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RESUMO 
 
 
 
A intensificação das emissões de dióxido de carbono na atmosfera trouxe consigo 
uma das grandes preocupações do século XXI: as mudanças climáticas. O transporte, 
segundo maior emissor, é um elemento chave na busca pela minimização dos efeitos 
ocasionados pelo aquecimento global. Entretanto, o paradigma da mobilidade urbana 
sustentável é, para os planejadores urbanos, um desafio: o de atender aos anseios 
da população em termos de deslocamento, acessibilidade e custo, ao mesmo tempo 
em que se procura diminuir o impacto ambiental causado pelo setor. A alternativa dos 
pesquisadores no enfrentamento desse desafio é a proposição de estratégias de 
transporte de baixo carbono. Uma revisão bibliográfica do tema identificou oito 
estratégias mais utilizadas: Controle de Uso do Solo, Transporte Orientado à 
Demanda (TOD), Tarifação Veicular, Transporte Público, Controle de Tráfego, 
Veículos de Baixo Carbono, Tarifação Urbana e Educação Ecoveicular. Considerando 
tais estratégias de minimização das emissões de gás carbônico no transporte urbano, 
o presente trabalho teve como objetivo identificar quais delas, com um menor impacto 
negativo na mobilidade, são mais suscetíveis de implantação na cidade de Natal 
(Brasil). O trabalho recorreu à análise de políticos, técnicos especialistas e 
pesquisadores da área, utilizando o Processo Analítico Hierarquizado (Analytic 
Hierarchy Process – AHP) como ferramenta de apoio à decisão. Os critérios de análise 
utilizados no método foram aspectos técnico, legal, político, financeiro e de gestão. 
Foi utilizado questionário eletrônico para a coleta de dados e planilha eletrônica para 
seu tratamento. Em relação à hierarquização das estratégias, objeto principal deste 
estudo, os entrevistados deram prioridade ao Transporte Público, seguido de Controle 
do Uso do Solo, Transporte Orientado à Demanda, Controle de Tráfego, Educação 
Ecoveicular, Veículos de Baixo Carbono, Tarifação Urbana e Tarifação Veicular. Em 
relação aos aspectos considerados, os resultados apontam como mais importantes 
para o processo decisório os aspectos políticos e de gestão, e em menor grau de 
relevância, os aspectos legais, técnicos e financeiros. 
 
Palavras-chave: Mudanças climáticas, Transporte urbano de baixo carbono, 
Estratégias de redução de CO2, AHP (Processo de Hierarquização Analítica) 



ABSTRACT 
 
 
 
The intensification of carbon dioxide emissions in the atmosphere has brought a major 
concern of the 21st century: climate change. Transportation, the second largest emitter, 
is a key element in the quest for minimizing the effects caused by global warming. 
However, the paradigm of sustainable urban mobility is, for urban planners, a 
challenge: they try to meet the needs of the population in terms of displacement, 
accessibility and cost, in the same time they seek to reduce the environmental impact 
of industry. The alternative of researchers in coping this challenge is to propose 
strategies for low-carbon transport. Through bibliographical review, we identified eight 
strategies most used: Land use Control, Transit Oriented Demand (TOD), Vehicle Tax, 
Public Transport, Traffic Control, Low Emission Vehicle, Urban Taxes and Ecodriving 
Education. Considering these strategies to minimize emissions of carbon dioxide in 
urban transport, the present study aimed to identify which, with a smaller negative 
impact on mobility, are more susceptible deployment in Natal (Brazil). In the study we 
used an analysis of political, technical experts and researchers, using the Analytic 
Hierarchy Process (AHP) as a decision support tool. The criteria used in the method 
of analysis were technical, legal, political, financial and management aspects. 
Electronic questionnaire was used for data collection and spreadsheet for its 
processing. Regarding the hierarchy of strategies, main object of this study, 
respondents gave priority to Public Transport, followed by Control Land Use, Transit 
Oriented Demand, Traffic Control, Ecodriving Education, Low Emission Vehicle, Urban 
Taxes Vehicle Tax. Regarding the aspects considered, the results indicate that the 
most important decision aspects were political and management ones, the least 
important ones were the, legal, technical and financial ones. 
 
Keywords: Climate Change, Low-carbon urban transport, Strategies for CO2 
mitigation, AHP (Analytic Hierarchy Process). 
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1 INTRODUÇÃO 

Este estudo objetiva evidenciar a problemática relacionada ao aquecimento 

global, as emissões de gases de efeito estufa e quais estratégias de redução de gás 

carbônico no setor dos transportes urbanos podem auxiliar na minimização do impacto 

causado ao meio ambiente na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

As mudanças climáticas e o aumento de temperatura global, sendo o efeito 

estufa um dos seus causadores, se tornaram uma das principais preocupações do 

século XXI. De acordo com o Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 

(2007) o aumento da concentração de dióxido de carbono em torno de 30% provocou, 

muito provavelmente (95% de probabilidade), o aumento das temperaturas globais da 

terra, causado principalmente pelos combustíveis fósseis. 

A Internacional Energy Agency (IEA) (2013) relata que a concentração de CO2 

em 2012 foi 40% maior do que no século de 1800, principalmente nos últimos 10 anos 

(2ppmv/ano). Para estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa em qualquer 

nível, é preciso haver grandes reduções de emissões mundiais. A United Nations 

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) (2014) reconheceu essa 

necessidade e propôs cortes das emissões, mantendo o aumento da temperatura 

média global abaixo de 2°C até 2020. O Brasil é um dos países que assinaram o 

Protocolo de Quioto, um dos acordos internacionais firmados pela UNFCCC, 

comprometendo-se a reduzir emissões em cerca de 5% em relação ao ano de 1990, 

mesmo ele não fazendo parte dos países desenvolvidos. 

De acordo com a IEA (2013) um dos principais contribuintes das emissões de 

gás carbônico é o setor de transporte, segundo maior emissor, o qual representava 

cerca de 22% das emissões em 2011, com aumento projetado em quase 50% em 

2030 e mais de 80% até 2050 (IEA, 2009). "Com as políticas atuais de mitigação da 

mudança climática e as práticas relacionadas ao desenvolvimento sustentável, essas 

emissões vão continuar a crescer ao longo das próximas décadas." (IPCC, 2007). 

O Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) (2009) relata que o setor de 
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transporte no Brasil mesmo respondendo por cerca de 9% das emissões totais de 

CO2, ainda é o segundo maior emissor, sendo o transporte rodoviário responsável por 

86% desse total. A predominância do automóvel privado em detrimento do transporte 

público, assim como acontece em todo o mundo, é demonstrada pelo Ministério do 

Meio Ambiente (MMA) (2011) onde 35% das emissões foram causadas por carros, 

enquanto 14% foram emitidos por ônibus urbanos em 2009. Esse quadro enfatiza o 

potencial de redução das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) no setor por ter 

como base o modal rodoviário. O estudo do MMA ainda aponta que aproximadamente 

140 milhões de toneladas de CO2 foram emitidas por veículos automotores no Brasil 

em 2004 e que, de acordo com Macêdo (2004), cerca de 2 milhões de toneladas foram 

emitidos pelo Rio Grande do Norte. Um número irrisório se comparado à média 

nacional, mas que põe o Estado em posição privilegiada, pois ainda é possível realizar 

intervenções antes que caminhe em direção à insustentabilidade. 

Em relação às medidas de mitigação no Brasil, um dos principais avanços do 

setor foi a aprovação da Lei nº 12.187 em dezembro de 2009, a qual institui a Política 

Nacional de Mudanças do Clima (PNMC), objetivando, a partir de um compromisso 

nacional voluntário, propor ações de mitigação das emissões de gases de efeito estufa 

(BRASIL, 2009). Seguindo o panorama internacional, acompanhando a PNMC, criou-

se a Lei nº 12.587, de janeiro de 2012 que institui diretrizes da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana (PNMU), tendo como objetivo nortear a criação de planos de 

mobilidade em todo o Brasil (BRASIL, 2012). 

Autores e instituições voltados para o gerenciamento da mobilidade urbana por 

todo o mundo tem buscado estratégias para minimizar as emissões e o consumo 

energético. Como resultado da pesquisa, identificaram-se 8 (oito) estratégias para um 

transporte sustentável, são elas: Controle de Uso do Solo, Transporte Orientado à 

Demanda (TOD), Tarifação Veicular, Transporte Público, Controle de Tráfego, 

Veículos de Baixo Carbono, Tarifação Urbana, Educação Ecoveicular. Assim como 

acontece na PNMU brasileira, as estratégias encontradas na literatura são 

direcionadas para a redução do volume do tráfico, mudança para modos mais 

sustentáveis como a caminhada e o transporte público e para o melhoramento da 

eficiência do consumo dos veículos e dos combustíveis. A combinação dessas 

estratégias, dependendo dos cenários em que forem aplicadas, possuem uma maior 

efetividade na redução das emissões de dióxido de carbono na atmosfera. 

A combinação dessas estratégias para a minimização do problema das 
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emissões de dióxido de carbono no setor de transporte não é uma tarefa fácil, pois no 

espaço urbano existem diversos usuários e cada um com objetivos diferentes. Os 

atores (população, gestores, políticos e acadêmicos) que participam do planejamento 

urbano se deparam diariamente com a sua complexidade e nas grandes cidades o 

problema é ainda mais difícil.  

As barreiras à implantação de estratégias enfrentadas pelos planejadores vão 

além de fatores envolvendo o meio ambiente. É necessário compreender todos os 

aspectos técnicos, legais, econômicos, políticos e de gestão local para que se possa 

tomar uma decisão. Ou seja, é preciso não somente atender ao objetivo de diminuir o 

impacto causado pelas emissões, mas também entender as particularidades locais 

para que, assim, se possa atender aos anseios da população no que diz respeito à 

mobilidade urbana, como acessibilidade, inclusão social, sustentabilidade ambiental, 

equidade na apropriação dos espaços públicos, gestão democrática, minimização do 

custo e do tempo das viagens, entre outros. 

Diante do objetivo mundial de diminuir as emissões de poluentes atendendo às 

demandas da sociedade com a menor agressão possível à natureza e, considerando 

o setor de transporte, um dos maiores emissores mundiais, quais estratégias, visam 

a minimização das emissões de gás carbônico com o menor impacto negativo à 

mobilidade urbana, são mais efetivas à realidade da cidade de Natal no Rio Grande 

do Norte? 

Nesse sentido, ferramentas de apoio à tomada de decisão participam cada vez 

mais do processo de análise de políticas. Os principais instrumentos utilizados pelos 

planejadores urbanos encontrados na literatura são a Análise Custo-Benefício (ACB), 

Análise Custo-Efetividade (ACE) e a Análise de Apoio Multicritério à Decisão (AMD ou 

Análise Multicritério). As duas primeiras são úteis para análise de custo e/ou benefício, 

mas deixam de lado os fatores não mercadológicos presentes nas análises de 

políticas que envolvem o meio ambiente e a população. Nesse processo de tomada 

de decisão relativo aos fatores não-mercadológicos, os métodos de apoio à decisão 

multicriterial se sobressaem em relação aos métodos de Análise Custo-Benefício e de 

Análise Custo-Efetividade. 

O Analytic Hierarchy Process (AHP) é um exemplo de método multicritério de 

apoio à decisão, um dos primeiros criados e mais utilizados no mundo pela sua 

aplicabilidade simplificada e pela sua facilidade em reunir as opiniões dos decisores.  

