquelas
com maiores Índices de Desenvolvimento Humano, levando em consideração também
suas dimensões, apresentam um serviço da Uber melhor, i.e., com menores tempos mé-
dios até o embarque. Renda domiciliar per capita, taxa de envelhecimento, esperança de
vida ao nascer e Índice de Gini, quando elevados, também relacionaram-se a estimativas
de tempo média menores. Além disso, as UDH com maiores razões de dependência, ou
seja, menores quantitativos de população potencialmente ativa, tendem a vivenciar maio-
res tempos de espera pelos serviços da Uber e, inesperadamente, aquelas que apresentam
maior número de roubo de carros experimentam estimativas de tempo menos dispersas
em ambos os serviços. Todas essas associações fortaleceram a suposição de relação entre
a habitabilidade e os dados da Uber.

Uma Análise Exploratória de Dados Espaciais também foi conduzida. Ela revelou que
há uma estrutura espacial subjacente aos dados das médias e desvios padrão das ETE do
Uber X e do Uber Select, havendo tendência para a formação de agrupamentos espaciais.
As médias e desvios padrão mais baixos, por exemplo, ocorreram em agrupamentos de
bairros e UDH situados predominantemente na Região Administrativa Sul e em algumas
áreas da região Leste. Por outro lado, as médias de tempo mais altas tenderam a se
aglomerar em bairros das regiões Norte e Oeste, enquanto que, nas UDH os agrupamentos
de tempos médios altos se concentraram apenas na zona Norte. Desvios padrão altos do
Uber Select também agruparam-se em alguns bairros mais periféricos da zona Leste.
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A última análise empreendida foi a de regressão. Nela foram conduzidos os ajustes
de quatro modelos para as médias e desvios padrão do Uber X e do Uber Select para
os dois níveis de agregação em estudo. As variáveis explicativas foram compostas pelos
conjuntos de dados socioeconômicos e infraestruturais tratados na AED. Na maioria dos
modelos, o caráter espacial dos dados da Uber teve de ser incorporado para que melho-
res ajustes pudessem ser obtidos. Por isso, técnicas como a Regressão Geograficamente
Ponderada (GWR) e modelos autorregressivos espaciais foram empregados. Os resul-
tados ainda corroboraram com algumas das intuições já levantadas anteriormente. Por
exemplo, revelou-se que bairros com altos percentuais de pavimentação e rendas médias
mais elevadas tendem a ter menores tempos de espera. Essas mesma situação também se
manifestou em bairros populacionalmente mais densos e em UDH onde há um equilíbrio
entre maiores quantitativos populacionais potencialmente ativos e maiores taxas de enve-
lhecimento. Para os desvios padrão em todos os serviços da Uber e para os dois níveis
de agregação espacial, novamente se encontrou uma relação inesperada de que áreas com
maiores quantitativos de roubos de carros apresentam menor dispersão nas estimativas de
tempo de espera.

Os fortes indícios levantados até então de que os dados da Uber podem retratar a ha-
bitabilidade, conduziram à etapa de criação do indicador composto proposto. Para isso,
foram utilizados os mesmos conjuntos de dados da análise de regressão e foram empre-
endidas etapas de análise multivariada, normalização de dados, ponderação e agregação
das variáveis. No caso do conjunto de dados agregado por bairro, a criação do indicador
composto não foi possível de ser implementada, principalmente pelo fato de as variá-
veis individuais não serem bem correlacionadas. Isso pode ter ocorrido, porque a divisão
espacial em bairros pode ter sido feita por critérios que não necessariamente levam em
consideração a homogeneidade das características internas da área. No caso dos dados
agregados por UDH, todas as etapas de composição do indicador puderam ser executadas
e, portanto, foi possível integrar dados da Uber a outros dados obtidos de maneira tra-
dicional. O indicador de habitabilidade criado revelou uma predominância de melhores
condições de habitabilidade nas UDH das Regiões Administrativas Sul e Leste, enquanto
as Regiões Administrativas Norte e Oeste tendem a vivenciar as piores experiências nesse
sentido. No entanto, foi curiosamente uma UDH situada na região Oeste (Cidade da
Esperança: Condomínios/Rodoviária) que apresentou o maior valor do indicador de habi-
tabilidade e uma UDH localizada na Região Administrativa Sul (Ponta Negra: Lagoinha),
que obteve o menor valor.