O AHP é um método que combina critérios qualitativos e quantitativos de 
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avaliação. Dessa forma, o presente estudo considerou-o ideal para avaliação das 

estratégias que reduzem as emissões e promovem a mobilidade urbana na cidade de 

Natal-RN, por ser um dos poucos métodos que avalia critérios qualitativos, já que os 

critérios aqui analisados não possuem escalas predefinidas. 

1.2 OBJETIVOS 

Tomando como base as estratégias identificadas na literatura, mencionadas na 

contextualização, para um transporte sustentável, o presente trabalho tem como 

objetivo geral identificar quais dessas estratégias, que visando a minimização das 

emissões de gás carbônico com o menor impacto negativo à mobilidade urbana, são 

mais efetivas ao serem implantadas na cidade de Natal/RN, a partir da opinião de 

políticos, técnicos e pesquisadores da área, tendo como prisma de análise os 

aspectos técnicos, legais, financeiros, políticos e de gestão, utilizando o Analytic 

Hierarchy Process (AHP) como ferramenta de apoio à decisão. Para atingir este 

objetivo, as ações específicas traçadas foram: 

1 – Caracterizar o Transporte de Baixo Carbono - Low-carbon Transport (LCT) 

como aspecto fundamental para atender ao objetivo global de redução das 

emissões de gás carbônico; 

2 – Sistematizar a problemática do transporte e as implicações para o meio 

ambiente e para a sociedade; 

3 – Analisar as barreiras à implantação das estratégias utilizadas por este 

estudo como aspectos de avaliação direcionados à minimização das emissões 

de CO2; 

4 – Identificar na literatura estratégias de redução das emissões de gás 

carbônico no setor dos transportes da cidade de Natal-RN; 

5 – Comparar os métodos de avaliação Análise Custo-Benefício e Análise 

Custo-Efetividade em relação aos métodos de Apoio Multicritério à Decisão 

elegendo-os como adequados para realização do estudo e escolhendo dentre 

eles o Analytical Hierarchy Process como método de análise. 

6 – Classificar e analisar as estratégias utilizando o método Analytical Hierarchy 

Process (AHP) considerando a cidade de Natal-RN. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

Para a elaboração do presente trabalho foi necessária a análise de diversos 

temas, todos eles buscando convergir para um tema central, qual seja: "estratégias 

para minimização de emissões de CO2 no setor dos transportes urbanos no contexto 

da cidade de Natal-RN". 

A escolha do setor dos transportes se deu, primeiramente, para este autor, pela 

busca de aprofundamento acerca do tema, associando os conceitos de emissões de 

gás carbônico, dando continuidade aos estudos realizados na graduação no que se 

refere aos avanços da mobilidade urbana no Brasil. Em segundo plano, o setor possui 

um alto grau de complexidade tendo em vista o número de variáveis que o influenciam, 

tornando-o um desafio e fonte de numerosos estudos. A identificação de estratégias 

de redução das emissões poderá auxiliar os atores envolvidos na elaboração dos 

planos de mobilidade urbana, de forma a minimizar o impacto ambiental, ao mesmo 

tempo que atende a população na realização dos deslocamentos cotidianos, ou seja, 

promovendo a mobilidade urbana sustentável. 

Já a escolha da cidade de Natal não se deu somente por ser localizada no 

litoral brasileiro como a maior parte das grandes cidades, mas também por, além de 

ser a localidade do programa de pós-graduação, ela se encontrar em um estágio 

intermediário de desenvolvimento, se compararmos às demais capitais brasileiras 

mais desenvolvidas. 

A pesquisa permite expandir a fronteira do conhecimento no momento em que 

se identifica a aplicabilidade de medidas utilizadas em todo o mundo em um estudo 

como o da cidade de Natal. Somado a isso, o uso dos métodos multicritérios de apoio 

à decisão vem aumentando nos últimos anos e a escolha do AHP foi devido a sua 

fácil aplicabilidade em definir as preferências dos decisores na escolha das 

estratégias. Além disso, o AHP é um dos poucos métodos multicritério que pode 

quantificar os aspectos e estratégias, qualitativamente, utilizados no estudo, tendo em 

vista que estes não possuem medidas preestabelecidas. A definição e quantificação 

dos efeitos causados pelas medidas não é uma tarefa fácil, assim, o estudo se baseia 

nas preferências e nas experiências dos grupos que participam do processo decisório.  

O estudo reveste-se de relevância não somente acadêmica, mas também 

socioambiental, tendo em vista a problemática das mudanças climáticas, as quais 
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afetam as gerações do presente e do futuro. Assim, contribui fazendo parte do 

interesse em mudar esse quadro, dando à sociedade meios para minimizar o impacto 

causado a partir dos transportes. Dessa forma, traz não só a discussão que há sobre 

quais estratégias possuem maior efetividade em reduzir as emissões de gás carbônico 

na cidade de Natal-RN, mas também busca evidenciar a problemática do setor dos 

transportes. 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO E MODELO DE GERAÇÃO DO SABER 

Este trabalho se divide em cinco partes, sendo a primeira delas o presente 

capítulo de introdução, dando o panorama do trabalho com a sua contextualização, 

problemática, objetivos e justificativa. 

O segundo capítulo, do referencial literário, se inicia com algumas definições, 

características, histórico e consequências acerca das emissões de gás carbônico 

identificadas pelo IPCC, focando as projeções e implicações no setor de transporte a 

partir das pesquisas da IEA. Na sequência, são abordados alguns conceitos e 

características de mobilidade urbana com foco na Política Nacional de Mobilidade 

Urbana brasileira e com a análise de Banister (2008) em relação ao paradigma da 

mobilidade sustentável, que aduz haver um equilíbrio entre dimensão física (forma 

urbana e tráfego/transporte) e dimensão social (pessoas e proximidade). A reunião 

desses conceitos fornece quais as barreiras à implantação de políticas de mobilidade 

urbana sustentável e consequentemente, de um transporte de baixo carbono, 

consolidadas por Meira (2013), e utilizadas neste estudo como aspectos de avaliação.  

O capítulo do referencial literário ainda apresenta as estratégias de mitigação 

de dióxido de carbono, a partir de pesquisas encontradas na literatura. Os estudos 

que se destacaram foram: Asian Development Bank (ADB) (2006); Banister et al 

(2011); Banister, Ashiru e Hickman (2011); Victoria Transport Policy Institute (VTPI) 

(2011); Dimitrios e Whitmarsh (2012); World Conference on Transport Research 

Society (WCTRS) e Institute for Transport Policy Studies (ITPS) (2004) apud WCTRS 

(2013); Branning e Dalkmann (2007); Nakamura e Hayashi (2012), sendo esses dois 

últimos autores responsáveis pela análise e definição das estratégias. 

No capítulo referente ao material e método são demonstradas as 
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características da pesquisa de acordo com Gomes e Gomes (2012), o método de 

avaliação que será utilizado, o método AHP criado por Saaty (1977), os materiais 

(questionário estruturado e planilha eletrônica, Expert Choice) utilizados para a 

aplicação do método e a sequência de realização da pesquisa.  

Por fim, no capítulo dos resultados e análises, forma apresentadas as 

prioridades dos decisores tendo como principais escolhas: o desenvolvimento dos 

modos mais sustentáveis (transporte público, caminhada e bicicleta); planejamento e 

gerenciamento da mobilidade e campanhas de incentivo aos modos sustentáveis. As 

estratégias relacionadas aos veículos de baixo carbono e as de tarifação veicular e 

urbana assumiram as menores prioridades. 

A Figura 1 demonstra o modelo de proposta do estudo para redução das 

emissões de CO2 na cidade de Natal-RN, como um modelo de geração do 

conhecimento da presente pesquisa. 

 

 
 

Figura 1 – Modelo de proposta do estudo para redução das emissões de CO2 na cidade de 
Natal-RN. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Em suma, o trabalho buscará entender a problemática acerca dos transportes 

e o aquecimento global, em seguida será feita uma análise das estratégias que 

objetivam a redução de CO2 e, por fim, como resultado, será obtido uma classificação 

(ranking) decrescente das estratégias que são mais efetivas para redução das 

emissões de gás carbônico. 
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2 REFERENCIAL LITERÁRIO 

Este capítulo é dedicado a discorrer sobre os temas relacionados às mudanças 

climáticas causadas principalmente pelas emissões de dióxido de carbono através de 

ações antropogênicas, com projeções de emissões no setor dos transportes. Procura 

conflitar os paradigmas da mobilidade urbana para o desenvolvimento sustentável e 

suas barreiras à implantação. A sessão ainda traz a discussão dos autores, 

apresentando suas estratégias de mitigação das emissões de CO2 para o setor. 

2.1 GÁS CARBÔNICO, AQUECIMENTO GLOBAL E O TRANSPORTE 

Antes de iniciar os aspectos específicos relacionados às estratégias de 

mitigação de emissões no transporte urbano e suas barreiras, é importante examinar 

o quadro das mudanças climáticas. 

O dióxido de carbono é o principal composto resultante da combustão completa 

de combustíveis fósseis e de outros materiais combustíveis que contenham carbono, 

além de ser gerado no processo de respiração aeróbia dos seres vivos. A partir da 

revolução industrial, o homem passou a fazer o uso intenso dessa energia e, no 

processo de queima (respiração), passou a devolver o CO2 à atmosfera a uma taxa 

superior à capacidade assimiladora das plantas (pela fotossíntese) e dos oceanos 

(pela reação de difusão). Esse desequilíbrio do ciclo natural pode ter implicações na 

alteração do chamado “efeito estufa”, com consequente aumento da temperatura 

global da Terra, uma das principais preocupações do século XXI. 

Em relação ao tema, o quarto relatório de avaliação IPCC (2007) concluiu que 

"o aumento das temperaturas médias globais observadas desde meados do século 

XX foi, muito provavelmente (95% de probabilidade), devido ao aumento observado 

em concentrações de gases de efeito estufa antropogênico". 

O IPCC (2007) também relata que o crescimento da utilização de combustíveis 

fósseis, observado desde o início da era industrial, causou o aumento da 

concentração de dióxido de carbono atmosférico em torno de 30% e, provavelmente, 

a elevação da temperatura global (ver Figura 2). 
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Figura 2 – Correlação entre a mudança na temperatura global e as concentrações 
atmosféricas de dióxido de carbono nesta ordem. 

Fonte: (IPCC, 2007). 

 

"Como os combustíveis fósseis representam 90% de nosso consumo de 

recursos energéticos, continuamos a aumentar as emissões de dióxido de carbono, 

que podem alterar irreversivelmente o clima da terra.". (HINRICHS; KLEINBACH; 

REIS, 2011, p.3) 

Os cientistas climáticos têm observado que as concentrações de 
dióxido de carbono (CO2) na atmosfera têm aumentado 
significativamente ao longo do século passado, em comparação com 
o nível mais ou menos constante da era pré-industrial (cerca de 280 
partes por milhão em volume - ppmv). A concentração de CO2 (394 
ppmv) de 2012 foi de cerca de 40% maior do que em meados da 
década de 1800, com um crescimento médio de 2 ppmv/ano nos 
últimos dez anos. Aumentos significativos também ocorreram em 
níveis de metano (CH4) e óxido nitroso (N2O). (IEA, 2013, p.7) 

A estabilização das concentrações de gases de efeito estufa em qualquer nível 

exigiria grandes reduções de emissões mundiais CO2 em relação aos níveis atuais, 

dada a sua longa vida na atmosfera. A redução das emissões de gás carbônico é um 

elemento-chave para o transporte sustentável e representavam cerca de 22% das 
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emissões totais em 2011 (IEA 2013). É estimado um crescimento significativo dessas 

emissões nas próximas décadas para o setor (Figura 3), "(...) dadas as tendências 

atuais, o uso de energia de transporte e emissão de CO2 são projetados para 

aumentar em quase 50% em 2030 e mais de 80% até 2050.". (IEA, 2009) 

 
 

Figura 3 – Expectativa de crescimento das emissões de GEE (Gt CO2). 
Fonte: (IEA, 2009). 

 

A maioria dessas emissões é devido ao transporte rodoviário que, por sua vez, 

é dominado por carros (Figura 4). De 1990-2009, as emissões totais de transporte 

globais subiram 42,5%, enquanto as emissões de transporte rodoviário subiram 

48,3%. (IEA 2011) 

 
 

Figura 4 – Expectativa de crescimento das emissões de GEE por modo (Gt CO2). 
Fonte: (IEA, 2008, p.). 
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Comparado ao cenário internacional, o setor dos transportes, no panorama 

brasileiro, mesmo respondendo por cerca de 9% das emissões totais de CO2, ainda é 

o segundo maior emissor, sendo as queimadas responsáveis por mais de 70% delas. 

(MCT, 2009) 

 
 

Figura 5 – Emissões de CO2 equivalente por fonte - Brasil, 2005 (Em %). 
Fonte: (MCT, 2009). 

 

A análise do Ministério ainda coloca que 86% das emissões do setor são 

causadas pelo transporte rodoviário. Em consonância com a perspectiva mundial, 

também se vê predominância do automóvel privado em detrimento do transporte 

público, sendo que 35% das emissões foram causadas por carros, enquanto 14% 

foram emitidos por ônibus urbanos em 2009. (MMA, 2011) 

 
 

Figura 6 – Emissões de CO2 por categoria de veículo (Mt CO2). 
Fonte: (MMA, 2011). 
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As estimativas de aumento para 2020 das emissões de gás carbônico dos 

automóveis superarão as emissões totais do transporte urbano pré-industrial. Esse 

cenário atesta a contínua dominância do carro em relação aos transportes 

sustentáveis como a caminhada, a bicicleta e o transporte público, diferentes do que 

acontece com os outros modos que possuem pouco aumento dos seus poluentes. 

Em 2004, foram emitidas aproximadamente 140 milhões de toneladas de CO2 

por veículos automotores no Brasil (MMA, 2011). Nesse mesmo ano, o Rio Grande do 

Norte emitiu cerca de 2 milhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera. 

(MACÊDO, 2004). A Tabela 1 traz esses totais por tipo de combustível. 

 

Tabela 1 – Emissões Totais de Dióxido de Carbono em tonelada por tipo de combustível, 
Natal-RN (tCO2). 

 

 GNV Gasolina Diesel Álcool hidratado Total 

tCO2 158.478,73253 652.274,31092 1.237.373,84470 29.881,42786 2.078.008,31601 

  
Fonte: (MACÊDO, 2004). 

  

Os números apresentados se tornam irrisórios quando comparados à média do 

país, e colocam o Rio Grande do Norte em posição favorável aos demais estados 

brasileiros. No Estado de São Paulo, esse número chegou a 80 milhões de toneladas 

em 2008 (CETESB, 2010). 

Fazendo o balanço das informações, as emissões do Estado não parecem ser 

preocupantes, mas fazendo uma comparação per capita, enquanto São Paulo, polo 

internacional, produz aproximadamente 1,8 toneladas de CO2 veicular, o Rio Grande 

do Norte emite cerca de 0,6 toneladas, um terço das emissões da capital paulista. 

No quadro geral é crescente a preocupação global no que diz respeito às 

emissões, pois estimativas demonstram o seu contínuo aumento. Nos transportes não 

é diferente e o problema se intensifica com a predominância do transporte rodoviário, 

em específico o carro como maior emissor. O Rio Grande do Norte possui uma 

pequena participação nas emissões brasileiras, mas está em posição de seguir em 

direção oposta em relação à tendência mundial e adotar uma postura sustentável.  

Esse cenário pode ser revertido com a criação de estratégias que visam a 

redução das emissões de gás carbônico, mas antes é preciso compreender a 

problemática da mobilidade urbana sustentável apresentada no próximo tópico. 
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2.2 MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL 

Esta seção tem o intuito de incitar as implicações para se alcançar um 

transporte sustentável de baixo carbono. É feito um diagnóstico da mobilidade urbana 

no Brasil e do paradigma para a sustentabilidade. Também são identificadas as 

barreiras à implantação de políticas de mobilidade urbana sustentável e 

consequentemente de um transporte de baixo carbono. 

2.2.1 Histórico, conceito e características da mobilidade 

 Desde o surgimento da civilização, o transporte de pessoas e cargas foi o 

elemento chave do desenvolvimento da sociedade. 

A forma como viajamos e a distância que pode ser percorrida 
mudaram muito com os avanços tecnológicos. Continuamos a contar 
com transporte para apoiar nossas atividades diárias, para conhecer 
pessoas e realizar atividades econômicas e sociais, assim como os 
nossos antepassados. (BONGARDT et al, 2013) 

A economia mundial tem crescido significativamente e, consequentemente, o 

aumento de atividades exigiu uma maior oferta por transporte. O atual modelo, que 

prioriza o automóvel privado em detrimento do transporte coletivo, vem causando 

muitos problemas nas cidades como congestionamento, acidentes e poluição do ar. 

Antes mesmo da questão do aquecimento global, o transporte sofria com os 

problemas do processo de intensa urbanização e expansão das cidades a partir de 

sua existência. Parte desse acontecimento se deve ao êxodo rural para os grandes 

centros, onde se encontram as melhores oportunidades de emprego, concentração 

de riquezas e, além disso, essa migração ocorreu pelo desemprego causado pela 

mecanização agrícola e pela incerteza do clima. A exemplo, no Brasil, em 2010, 

84,36% (160.925.792 pessoas) da população residia na zona urbana, enquanto o 

restante 15,64% dos habitantes (29.830.007 pessoas) na zona rural (IBGE, 2010). A 

Figura 7 a seguir ilustra bem a variação percentual ao longo dos anos até chegar no 

dado demonstrado. 
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Figura 7 – Distribuição percentual da população por tipo de domicílio - Brasil - 1980 a 2010. 
Fonte: (IBGE, 2010). 

 

Esse processo de urbanização e expansão veio seguido do uso irregular do 

solo pela população e, por sua vez, as cidades não possuíam infraestrutura para 

atendê-la. Isso aconteceu onde não se conseguiu aplicar medidas de planejamento 

urbano para a melhoria da qualidade de vida, como o caso particular da mobilidade 

urbana, causada pelos congestionamento, acidentes, poluição e serviço de transporte 

público de baixa qualidade. 

O problema é agravado pelos incentivos na indústria automobilística, como a 

isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), marcando a predominância 

do carro, com o aumento do número de vendas anuais. As informações obtidas no 

site do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) (2014) demonstram que em 

2007, a frota brasileira era de 50.296.080 veículos, com um aumento de 75% foi para 

87.985.669 em 2013, dos quais 45.444.387 veículos são automóveis (veículo 

automotor destinado ao transporte de passageiros, com capacidade para até oito 

pessoas, exclusive o condutor), correspondendo a mais de 50% desse total. 

No Rio Grande do Norte a frota aumentou 73%, seguindo a média nacional, 

chegando a um patamar de 919.079 veículos, esse aumento em Natal foi de 59% (de 

213.727 para 339.429 veículos) sendo que 200.312 são automóveis (59%), maior que 

a média nacional. 
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A situação requer uma mudança urgente e por isso, o Ministério das Cidades 

(2007) determina que todas as cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes 

elaborem um plano de transportes e trânsito, rebatizado pela Secretaria de Mobilidade 

(SeMob) de Plano Diretor de Mobilidade (PlanMob). É nesta faixa de cidades que 

ainda é possível reorientar os modelos de urbanização e de circulação de maneira 

preventiva, sem descuidar das propostas corretivas para as grandes metrópoles e 

para o Distrito Federal.  

A Política Nacional de Mobilidade Urbana, surge aderindo e corroborando as 

novas vigências para atender aos anseios da população brasileira no que se refere à 

mobilidade urbana. A política institui que os PlanMobs em seu desenvolvimento 

devam conter temas que tratam da (1) inclusão social, da (2) sustentabilidade 

ambiental, da (3) equidade na apropriação dos espaços públicos e da (4) gestão 

democrática. O primeiro afirma o compromisso do Governo Federal com a construção 

de um país para todos, tendo o direito à mobilidade como meio de se atingir o direito 

à cidade; o segundo demonstra a preocupação com as gerações futuras e com a 

qualidade de vida nas cidades; o terceiro complemento se refere ao princípio da 

equidade no uso do espaço público; e o quarto traduz a busca pela construção da 

democracia política, econômica e social. 

O objetivo da Política Nacional de Mobilidade Urbana é proporcionar o 

desenvolvimento dos princípios da mobilidade urbana através de três eixos principais: 

i) Desenvolvimento urbano; ii) Sustentabilidade ambiental e iii) Inclusão social, com 

ações como: definição de uma política de transporte e circulação; priorização dos 

modos de transporte coletivo e não motorizados; apoio ao desenvolvimento 

institucional, regulatório e de gestão; coordenação de ações para a integração das 

políticas de mobilidade com as demais políticas urbanas e repensar o desenho 

urbano. 

O Ministério das Cidades (2007) define mobilidade urbana como “um atributo 

das cidades, relativo ao deslocamento de pessoas e bens no espaço urbano, 

utilizando para isto veículos, vias e toda a infraestrutura urbana”. Este conceito, mais 

abrangente do que o anterior, o qual tratava os elementos que atuam na circulação 

de forma fragmentada ou estanque e de administrar a circulação de veículos e que se 

baseava no modelo tradicional de planejamento dos transportes, tendo a análise da 

demanda como principal fonte de proposição de soluções para os problemas de 

transportes.  
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Esse procedimento sistemático foi desenvolvido nos EUA, na década de 50, 

Denominado “Urban Transportaion Planning System” – Sistema de Planejamento do 

Transporte Urbano (SPTU) – foi o processo mais abrangente de planejamento de 

transporte desenvolvido até então, passando por ajustes, à medida que as falhas do 

processo tornavam-se aparentes. 

Segundo Vasconcellos (2000), o sistema deu embasamento técnico ao grande 

esforço de construção de rodovias, assim como a algumas políticas de apoio ao 

automóvel. Até os anos sessenta, os possíveis efeitos negativos das propostas não 

eram questionados, daí ocorreu um reconhecimento crescente dos impactos sociais 

e ambientais do aumento da capacidade de tráfego e da necessidade de balancear 

os custos financeiros aos custos sociais e ambientais. Esse sistema congrega várias 

técnicas utilizadas em quatro etapas para prever a demanda futura de transporte e 

definir as melhores alternativas de oferta, de acordo com alguns princípios 

econômicos e técnicos, tendo por base dados coletados auxiliando no estudo. 

Resumidamente as quatro etapas são: a primeira fase (geração) investiga a 

relação entre as viagens e as características socioeconômicas das pessoas (idade, 

renda) e das regiões (empregos, população); a segunda etapa (distribuição) investiga 

a atração mútua entre as zonas da área de estudo; a terceira etapa (divisão modal) 

estuda a relação entre modos de transporte escolhidos pelas pessoas e as suas 

características socioeconômicas; finalmente, a quarta etapa estuda os caminhos 

físicos que são escolhidos pelas pessoas para se deslocar. 