Por fim, esse trabalho trouxe como principais contribuições a criação de um indicador
de habitabilidade para o município de Natal (RN) por meio do uso de dados de uma
tecnologia recente, o emprego de uma estrutura própria de coleta de dados de baixo custo
e a aplicação de uma metodologia que pode ser replicada para outros centros urbanos.
No que se refere às suas limitações, pode-se ressaltar a impossibilidade de estimação dos
pesos dos indicadores quando os dados não são bem correlacionados, desvantagem gerada
por causa da escolha de um método de ponderação baseado em Análise de Fatores. Além
disso, as métricas de avaliação da análise de regressão, particularmente a medida de AIC,
tende a não ser tão precisa no uso de pequenas amostras e pode estar conduzindo a um
superajuste (overfitting) na escolha do melhor modelo.
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5.1 Trabalhos Futuros
Como sugestão para trabalhos futuros, existem alguns pontos metodológicos que po-

dem ser melhorados. Primeiramente, na etapa de imputação múltipla de dados, pode-se
empregar outras técnicas, além da regressão Bayesiana, que não partam do pressuposto
de que os dados sejam normalmente distribuídos. Isso eliminaria a necessidade de tra-
tar os dados em relação aos problemas de assimetria, por exemplo. Na parte de análise
de regressão, é possível também adotar outras métricas de diagnóstico da qualidade dos
ajustes que considerem o tamanho da amostra, para que se mitiguem os riscos de escolha
de modelos errôneos. Além disso, na etapa de ponderação do indicador composto, outros
métodos estatísticos mais sofisticados podem ser implementados, concomitantemente ou
em substituição ao PCA/FA, a fim de que se elimine a impossibilidade de ponderação caso
os dados não sejam tão correlacionados. Na etapa de agregação, conforme foi discutido
ao longo do texto, a estratégia de MCA seria mais adequada para a composição de um in-
dicador de habitabilidade. Ela não foi aplicada, devido ao poder computacional que exige
e, por isso, outro trabalho futuro residiria em se buscar técnicas algorítmicas paraleliza-
das que viabilizassem sua implementação. Finalmente, há de se ressaltar a necessidade de
uma etapa de avaliação da robustez do indicador criado, uma vez que muitos dos passos
seguidos para a composição do indicador dependem de julgamentos subjetivos.

Além das melhorias metodológicas, outros trabalhos futuros incluem o estudo dos
dados em mais níveis de agregação espacial, como os setores censitários. Para fins de
atualização dos resultados, também se propõe o uso de dados sociodemográficos mais re-
centes e provenientes do próximo Censo Demográfico, previsto para ir a campo no ano de
2020. Finalmente, pretende-se também analisar outro conjunto de dados das estimativas
de preço das viagens da Uber, a fim de averiguar sua sensibilidade à dinâmica urbana e a
possibilidade de integrá-lo ao indicador composto.

5.2 Publicações
Por fim, para consolidar a proposta deste trabalho, houve uma publicação na Social

Media 2019, uma conferência internacional que ocorreu na Universidade de Oxford, no
Reino Unido. O trabalho abordou o processo de coleta, limpeza e Análise Exploratória
dos Dados das ETE da Uber para o mês de fevereiro de 2018, com o intuito de evidenciar
as estimativas de tempo como um indicador de habitabilidade.

1. Aguinaldo Bezerra, Gisliany Alves, Ivanovitch Silva, Pierangelo Rosati, Patricia
Takako Endo, Theo Lynn. A Preliminary Exploration of Uber Data as an Indicator
of Urban Liveability. Social Media, 3-4 de Junho de 2019, Oxford, Reino Unido.
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Anexo A

Divisões territoriais: bairros e UDH

A cidade de Natal (RN) tem 36 bairros, que subdividem o município conforme ilus-
trado na Figura A.1. As divisões em UDH, que totalizam 59, são exibidas na Figura A.2.

Figura A.1: Divisão do município de Natal (RN) em bairros.
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Figura A.2: Divisão do município de Natal (RN) em UDH.
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Na Figura A.2, as UDH estão representadas pelos dois últimos dígitos de seu código
de identificação. Esses códigos completos e os nomes das UDH são exibidos na Ta-
bela A.1.
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Tabela A.1: Códigos e nomes das UDH de Natal (RN).

(continua)