A escolha final das recomendações é feita por meio de estudo de viabilidade 

econômico-financeiro, assim, os sistemas de transporte são então definidos 

considerando também características adicionais relativas a prazos e condicionantes 

políticos e técnicos e são pensados de forma a atender às demandas futuras 

projetadas no estudo. 

Essa modelagem em quatro etapas tem sido exportada para os países em 

desenvolvimento e tem sido usada em quase todos os maiores estudos de transporte 

desde os anos sessenta, com poucas adaptações para as condições locais. 

É importante avaliar o uso destas técnicas quantitativas de 
planejamento de transporte nesses países e suas consequências, pois 
esse tipo de metodologia tem sido usado para apoiar importantes 
investimentos em transporte nos países em desenvolvimento, que 
interferem na vida de centenas de milhões de pessoas. 
(VASCONCELLOS, 2000) 
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Essas decisões têm impactos econômicos, sociais e técnicos nem sempre 

avaliados adequadamente. Vasconcellos (2000) defende que é importante não só 

avaliar os detalhes técnicos e computacionais dos modelos, mas também seu uso 

efetivo e as consequências para os usuários de transporte dos países em 

desenvolvimento. Com isso, é possível compreender mais adequadamente as 

limitações dos processos tradicionais nas condições desses países e, 

consequentemente, de identificar a conveniência de aplicar procedimentos 

alternativos. Mas que modelo deve se seguir para se realizar um planejamento mais 

próximo dessa realidade? A próxima seção aborda o paradigma da mobilidade 

sustentável. 

2.2.2 Paradigma da mobilidade sustentável 

Ao longo da evolução dos estudos dos modelos de previsão de demanda por 

transporte, chegou-se ao ponto em que eles se mostravam desinteressantes para o 

processo, pois os profissionais passaram a admitir a sua baixa confiança em relação 

à capacidade dos modelos de fazer previsões de longo prazo, sugerindo um enfoque 

operacional, orientando para um apoio permanente ao processo de decisão.  

Apesar da importância da discussão sobre os problemas técnicos do processo, 

outros problemas talvez mais relevantes, incluem as consequências práticas do 

planejamento e da reorganização das cidades nos países em desenvolvimento com o 

uso do SPTU. É necessário distinguir os modelos do planejamento em si. Os modelos 

utilizam técnicas estatísticas para análises de dados, buscando representar uma 

realidade, já o planejamento é um processo político, no qual as partes interessadas 

negociam soluções para os problemas, dentro de uma arena de conflitos em que os 

modelos são usados como instrumentos. Portanto, a análise deve ser feita 

separadamente entre o campo “técnico” (os modelos em si) e o campo “político” (o 

processo de planejamento) e reexaminada pela análise conjunta das duas áreas e 

sua interação. Vasconcellos (2000) apresenta os enfoques críticos existentes 

resumidos de acordo com sua natureza técnica (modelos) e por seu caráter 

estratégico, político ou ideológico (o processo de planejamento) de acordo com o 

Quadro 1. 
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Quadro 1 – Resumo das Principais críticas ao planejamento tradicional. 
 

Área Crítica 

Técnica - É orientado para um problema e não faz abordagem compreensiva 
- Falta um enfoque interdisciplinar 
- Falta uma explicação comportamental unificadora da demanda 
- Os pressupostos provêm de outras áreas (e não do transporte) 
- Negligencia os impactos sociais e ambientais 
- Tem muitas fontes de erro nos dados usados 
- Os dados de viagem vêm de apenas um ponto do tempo 
- Os erros podem se propagar sem consequências perceptíveis 
- Pressupostos das condições de mercado e utilidade do consumidor são discutíveis 
- A sequência de quatro etapas pode não representar a realidade 
- A geração de viagens não permite que o transporte existente afete a demanda 
- A distribuição não considera processos complexos de decisão do usuário 
- A atribuição de viagens é baseada apenas no tempo de percurso 
- O tráfego desviado e gerado é difícil de estimar 

Estratégica - O processo de modelagem reproduz as condições atuais no futuro 
- Pouca atenção é dada ao financiamento e ao apoio na implantação 

Política - Existem poucas possibilidades de participação da comunidade 
- O processo é desenvolvido em uma arena fechada 
- Os modelos são usados para garantir um suporte “científico” a decisões políticas 
já tomadas 

Ideológica - Pressupostos foram gerados em países desenvolvidos 
- Os modelos aparecem como “neutros” e direcionados para o “interesse de todos” 
- Os modelos acabam dando suporte para medidas pró-automóvel 

  
Fonte: (VASCONCELLOS, 2000). 

 

Duas outras diferenças fundamentais devem ser destacadas entre os planos 

de transporte tradicionais e os planos propostos pela Política Nacional de Mobilidade 

Urbana, para evitar que as administrações municipais incorram nos mesmos erros de 

inexecução dos planos, ou seja, não os fazendo “sair do papel”. 

Primeiro, em sua maioria, os antigos planos se limitavam a propostas de 

intervenções na infraestrutura e na organização espacial dos serviços de transporte 

público, quando muito estimando os investimentos necessários para a sua execução. 

Normalmente os processos de planejamento ignoravam a dimensão estratégica da 

gestão da mobilidade urbana, principalmente nos aspectos institucionais e de 

financiamento, como também, não abordavam adequadamente conflitos sociais de 

apropriação dos espaços públicos ou de mercado, no caso do transporte coletivo. A 

omissão daqueles planos com relação a estes aspectos, desconsiderando as reais 

condicionantes da mobilidade urbana, é, talvez, a principal razão da sua baixa 

efetividade. Segundo, é que as diretrizes para a realização de um Plano de Mobilidade 

sugeridas pelo governo não devem ser tomadas como um receituário a ser 

automaticamente implantado em qualquer lugar. Ao contrário, seu objetivo é contribuir 

para que o debate das políticas públicas de transporte e de circulação urbanas seja 
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levado ao maior número de cidades possível, envolvendo os segmentos organizados 

da população de forma democrática e participativa. 

Os conceitos de inclusão social, de sustentabilidade ambiental, de equidade na 

apropriação dos espaços públicos e de gestão democrática que estão ligados à 

mobilidade urbana são recentes, mas o conceito de mobilidade em si vem sendo 

discutido desde que se originaram com os problemas associados à malha viária que 

surgem com o desenvolvimento desordenado das cidades, tendo como ponto chave 

o transporte urbano que até hoje influencia o crescimento e desenvolvimento das 

cidades. Assim, a conjuntura recai novamente sobre a problemática do aquecimento 

global e do desenvolvimento sustentável. O desafio a ser enfrentado pela população 

é de como o transporte pode contribuir para o desenvolvimento da economia, não 

obstante os efeitos negativos por ele causados ao meio ambiente. Essas demandas 

estão presentes nos objetivos dos conceitos de desenvolvimento sustentável e de 

mobilidade urbana sustentável. 

 O conceito de desenvolvimento sustentável de acordo com a Comissão 

Mundial de Meio Ambiente (WCED) (1987), é "aquele que atende às necessidades da 

geração atual sem pôr em risco a capacidade das gerações futuras de atender às suas 

próprias necessidades". Já no entendimento de Costa (2003), "desenvolvimento 

sustentável é o caminho progressivo em direção a um crescimento econômico mais 

equilibrado, equidade social e proteção ao meio ambiente". O conceito eleva as 

dimensões sociais, econômicas e ambientais ao mesmo patamar, onde antes o 

enfoque era o ambiental. Esse é um processo que associa as três importantes 

dimensões: ambiental, econômica e social, estabelecendo uma correlação entre 

esses três polos, garantindo a eficácia econômica e a proteção do meio ambiente, 

sem perder de vista as finalidades sociais que são a luta contra a pobreza, as 

desigualdades, a exclusão e a busca da equidade. 

 Já a mobilidade urbana sustentável é conceituada como: 

O resultado de um conjunto de políticas de transporte e circulação que 
visam proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, 
através da priorização dos modos de transporte coletivo e não 
motorizado, de forma efetiva, socialmente inclusiva e ecologicamente 
sustentável. (BRASIL, 2004) 

Autores têm analisado e definido o conceito de mobilidade das mais diferentes 

formas. A maioria das interpretações está associada ao deslocamento de um indivíduo 
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ou população de um lugar para outro e também ao modo (à pé, transporte coletivo, 

carro etc.) utilizado para realizá-lo. Ou seja, a mobilidade está sempre relacionada 

com movimento, sendo que, no planejamento de transporte, este movimento traduz-

se em locomoção ou viagem. A mobilidade é muito mais do que viagens por 

pessoa/dia, pois ela também está relacionada à qualidade de vida da população, 

então, a antiga denominação de planejamento de transporte passa a ser o 

planejamento da mobilidade. Na visão da Mobilidade Urbana Sustentável dá-se 

prioridade aos modos coletivos e não motorizados (a pé e bicicleta), incluindo a 

utilização de veículos não poluentes, e não à utilização de automóveis. “O resultado é 

que mobilidade é muito mais do que viagens por pessoa/dia, pois mobilidade também 

está relacionada à saúde (física e psicológica), sociedade, economia e ambiente” 

(CASTRO, 2006). Ou seja, a antiga denominação do planejamento de transportes 

passa a planejamento da mobilidade urbana e o conceito de planejamento associado 

aos transportes é ampliado, incorporando as visões de infraestrutura, circulação, 

transporte público associados a questões de uso do solo, meio ambiente, entre outros 

aspectos. 

De acordo com Banister (2008), dois princípios fundamentais guiam o 

planejamento dos transportes: "as viagens dos usuários são demandas derivadas de 

outras atividades e que o usuário procura minimizar tanto o seu custo como o tempo 

das viagens". O setor dos transportes é diferente dos demais setores, pois é 

considerada uma atividade meio para outras atividades, ou seja, é uma demanda 

derivada de outros interesses do cotidiano. Cada usuário o usa de maneira diferente, 

cada um deles têm preferências e comportamentos únicos. Para o usuário é mais 

importante saber que ele é capaz de chegar a um determinado local para realizar uma 

tarefa do que saber a distância que ele percorrerá, isso significa acessibilidade. 

Quando essas atividades são próximas produzem alta acessibilidade, ao mesmo 

tempo em que reduzem o consumo de energia dos modos de transporte.  

A escolha do usuário pelo modo de transporte dependerá intrinsecamente da 

qualidade do seu serviço, rapidez e custo. Esses princípios explicam a predominância 

das soluções voltadas para o carro e sua dependência e a baixa atratividade para os 

demais modos como transporte público, caminhada e bicicleta. 

 As cidades que buscam instituir o conceito de mobilidade sustentável em seu 

planejamento dos transportes devem balancear a dimensão física (forma urbana e 

tráfego/transporte) com dimensão social (pessoas e proximidade). (BANISTER, 2008) 
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Quadro 2 – Abordagem convencional e alternativa para o planejamento dos transportes. 
 

Abordagem convencional (Planejamento 
do transporte e engenharia) 

Abordagem alternativa (Mobilidade 
sustentável) 

Dimensão física Dimensão social 

Mobilidade Acessibilidade 

Foco no tráfego (transporte) 
particularmente no carro 

Foco nas pessoas - seja no veículo ou à pé 

Larga escala Escala local 

Ruas como vias Ruas como espaços 

Transporte motorizado Todos os modos de transporte 
frequentemente em hierarquia com pedestre 
e ciclistas no topo e usuários de carros na 

base 

Previsão de tráfego Visão de cidade 

Modelagem Desenvolvimento de cenários e modelagem 

Avaliação econômica Análise multicritério para dar conta da 
dimensão ambiental e social 

Viagem como uma demanda derivada Viagem como atividade valorada por si só e 
também como uma demanda derivada 

Baseada na demanda Baseada no gerenciamento 

Aumento da velocidade Redução do movimentos e velocidade 

Minimização do tempo de viagem Tempo de viagem razoável e tempo de 
viagem confiável 

Segregação das pessoas e do tráfego Integração entre pessoas e o tráfego 

  
Fonte: (BANISTER, 2008). 

 

 A abordagem da mobilidade sustentável requer ações para reduzir a 

necessidade de viagens, encorajar a mudança de modal, reduzir as distâncias de 

viagens e promover uma maior eficiência do sistema de transporte. A conclusão de 

Banister (2008) é de que para uma abordagem alternativa em prol da sustentabilidade 

é preciso sistemas limpos e inovadores para as futuras cidades e a sua aceitação e 

suporte advindos da população, componente participante no processo de elaboração 

e monitoramento de políticas e estratégias de mobilidade sustentável.  

 Assim, pode-se perceber que o planejamento está se tornando, cada vez 

menos, um objeto de proposições precisas e cada vez mais um objeto de ideias e 

políticas, onde um projeto só é considerado pronto para a execução através de 

julgamento humano. 

Pela complexidade de fatores que envolvem o processo de planejamento, pelas 

diversas ferramentas utilizadas e pelos diferentes contextos em que se encontram, é 

preciso que existam elementos e critérios de avaliação que norteiem o planejamento 

urbano e a escolha de suas políticas e estratégias. O próximo tópico traz as barreiras 

à implantação de políticas de mobilidade urbana sustentável encontradas na literatura. 
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2.2.3 Barreiras à mobilidade sustentável 

A implantação de estratégias, dependendo de seu conteúdo ou área de 

atuação, pode ser uma tarefa difícil e nesse processo diversas barreiras precisam ser 

ultrapassadas. Para este estudo, entende-se como barreira, qualquer forma que 

impeça, para este estudo, a implantação de medidas que tenham por objetivo uma 

mobilidade mais sustentável e, consequentemente, reduzam as emissões de gás 

carbônico. As estratégias utilizadas por este estudo serão tratadas como políticas 

públicas por serem direcionadas principalmente para o setor público. 

Para os planejadores da mobilidade, diminuir o impacto ambiental levando em 

conta todos os aspectos que envolvem o processo de tomada de decisão e manter 

um sistema de transporte adequado está se tornando cada vez mais árduo. A atual 

problemática do desenvolvimento sustentável e do aquecimento global faz com que 

cada vez mais essas barreiras aumentem para o setor dos transportes. Para a 

identificação dessas barreiras, esta pesquisa teve como referência o estudo de Meira 

(2013) que é voltado para as barreiras à implantação de políticas de mobilidade 

sustentável no Brasil. O Quadro 3 traz o resumo das barreiras e suas consequências 

apresentadas até então, de acordo com o referido autor. 

 A pesquisa de Meira (2013) traz como uma das primeiras barreiras a ação dos 

atores políticos. Oposições ideológicas, divisão de forças políticas, burocracia e 

conflitos pode tornar a implantação de uma política pública: (1) simples ou complexa, 

(2) levar a atrasos e, (3) foco de uma disputa política. 

 A segunda barreira é a procedimental relacionada com o "ciclo das políticas 

públicas" ou "processo das políticas públicas", uma forma de aprendizagem para a 

sociedade, dividindo os programas governamentais em estágios. Nesse processo, o 

principal problema é que as políticas são formuladas na experiência dos países 

desenvolvidos e acabam não sendo adaptadas às condições locais. 

 A barreira político-institucional está ligada à deficiência nos canais de diálogo 

e na participação popular. Isso acontece principalmente em países em 

desenvolvimento, pois não há articulação entre o sistema político, o Estado e a 

sociedade. Falta maturidade para um sistema democrático efetivo ou passou-se por 

um período de ditadura que inibiu a sociedade. 
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 Quadro 3 – Principais barreiras às políticas públicas e suas consequências 
 

Principais 
barreiras às 

polícias públicas  

Consequências 

Ação dos atores 
políticos  

- Situação e oposição buscando colocar em prática suas ideologias 
- Divisão de forças estabelecida politicamente facilita ou dificulta esta tarefa 
- Se há conflitos em demasia, geralmente também há atraso e perda de 
sinergia 

Falta de 
procedimentos 
adaptados à 
realidade dos 

países em 
desenvolvimento 

- Ciclo das Políticas Públicas, na maioria das vezes, é elaborado para 
experiências em países desenvolvidos 
- Isso gera a necessidade de diferenciar o planejamento de políticas públicas 
entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento 

Deficiência nos 
canais de 

diálogo e na 
participação 

popular 

- Sistema político, Estado e sociedade muitas vezes não são articulados nos 
países em desenvolvimento 
- O tempo de democracia ainda não parece suficiente para um sistema 
político-institucional efetivo 

Questões 
financeiras 

- No Brasil, a arrecadação do Estado chega perto dos 40% do PIB, mas os 
recursos públicos são direcionados para pagamento de dívida, folha salarial 
ou rombos da previdência 
- O Estado não consegue investir muito em políticas públicas, limitando a 
capacidade de planejamento e de execução 

Capacidade de 
gestão no 

planejamento de 
políticas 
públicas 

- Falta uma melhor articulação entre as organizações envolvidas no 
planejamento das políticas públicas 
- Grande centralização do processo de planejamento 
- Visão do planejamento como um processo técnico, governamental, de 
caráter econômico e visionário 

Barreiras legais - Decisões têm (ou deveriam ter) a participação de todos os atores da 
sociedade em instâncias deliberativas e isso facilitaria o consenso 
- Decisores com mandato público tem poderes sobre recursos e políticas 
públicas, mas podem esbarrar em problemas legais 

Falta de 
coordenação 

entre os órgãos 
gestores 
públicos 

- Exemplo: rua acaba de ser asfaltada e a empresa de saneamento realiza 
um reparo de rotina, destruindo parte do pavimento 
- Consomem recursos que poderiam ser utilizados para outros fins 

Processo de 
tomada de 

decisão 

- Estabelecem-se relações entre os grupos decisores e os atores 
interessados e influenciados pelas decisões 
- Geram direitos e obrigações recíprocos 
- Deve-se garantir que o que for decidido esteja de acordo com os 
interesses/necessidades demandados pela maioria da população 

  
Fonte: (MEIRA, 2013). 

 

A questão financeira é outra que limita o planejamento de políticas públicas. 

Mesmo aumentando a arrecadação em países em desenvolvimento como o Brasil, 

grande parte é destinada ao planejamento da dívida pública, assim, o Estado não 

consegue investir em políticas. 

 Outro aspecto é a capacidade de gestão do planejamento de políticas públicas, 

falta articulação entre os envolvidos, muitas vezes é centralizado e deficitário em 

termos qualitativos. 
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Também pode ser citada a barreira legal, que esbarra na formulação de 

políticas. A falta de participação de todos os atores da sociedade em instâncias 

deliberativas dificulta o consenso. Para aumentar essa barreira, as decisões são 

dominadas pelo executivo, além da relação clientelista entre os representantes e os 

representados, apatia política e dificuldade do cidadão entender o sistema e o 

processo político. 

Outra barreira é a falta de coordenação entre os gestores públicos, os 

diferentes níveis de governo, as agências de mesmo nível governamental e órgãos 

gestores e instituições responsáveis por diferentes infraestruturas públicas. 

A última barreira citada por Meira (2013) diz respeito ao processo de tomada 

de decisão, um dos pilares do exercício do poder político. O principal problema 

encontrado é a sobreposição dos interesses pessoais dos tomadores de decisão em 

relação às demandas da população. Cada cidadão, político, servidor, engenheiro, 

médico, sindicalista, chefe de família e outros também influenciam a tomada de 

decisão a medida que defende os interesses da categoria que está inserido. 

Essas barreiras, apresentadas nos próximos tópicos, podem ser configuradas 

da seguinte forma: (1) aspectos técnicos; (2) aspectos legais; (3) aspectos financeiros; 

(4) aspectos políticos e; (5) aspectos de gestão. 

2.2.3.1 Aspectos Técnicos 

Como barreiras técnicas para um transporte de baixo carbono, pode-se citar: 

(1) a questão da qualidade e da abrangência das redes de mobilidade no Brasil e 

assim, (2) a competência e capacidade de quem as desenha. 

As redes possuem acesso restrito e sem acessibilidade do transporte público. 

Poucas atendem todas as localidades e em áreas de morro é ainda mais difícil por 

não haver aparato técnico para o acesso da população, principalmente os de 

mobilidade reduzida. Além disso, há a baixa qualidade das calçadas e pequenas 

extensões de ciclovias. 

Esse quadro questiona a capacidade e a competência dos técnicos em 

desenhar as redes e a coerência das soluções utilizadas no Brasil e no mundo. Nesse 

aspecto é possível apontar algumas questões que podem impedir a implantação de 

políticas de mobilidade sustentável (ver Quadro 4). 
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Quadro 4 – Questionamentos à mobilidade local: Aspectos técnicos. 
 

Questionamentos Observação 

Há constantes investimentos 
em capacitação dos técnicos 
responsáveis pelas políticas 
públicas de mobilidade 
sustentável? 

Sem investimentos em um programa contínuo de treinamento e 
uma preocupação dos gestores com as novas 
tecnologias/tendências, fica difícil para os técnicos 
desempenharem com plenitude suas funções e, assim, 
melhorar a qualidade de vida das pessoas. 

Há mecanismos modernos de 
planejamento e operação? 

Por exemplo, no tocante à gestão do tráfego de uma cidade de 
médio ou grande porte é inadmissível que não sejam utilizados 
sistemas eletrônicos de operação e controle de tráfego que, por 
sua vez, demanda capacitação dos técnicos. 

Há um framework padronizado 
de planejamento/elaboração e 
de monitoramento/avaliação de 
parâmetros a ser utilizado por 
todos, independentemente da 
localidade? 

A falta de um arcabouço padronizado de procedimento para 
acompanhar as políticas públicas, faz com que cada instituição 
siga sua própria metodologia, dificultando a comparação entre 
os resultados obtidos, que poderiam ser utilizados como forma 
de aumentar a eficácia dos programas e projetos. 

Qual o nível de atuação dos 
técnicos no processo de 
tomada de decisão? 

É importante averiguar se a situação do técnico é como tomador 
de decisão, baseada em sua competência e capacidade, ou se 
concerne a discussão e aconselhamento já que é limitado pela 
alta concentração nas mãos das elites políticas, econômicas e 
tecnocratas. 

  
Fonte: Adaptado de (MEIRA, 2013). 