Código Nome

1240810200001 Tirol / Petropólis / Areia Preta

1240810200002 Mãe Luiza

1240810200003 Areia Preta / Mãe Luiza / Petropólis

1240810200004 Lagoa Azul: Conjunto Parque das Dunas / Nordelândia

1240810200005 Nossa Senhora da Apresentação: Loteamentos Populares

1240810200006 Lagoa Azul: José Sarney

1240810200007 Redinha / Pajuçara

1240810200008 Pajuçara: Av. Pompéia

1240810200009 Lagoa Nova: Tenente Procópio

1240810200010 Nova Descoberta

1240810200011 Ponta Negra: Vila de Ponta Negra / Morro do Careca

1240810200012 Ponta Negra: Orla / Rua Erivan França

1240810200013
Capim Macio / Ponta Negra / Neópolis / Lagoa Nova / Parque das
Dunas / Campus UFRN

1240810200014 Ponta Negra: Lagoinha

1240810200015 Lagoa Nova: Potilândia

1240810200016 Neópolis / Ponta Negra

1240810200017 Pitimbu: Conjunto Bancários

1240810200018 Lagoa Nova: Coqueiros

1240810200019 Pitimbu / Cidade Satélite / Candelária / Neópolis

1240810200020 Lagoa Nova / Nova Descoberta / Morro Branco

1240810200021 Candelária: Bairro Latino

1240810200022 Candelária / Lagoa Nova

1240810200023 Alecrim (Baldo) / Cidade Alta / Passo da Pátria / Ocidental

1240810200024 Alecrim: Rua dos Caicós / Rua dos Pajeús / Vilas residenciais

1240810200025
Alecrim: Av. Presidente Sarmento / Igreja da Conceição / Mer-
cado da Seis

1240810200026
Alecrim: Feira do Alecrim / Comércio do Alecrim / Rua Presi-
dente Quaresma (Av. 1)

1240810200027 Praia do Meio: São José de Jacó
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Tabela A.1: Códigos e nomes das UDH de Natal (RN).

(continuação)

Código Nome

1240810200028 Santos Reis: Brasilia Teimosa / Vietnã

1240810200029 Ribeira: Maruim

1240810200030 Petrópolis / Praia do Meio / Rocas

1240810200031 Alecrim / Barro Vermelho / Lagoa Seca

1240810200032 Lagoa Seca / Barro Vermelho / Tirol

1240810200033 Santos Reis / Ribeira / Rocas / Cidade Alta

1240810200034 Cidade Alta: Areado

1240810200035 Cidade Alta / Alecrim

1240810200036 Praia do Meio: Rua Presidente Café Filho

1240810200037 Dix-Sept Rosado / Nossa Senhora de Nazaré / Rua dos Potiguares

1240810200038 Cidade da Esperança: Condomínios / Rodoviária

1240810200039 Felipe Camarão: Conjunto Jardim América

1240810200041
Cidade da Esperança / Nossa Senhora de Nazaré / Dix-Sept Ro-
sado

1240810200042 Guarapes / Planalto

1240810200043 Felipe Camarão: Rua Projetada / Rua Indomar

1240810200044 Planalto: Promorar

1240810200045 Nordeste / Quintas

1240810200046 Bom Pastor / Nordeste

1240810200047 Nordeste: Mosquito

1240810200048 Guarapes / Planalto / Cidade Nova

1240810200049 Felipe Camarão

1240810200050 Felipe Camarão / Rua Antônio Carolino / Rua Rainha do Mar

1240810200051 Dix-Sept Rosado: Treze de Maio

1240810200052 Planalto: Planalto Conab

1240810200053 Potengi: Soledade / Santarém / Panatis / Santa Catarina

1240810200054 Salinas

1240810200055 Nossa Senhora da Apresentação: Parque dos Coqueiros

1240810200056 Igapó / Gancho / Av. das Fronteiras / Av. Boa Sorte

1240810200057 Redinha: Raio de Sol
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Tabela A.1: Códigos e nomes das UDH de Natal (RN).

(conclusão)

Código Nome

1240810200058 Redinha

1240810200059 Lagoa Azul / Cidade Praia / Pajuçara / Nova Natal / Gramoré

1240810200060 Nordeste: Boa Vista

Fonte: Elaborada pela autora (2019).


	Sumário
	Lista de Figuras
	Lista de Tabelas
	Lista de Símbolos e Abreviaturas
	Introdução
	Contextualização
	Motivação
	Objetivos
	Trabalhos Relacionados
	Organização do Texto

	Fundamentação Teórica
	Ciência de Dados e Big Data
	Urbanização e Habitabilidade
	API da Uber
	Indicadores Compostos
	Passos para a construção de indicadores compostos

	Considerações Finais

	Metodologia
	Coleta dos Dados
	Limpeza dos Dados
	Mecanismo de Dados Faltantes
	Tratamento de Assimetria
	Imputação de Dados
	Detecção de Outliers

	Análise de Dados
	Análise Exploratória dos Dados (AED)
	Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE)
	Análise de Regressão

	Criação do Indicador Composto
	Análise Multivariada
	Normalização
	Ponderação e Agregação

	Considerações Finais

	Resultados
	Limpeza dos dados
	Análise de Dados
	Análise Exploratória de Dados (AED)
	Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE)
	Análise de Regressão

	Criação do Indicador Composto
	Análise Multivariada
	Normalização
	Ponderação e Agregação


	Conclusão
	Trabalhos Futuros
	Publicações

	Referências bibliográficas
	Divisões territoriais: bairros e UDH