2.2.3.2 Aspectos Legais 

No tocante aos aspectos legais, como visto, o setor dos transportes no Brasil 

passou por um processo acompanhado pelo crescimento urbano, de mudança do 

conceito de planejamento dos transportes para o planejamento da mobilidade. O 

fortalecimento da mobilidade sustentável se apoiou principalmente na Constituição 

Federal, no Estatuto das Cidades e na Lei Federal nº 12.587, de 03 de janeiro de 

2012, a Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), que prevê, entre outros: 

Art. 23.  Os entes federativos poderão utilizar, dentre outros 
instrumentos de gestão do sistema de transporte e da mobilidade 
urbana, os seguintes:  

I - restrição e controle de acesso e circulação, permanente ou 
temporário, de veículos motorizados em locais e horários 
predeterminados;  

II - estipulação de padrões de emissão de poluentes para locais e 
horários determinados, podendo condicionar o acesso e a circulação 
aos espaços urbanos sob controle;  

III - aplicação de tributos sobre modos e serviços de transporte urbano 
pela utilização da infraestrutura urbana, visando a desestimular o uso 
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de determinados modos e serviços de mobilidade, vinculando-se a 
receita à aplicação exclusiva em infraestrutura urbana destinada ao 
transporte público coletivo e ao transporte não motorizado e no 
financiamento do subsídio público da tarifa de transporte público, na 
forma da lei;  

IV - dedicação de espaço exclusivo nas vias públicas para os serviços 
de transporte público coletivo e modos de transporte não motorizados; 
V - estabelecimento da política de estacionamentos de uso público e 
privado, com e sem pagamento pela sua utilização, como parte 
integrante da Política Nacional de Mobilidade Urbana;  

VI - controle do uso e operação da infraestrutura viária destinada à 
circulação e operação do transporte de carga, concedendo prioridades 
ou restrições;  

VII - monitoramento e controle das emissões dos gases de efeito local 
e de efeito estufa dos modos de transporte motorizado, facultando a 
restrição de acesso a determinadas vias em razão da criticidade dos 
índices de emissões de poluição;  

VIII - convênios para o combate ao transporte ilegal de passageiros; e  

IX - convênio para o transporte coletivo urbano internacional nas 
cidades definidas como cidades gêmeas nas regiões de fronteira do 
Brasil com outros países, observado o art. 178 da Constituição 
Federal.  

O arcabouço legal brasileiro vem evoluindo, mas ainda é preciso avançar mais 

e se consolidar, sempre atualizando-se às realidades locais para que o processo de 

planejamento e implantação das políticas não sofram atrasos ou sejam prejudicados 

por falta de instrumentos legais adequados. A PNMU é recente e ainda é cedo para 

se extrair os resultados de sua aplicação, assim se faz alguns questionamentos. 

 

Quadro 5 – Questionamentos à mobilidade local: Aspectos legais 
 

Questionamentos Observações 

Há agilidade na 
atualização dos 
instrumentos legais? 

Considerando que há necessidade, é importante saber se há uma maior 
celeridade na mudança da legislação que possa abordar e disciplinar os 
dispositivos legais relacionados à mobilidade, atendendo às demandas 
atuais. 

As normas municipais 
e estaduais estão em 
consonância com as 
da esfera federal? 

Estados e Municípios em sua maioria ainda precisam atualizar seus 
arcabouços legais e, como esta legislação federal que obriga a sua 
execução é recente, a maioria das localidades ainda não possui planos 
de mobilidade urbana. 

Há uma efetiva 
aplicação da 
legislação vigente? 

Um exemplo que pode ser apontado é o efetivo uso neste setor das 
receitas vinculadas. Nem sempre o recurso vinculado é efetivamente 
investido na finalidade a que era destinado, ou seja, pode-se colocar que 
existem falhas no arcabouço jurídico que permitem que este dinheiro seja 
direcionado para outros setores. 

  
Fonte: Adaptado de (MEIRA, 2013). 
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2.2.3.3 Aspectos Financeiros 

As questões financeiras, o terceiro aspecto a ser considerado, no Brasil ainda 

se tem um grave quadro de exclusão social, combatê-la significa lutar contra as 

situações de privação, exclusão e carências, de tal forma que a todas as pessoas 

sejam dadas condições mínimas para exercer seus direitos e suas capacidades.  

Uma forma de garantir que a população exerça sua cidadania é dando acesso 

aos serviços públicos essenciais, como o transporte coletivo. Mas vale salientar que 

a capacidade de investimento público diminuiu, sendo preciso ser direcionado a ações 

de melhores resultados, e por sua vez acaba-se incorrendo o erro de se investir na 

malha viária direcionada ao carro deixando de lado os investimentos na mobilidade 

do pedestre. Essa situação é agravada pela falta de instrumentos padronizados que 

monitorem e avaliem os indicadores das propostas para pleitear um financiamento, o 

que influencia a não priorização das medidas relacionadas à mobilidade sustentável.  

 

Quadro 6 – Questionamentos à mobilidade local: aspectos financeiros 
 

Questionamentos Observações 

Há investimentos em serviços de 
transporte adequado para toda a 
população? 

A inexistência de um serviço adequado implica na queda da 
mobilidade urbana dos mais pobres, restringindo suas 
capacidades e oportunidades, o que agrava a exclusão. 

Os investimentos estão sendo 
direcionados a ações de 
priorização do automóvel 
particular ou de modos mais 
sustentáveis (transporte público, 
do pedestre e da bicicleta)? 

Construir novas infraestruturas viárias é uma atividade que 
consome muitos recursos e uma mudança de foco em prol da 
promoção de formas mais sustentáveis de deslocamento. 
Utilizando a mesma infraestrutura existente, pode otimizar os 
gastos públicos ao direcioná-los para as políticas públicas de 
mobilidade sustentável. 

Há outras formas de arrecadação 
dos recursos para a mobilidade 
sustentável?  

Arrecadações alternativas, como o pedágio urbano, podem se 
constituir em uma boa forma (embora não seja a única) de 
financiamento aplicados em melhoria nos transportes públicos 
e não motorizados, a realidade brasileira pode ser alterada. 
No entanto não é fácil, algumas pessoas podem achar que 
estão sendo tolhidas no seu direito de ir e vir ou de liberdade 
de escolha enquanto cidadãos. 

Há indicadores padronizados de 
planejamento, monitoramento e 
avaliação de políticas para o 
pleito de financiamento? 

Com o não estabelecimento de diretrizes gerais e indicadores 
de políticas públicas, há a tendência de que cada instituição 
possua a sua própria maneira de atuar para pleito de 
financiamento quando exigido, afetando a viabilização de 
recursos para a implantação de ações e projetos planejados. 

Há a obrigatoriedade na 
priorização de recursos para 
projetos que envolvam medidas 
de mobilidade sustentável? 

Partindo da premissa de que as formas mais sustentáveis de 
locomoção são fundamentais para melhorar o nível de 
qualidade de vida da população, uma opção para vencer 
possíveis obstáculos financeiros é direcionar prioritariamente 
os recursos existentes para esta finalidade, buscando garantir 
assim a eficiência dos gastos públicos. 

  
Fonte: Adaptado de (MEIRA, 2013). 
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Como alternativa pode-se instituir outras formas de arrecadação como o 

pedágio urbano, mas é necessário a conscientização da sociedade em torno da 

necessidade de melhoria da qualidade de vida das pessoas e de que todos são 

responsáveis por sua promoção.  

2.2.3.4 Aspectos Políticos 

O quarto aspecto a ser considerado diz respeito às questões políticas. No Brasil 

os gestores públicos podem se sentir desencorajados a adotar medidas de mobilidade 

sustentável por acreditar se tratarem de ações impopulares. Classes mais afortunadas 

que são formadoras de opinião e importantes atores políticos, podem se sentir 

prejudicadas com ações como: restrição do uso do automóvel particular, restrição dos 

estacionamentos, adoção de faixas exclusivas para ônibus, entre outros. Mas, ao não 

adotar essas ações, os gestores estarão deixando de lado a qualidade de vida da 

população e intensificando o quadro de exclusão social. Grupos mais organizados 

podem fazer prevalecer sua opinião, não sendo promotora do apoio popular ou 

atendendo aos desejos da maioria dos cidadãos. 

 

Quadro 7 – Questionamentos à mobilidade local: aspectos políticos 
 

Questionamentos  Observações 

Há marco legal que 
priorize a ação política 
em prol da mobilidade 
sustentável? 

No Brasil, a legislação vem evoluindo, mas nesse processo seria 
importante que se buscasse instrumentos jurídicos que tivessem a 
preocupação de detalhar e regulamentar as prioridades em termos de 
mobilidade. Assim, diminuindo as decisões que seguem critérios 
políticos em detrimento de critérios técnicos e sociais. 

Há um padrão de 
planejamento para 
monitorar e avaliar a 
ação política? 

A partir do momento em que uma mesma metodologia for utilizada para 
planejar, monitorar e avaliar diferentes ações governamentais de 
localidades distintas, pode-se inferir que também aumentaria a 
possibilidade dos aspectos técnicos e sociais sobrepujarem as questões 
meramente políticas. 

Há mecanismos que 
garantam que decisões 
sobre mobilidade 
sustentável tenham 
viés técnico e social? 

Dentro da arena política e do debate democrático é comum que grupos 
mais influentes possam estabelecer suas prioridades e persuadir os 
gestores públicos a implantarem suas propostas e perseguirem seus 
objetivos. Mecanismos no processo de tomada de decisão podem 
garantir que as decisões possuam viés técnico e social. 

Há participação 
popular no processo de 
tomada de decisão? 

Canais de diálogo para a participação popular, condição de 
funcionamento e poder de reivindicação a esses canais. É importante 
fomentar essa participação, pois ela também tem a função de atuar em 
termos de conferir transparência às ações e assim dar um caráter de 
legitimidade às políticas públicas formuladas. 

  
Fonte: Adaptado de (MEIRA, 2013). 
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Em relação à participação popular, é imprescindível que os programas 

governamentais tenham como elemento constitutivo o cidadão na formulação, 

implantação, controle e avaliação das políticas públicas. Esse elemento envolve 

aspectos culturais e níveis diversos de disputa de classes sociais, tornando o debate 

enriquecedor. 

2.2.3.5 Aspectos de Gestão 

Em relação aos aspectos de gestão, a principal barreira que pode ser apontada 

no Brasil é a falta de articulação entre as instituições responsáveis pelas ações em 

prol do desenvolvimento sustentável. Isso pode acontecer também pela falta de 

consenso sobre como deve ser feita a gestão da mobilidade. A contratação de 

profissionais sem concurso agrava a situação, muitas das vezes são pessoas sem 

qualificação e, além disso, a alta rotatividade dos cargos que precisam de tempo para 

amadurecer no serviço. O Quadro 8 traz outras questões abordadas pelos aspectos 

de gestão. 

 

Quadro 8 – Questionamentos à mobilidade local: aspectos de gestão 
 

Questionamentos Observações 

Há articulação entre 
os entes gestores, a 
legislação subsidia 
essa ligação entre as 
instituições? 

Grande parte do problema relacionado à gestão está ligada a: falta de 
harmonia entre as instituições, pelo conflito de competências e muitas 
vezes pela ausência de instruções mais claras sobre qual é a atribuição 
de cada um. Aperfeiçoar os mecanismos legais pode se constituir em uma 
ação importante para vencer esses obstáculos. 

Há padronização de 
gerenciamento de 
políticas públicas? 

A partir do momento em que há um framework de atuação, a tendência é 
que sejam diminuídos os conflitos de responsabilidade, até porque se 
tratará de um processo que é repetido várias vezes. Com isso devem ficar 
mais claras as competências e atribuições de cada ator interventor do 
processo com tendência e de redução das barreiras de gestão. 

Há conflitos de 
interesses entre os 
órgãos públicos de 
gestão? 

Com os recursos limitados, acaba sendo normal no Brasil que órgãos 
distintos busquem perante à administração pública dinheiro para 
implantar seus projetos prioritários, podendo gerar conflitos de interesses. 
A prévia vinculação de recursos pode reduzir esses conflitos. 

  
Fonte: Adaptado de (MEIRA, 2013). 
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2.2.3.6 Resumos dos Aspectos 

Essas barreiras não são, de maneira absoluta, as que determinam a facilidade 

ou dificuldade de sucesso de uma política, mas podem direcionar uma possível 

adequação à realidade brasileira. E cada uma delas pode assumir um peso diferente 

no processo de tomada de decisão de uma política. Assim, para a avaliação das 

estratégias de baixo carbono no setor dos transportes urbanos, a presente dissertação 

optou por utilizar os estudos de Meira (2013) que são voltados às políticas de 

mobilidade urbana sustentável, além disso, essa escolha se deu por já haver uma 

aplicação prévia no cenário brasileiro e por possuir critérios, na opinião deste autor, 

bem divididos entre si. O quadro abaixo traz um resumo da ótica de como esses 

aspectos deverão ser analisados. 

 

Quadro 9 – Resumo descritivo das barreiras à implantação das políticas de mobilidade 
sustentável. 

 

Aspecto Descrição 

Técnico O aspecto deve ser analisado pelo grau de qualificação técnica dos responsáveis 
pelo planejamento urbano e de tecnologia disponível para implantação das 
estratégias que visam a redução das emissões de CO2. 

Legal O aspecto legal deve ser analisado com relação ao grau de facilidade oferecido pelas 
políticas de mobilidade urbana e do atual arcabouço jurídico para implantação de 
estratégias de mitigação de CO2, ou seja, pela presença (ou falta) de instrumentos 
legais que atualmente sejam uma barreira ou um facilitador para minimização das 
emissões. 

Financeiro A análise relacionada ao aspecto financeiro deve ter relação com o grau de facilidade 
de alocação de recursos para implantação, monitoramento e avaliação das 
estratégias de mitigação independente da origem financeira (tesouro público, 
instituições de fomento nacionais e internacionais etc.). 

Político O aspecto político deve ser avaliado em relação à presença (ou falta) de conjuntura 
política favorável à implantação de estratégias para redução das emissões de dióxido 
de carbono e de apoio popular para implantação. 

Gestão Deve ser analisado com relação à presença (ou à falta) de mecanismos padronizados 
de planejamento, monitoramento e avaliação que auxiliem na manutenção das 
estratégias de redução. Além disso, é importante avaliar o grau de articulação entre 
as instituições responsáveis (ou parceiras) pela mobilidade urbana. 

  
Fonte: Adaptado de (MEIRA, 2013). 

 

Diante da problemática do impacto ambiental causado pelas emissões no setor 

dos transportes, do paradigma da mobilidade sustentável e de suas barreiras quais 

são às estratégias que visam a redução das emissões de dióxido de carbono nos 

transportes? A próxima seção deste capítulo abordará esse assunto. 
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2.3 ESTRATÉGIA DE MOBILIDADE PARA REDUÇÃO DE CO2  

Como visto anteriormente é evidente a preocupação de instituições como o 

IPCC, IEA, MCT, MMA com o aumento das emissões globais de dióxido de carbono. 

No mesmo caminho destas instituições, a UNFCCC fornece uma estrutura para os 

esforços intergovernamentais para enfrentar o desafio colocado pelas alterações 

climáticas. "O objetivo final da Convenção é estabilizar as concentrações de Gases 

de Efeito Estufa (GEE) na atmosfera a um nível que evite uma interferência 

antropogênica perigosa com o sistema climático." (UNFCCC, 2014). 

Os estudos da UNFCCC apontam cada vez mais que cortes profundos nas 

emissões globais de GEE são necessários com vista a manter o aumento da 

temperatura média global abaixo de 2°C, ou abaixo de 1,5°C, acima dos níveis pré-

industriais. E para atender este objetivo, diversos autores e instituições vêm 

estudando estratégias no setor dos transportes buscando a minimização das 

emissões globais. A presente pesquisa identificou os principais estudos que propõem 

um conjunto de alternativas para redução das emissões ou melhoramento da 

eficiência energética da mobilidade urbana nos últimos 10 (dez) anos. As pesquisas 

destacadas foram da Asian Development Bank (ADB) (2006); Banister et al (2011); 

Banister, Ashiru e Hickman (2011); Victoria Transport Policy Institute (VTPI) (2011); 

Xenias e Whitmarsh (2012); World Conference on Transport Research Society 

(WCTRS) e Institute for Transport Policy Studies (ITPS) (2004) apud WCTRS (2013); 

Branning e Dalkmann (2007); Nakamura e Hayashi (2012). 

Um dos primeiros esforços encontrados na identificação de estratégias de 

economia energética nos transportes foi do Asian Development Bank (ADB) (2006) 

que enfrenta os desafios colocados pelo aumento do uso de energia por meio de 

(i) projetos e atividades de capacitação relacionadas aos setores de 
energia, dos transportes e do meio-ambiente para apoiar o 
crescimento econômico preservando o meio-ambiente; e pela (ii)  
Clean Air Initiative for Asian Cities, que promove o compartilhamento 
de conhecimento sobre desafios e soluções relevantes. (ADB, 2006) 

A nota técnica elaborada pela ADB concentra-se em instrumentos de 

planejamento e de política de transportes para reduzir o consumo de energia e das 

emissões globais associadas aos transportes, que o considera um dos principais 

contribuintes para a deterioração da qualidade do ar nas cidades asiáticas. 
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O documento da ADB traz as mesmas preocupações no âmbito brasileiro: a 

busca de estratégias de eficiência energética nos transportes com o maior número de 

co-benefícios em um cenário de intensa urbanização e de crescimento da população, 

dos veículos privados e com o transporte público que vem sofrendo um declínio do 

seu uso, além de ser de baixa qualidade. Nesse contexto ainda é preciso haver uma 

sinergia entre os setores da economia, da sociedade e do meio-ambiente. As opções 

sugeridas giram em torno de (i) redução das distâncias viajadas por veículos; (ii) 

minimização do consumo de combustível por quilômetro; e (iii) redução de emissão 

por unidade de combustível.  

Como resultado, as estratégias sumarizadas pela instituição incluem (i) 

mudança de tecnologia veicular; (ii) melhorias na qualidade dos combustíveis; (iii) uso 

de combustíveis alternativos; (iv) gerenciamento do tráfego; (v) transporte público; (vi) 

tarifação urbana como o pedágio e; (vii) outras medidas de fiscalização e 

administração como a tarifação de registro veicular. O quadro a seguir apresenta o 

conjunto de estratégias do estudo da ADB (2006). 

 

Quadro 10 – Classificação das medidas de melhoria disponíveis 
 

Estratégia Medida 

Tecnologia veicular Design de Veículo 
Normas para veículos novos 

Padrões de emissão para veículos em circulação 

Combustível Gasolina sem chumbo 
Baixo teor de enxofre do combustível diesel 
Redução de adulteração de combustíveis 

Combustíveis alternativos Biocombustíveis 
Gás de petróleo liquefeito (GPL) 

Veículos elétricos 

Gerenciamento de tráfego Sistemas de sinalização de tráfego 
Detecção e gestão de incidentes 

Redução e gestão de estacionamento 
Medidas de restrição de tráfego 

Dia sem carro (medida para evitar uso do carro) 
Gestão de tráfego local 

Medidas de eficiência e gestão do transporte de 
carga 

Outros sistemas de transporte inteligentes (STI) 

Transporte público Regulação e gestão 
Prioridades de ônibus 

Bus rapid transit (BRT) - ônibus segregado 
Mass rapid transit (MRT) - transporte de trilho 

Tarifação urbana Pedágio urbano 
Cobrança de estacionamento 

Outras medidas de fiscalização 
e administração 

Tarifação de registro veicular 

  
Fonte: Adaptado de (ADB, 2006). 
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A Tabela 2 traz a classificação das estratégias que vai do 1 (um), sendo o 

melhor custo benefício, ao 12 (doze), sendo o de pior custo benefício (custo por 

unidade de redução de energia ou CO2 como substituto para a eficiência energética). 

 

Tabela 2 – Classificação de cenários de medidas de redução energética. 
 

Classificação  Cenários Descrição 

1 Novos veículos com design 
para aumentar a eficiência do 

consumo de combustível - 15% 
melhores em 20 anos   

Melhorias na tecnologia, no design e nos 
padrões de emissões veiculares que 

diretamente ou indiretamente melhore a 
eficiência do consumo dos combustíveis 

por volta de 15% em 20 anos 

1 Aumento de 1% para 10% a 
participação das bicicletas 

Melhorias abrangentes para as bicicletas 
como a construção de ciclovias para que 

assim aumente de 1% para 10% a 
participação das viagens 

2 Aumento de 1% para 5% a 
participação das bicicletas 

Melhorias para os ciclistas como a 
construção de ciclovias para que assim 
aumente de 1% para 5% a participação 

das viagens 

3 Aumento de 20% para 25% a 
participação das bicicletas 

Melhorias abrangentes para os pedestres 
como a construção de calçadas, áreas 

livres de carros para que assim aumente 
de 20% para 25% a participação das 

viagens 

4 Tarifação para o uso da via, 
aumento 2% na velocidade  

Ajustes nas tarifações fixas de registro 
veicular para seu contínuo uso 

5 Pacote: BRT 10%, melhorias 
para pedestres e ciclovias 

A combinação do BRT com participação de 
10% das viagens juntamente com 

melhorias para os pedestres 

6 Aumento de 0% para 10% a 
participação do BRT 

Introdução do BRT como forma de atingir 
10% das viagens  

7 Aumento de 0% para 5% a 
participação do BRT 

Introdução do BRT como forma de atingir 
10% das viagens 

8 Aumento de 5% da velocidade 
do tráfego 

Medidas de gerenciamento de tráfego para 
o aumento de 5% da velocidade veicular 

9 Eletronic Road Pricing (ERP – 
Cobrança eletrônica para o uso 

da via + BRT 10% 

Cobrança eletrônica para o uso de vias, 
áreas ou zonas e 10% da participação das 

viagens realizadas pelo BRT  

10 Aumento de 5% na velocidade 
do ERP de Cingapura 

Cobrança eletrônica para o uso de vias, 
áreas ou zonas 

11 5% - Trem MRT elevado em 
vez do BRT  

Introdução de trem MRT elevado para 
atingir 5% da participação das viagens 

12 5% - Metrô em vez do BRT Introdução do metrô para atingir 5% da 
participação das viagens 

 

Fonte: Adaptado de (ADB, 2006). 

 

De acordo com a tabela acima, os resultados obtidos da análise mostram que 

políticas de baixo custo, gerenciamento, pequenas escalas de investimentos em 

infraestruturas de transporte e a combinação dessas medidas obtiveram as maiores 

pontuações. Os diversos autores citados até então que afirmam a necessidade de 

investimentos nos modos mais sustentáveis corroboram esse resultado. 



48 

Os transportes trazem enormes benefícios para a sociedade e isso tem sido 

fundamental para a globalização da economia mundial, com investimentos de capitais 

substanciais em infraestrutura. Mas de acordo com Banister et al (2011) o recente 

crescimento exponencial global das emissões nos transportes é insustentável e deve 

parar a menos que o setor possa ser descarbonizado. Para o autor, grande parte do 

aumento de 20% das emissões nos transportes previsto pela IEA (2009) para 2050 

ocorrerá nas economias emergentes como as do Brasil, Rússia, Índia e China (BRIC). 

Os “technological leapfrogs” (saltos de etapas de avanço tecnológico), ou 

avanços tecnológicos partindo de tecnologias já existentes, podem evitar que os 

sistemas de transporte emitam intensivamente o CO2 (ou seja, veículos, caminhões 

ou ônibus movidos a motor de combustão interna) e permitam que as nações façam 

a transição para o transporte de baixo carbono. A Figura 8 mostra que a região da 

Ásia e do Pacífico são mais eficientes do que a região norte-americana. Resta saber 

se a América Latina, China e outras regiões se moverão em direção ao grupo norte-

americano ou para o grupo Ásia-Pacífico liderado pelo Japão. O salto para um sistema 

de transporte de baixa emissão de CO2 seria fornecer co-benefícios significativos 

(taxas menores de obesidade, melhoria na saúde), bem como menor dependência do 

petróleo importado. (BANISTER et al, 2011) 

 
 

Figura 8 – Emissões de carbono por renda per capita de 1971 a 2008 da América do Norte 
(Estado Unidos e Canadá), Ásia-Pacífico (Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia), 

América Latina e China. 
Fonte: (BANISTER et al, 2011). 
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As soluções apontadas pelo autor são: opções de mudança comportamentais; 

possível redução da demanda por viagem; uso de tecnologias inovadoras; e outros 

meios como acordos internacionais em matéria de preços, normas e regulamentos 

que podem ser utilizados de forma eficaz.  

O Quadro 11 traz as políticas para descarbonizar o transporte por meio da 

redução do uso energético, mecanismos, potencial de redução e tempo de retorno de 

acordo com Bonilla (2009) e Woodcock et al (2007) apud Banister et al (2011). 

 

Quadro 11 – Conjunto de políticas para descarbonização do transporte. 
 

Medidas Políticas Mecanismo Potencial de 
redução 

Tempo 
(em anos) 

Governança, planejamento local, 
desenvolvimento econômico 

Estruturação das 
viagens 

Seguro Longo 

Incentivos fiscais, comercialização de CO2 Mudança de modal  5-10 

Taxas sobre o combustível e racionalização Diminuição do 
peso e mudança 
da transmissão 

Seguro 5-10 

Taxas sobre o combustível e tacógrafo Velocidade Seguro <1 

Tarifação dos congestionamentos a nível 
nacional 

Fluxo de tráfego  <1 

Rotulagem das emissões de CO2, 
campanhas públicas 

Informação Seguro - 

Intervenções sem custos: chamar atenção 
do condutor, divulgar informações 

Comportamento Seguro 2-5 

Esquema anti-sucateamento Carros velhos Seguro 2-5 

Menores taxas para inovação Inovação em 
negócios 

Seguro Longo 

Tarifação global para emissões de CO2 Tarifação 
energética 

Inseguro Curto 

Descontos no imposto de renda para quem 
recicla CO2, subsídios para exportadores de 

tecnologias de veículos de baixo carbono 

Inovação em 
negócios 

Seguro, mas 
politicamente 

inaceitável 

Curto 

Taxa sobre as emissões dos veículos Taxas de licença Seguro 2-5 

Tarifação sobre intensivas emissões de 
CO2 no transporte de carga 

Volume de carga Seguro 2-5 

Subsídios em P&D* para redução do custo 
tecnológico 

Eficiência veicular Seguro >10 

Medidas fiscais, CO2 Biocombustíveis Inseguro - 

Padrões obrigatórios de economia sobre o 
combustível (emissões de CO2): 

caminhões, automóveis de passageiros e 
transporte de carga 

Escolha veicular Seguro 10-12 
 

Subsídios em ICT** Evitar viagens Seguro Curto 

Restrição de automóveis Tráfego veicular Seguro Curto 

Sistema de carona Ocupação veicular Seguro e alto Curto 

*P&D -  Pesquisa e desenvolvimento; ** ICT - Tecnologias de informação e comunicação. 
Fonte: (BANISTER et al, 2011). 

 

O autor também aponta que essa é uma responsabilidade global, assim a 

governança do setor também precisa ser repensada levada a entender os principais 
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desafios para implementar mudanças políticas importantes e para resolver os 

problemas de tomada de decisão fragmentada. Abordagens holísticas, usando ideias 

de gestão de transição e desenvolvimento de nicho, são propostas para um quadro 

no qual tanto a inovação tecnológica e os novos padrões de viagens e de comércio 

podem vir à tona. 

Em outra pesquisa, Banister, Ashiru e Hickman (2011) reportam dois estudos 

de casos de redução de emissões de CO2 no transporte urbano nas cidades de 

Londres (UK) e Délhi (Índia), demonstrando a diferença entre países desenvolvidos e 

em desenvolvimento, com contextos e potenciais de mudanças diversos. Para os 

autores essa é a oportunidade para as cidades em países emergentes desenvolverem 

suas próprias estratégias e mudarem para sistemas de baixo carbono, sem passar 

pelo período de dependência do petróleo vivido nos países industrializados. É 

importante lembrar que as nações em desenvolvimento contribuíram apenas 

marginalmente para o histórico de emissões de CO2 e devem ter a oportunidade de 

desenvolver seus países, mesmo que isso aumente suas emissões no curto prazo. 

(GIDDENS, 2009 apud BANISTER, ASHIRU E HICKMAN, 2011). 

Os autores examinam princípios de redução de carbono no transporte nas 

cidades contrastantes de Londres e Délhi. Londres visa se tornar um “modelo” de 

cidade sustentável combinando equidade, crescimento econômico e da população, ao 

mesmo tempo que reduz as suas emissões de carbono. Em 2006 os níveis de 

emissões, através dos setores em Londres, estavam em torno de 44 Mt CO2 (milhões 

de toneladas de dióxido de carbono). Para a população de Londres é esperado um 

crescimento de 23% para 9 milhões em 2050 em relação aos níveis de 2006, além da 

economia que vai crescer entre 100% e 150% sobre o mesmo período. (GREATER 

LONDON AUTHORITY, 2009 apud BANISTER, ASHIRU E HICKMAN, 2011) 

O contexto para Délhi é muito diferente, mas a aspiração comum é desenvolver 

de forma sustentável. A partir da década de 1980 até os dias atuais, Délhi (e o resto 

da Índia) têm experimentado um rápido aumento das emissões de CO2 através dos 

setores, incluindo o transporte, mas com uma base muito baixa em termos per capita. 

A Índia é atualmente o quarto maior país emissor de CO2 de combustíveis fósseis do 

mundo em emissões agregadas. A população de Délhi está atualmente em 14,8 

milhões, com um crescimento projetado de mais de 75% para 26 milhões em 2030 - 

quase três vezes o tamanho projetado de Londres, em 2030 e o PIB deverá crescer 

em até 8% ao ano (TERI, 2006 apud BANISTER, ASHIRU E HICKMAN, 2011).  
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As emissões de CO2 do transporte rodoviário de passageiros em Délhi deverão 

subir em cerca de 6 Mt CO2 (2004) para mais 26 Mt CO2 (2030), isso equivale a 0,4 

toneladas de CO2 por pessoa (2004) chegando a 1,0 toneladas de CO2 por pessoa 

(2030). As simulações realizadas pelos autores tiveram como base de emissões os 

anos de 1990 a 2004, com projeções atuais para 2030 em 3 (três) cenários-teste, além 

da conjuntura sem a aplicação de nenhuma medida: 

- Cenários sem medidas adicionais (2030): pouca intervenção; 

- Cenário 1 – Condução de baixo carbono (2030): medidas tecnológicas para 

veículos e combustíveis alternativos; 

- Cenário 2 – Viagens mais ativas (2030): foco no transporte público, na 

caminhada e na bicicleta com escolhas mais inteligentes e; 

- Cenário 3 – Transporte sustentável (2030): combina o melhor da aplicação 

tecnológica e comportamental dos cenários 1 e 2 

A Tabela 3 traz os cenários-teste com pacotes de políticas para cada cidade 

com características voltadas para a mobilidade urbana. 

 

Tabela 3 – Cenários e pacotes políticos para as cidades de Londres (UK) e Délhi (Índia). 
 

Londres Délhi 

Ano base – 1990–2006 Ano base – 1990–2004 

- Cenários sem medidas adicionais (2030) 
- Cenário 1 – Condução de baixo carbono (2030) 
- Cenário 2 – Viagens mais ativas (2030) 
- Cenário 3 – Transporte sustentável (2030) 

• PP1: Veículos de baixa emissão  
• PP2: Combustíveis alternativos  
• PP3: Tarifação veicular  
• PP4: Transporte público  
• PP5: Bicicleta e caminhada 
• PP6: Planejamento urbano estratégico e local  
• PP7: Uso de Tecnologias de informação e 
comunicação (TIC)  
• PP8 Medidas "comportamentais" de escolhas 
mais inteligentes:  
• PP9: Condução Ecológica e velocidades mais 
lentas  
• PP10: Substituição de viagens de longa 
distância  
• PP11: Redução de CO2 no transporte de carga 

• PP1: Veículos de baixa emissão  
• PP2: Combustíveis alternativos  
• PP3: Distribuição de viagens por modo carro 
(12%), veículo (0,5%), ônibus (33%), trilho 
(34%), a pé (6%), bicicleta (7%), moto (3%).  
• PP4: Transporte Público  
• PP5: Bicicleta e caminhada 
• PP6: Planejamento Urbano  
• PP7: Intervenções "comportamentais" mais 
rigorosas (tarifação veicular, gestão de 
demanda de tráfego, condução ecológica e 
limite de velocidade, tecnologias de informação 
e comunicação (TIC), Substituição de viagens 
de longa distância) 
• PP8: Redução de CO2 no transporte de carga 

  
Fonte: (BANISTER, ASHIRU E HICKMAN, 2011). 

 

A Figura 9 traz o resultado das simulações comparando os dois estudos de 

caso com os 4 (quatro) cenários de projeção. 
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Figura 9 – Emissões de CO2 per capita transporte por cenário e estudo de caso 
Fonte: (BANISTER, ASHIRU E HICKMAN, 2011). 

 

Nos dois casos, o cenário 3 prevaleceu como o mais eficaz, acompanhando a 

tendência dos tópicos anteriores em que para se atingir um transporte de baixo 

carbono é preciso um intenso trabalho, utilizando o maior número de instrumentos 

políticos disponíveis e implementar um maior número de opções tecnológicas e 

comportamentais para se atingir um transporte sustentável. Para a cidade de Londres 

os autores constataram altos níveis de redução para caminhada e bicicleta chegando 

a 75% do ano de 1990, para Délhi chegou-se a um patamar de redução de 68% em 

relação ao cenário sem medidas, ao priorizar frotas de baixas emissões, transporte 

público, caminhada e bicicleta apesar do aumento de 167% dos níveis do ano 1990. 

Embora existam diferentes pacotes de estratégias, os autores concordam que 

a conservação é a melhor opção que as cidades podem seguir. Um maior enfoque é 

necessário para o desenvolvimento de abordagens participativas na tomada de 

decisão, ao lado de investimentos em rede, planejamento urbano, veículos de baixa 

emissão e de iniciativas mais amplas para os modos mais sustentáveis como a 

caminhada, a bicicleta e o transporte público. 

Uma abordagem diferente sobre o assunto é da VTPI (2011), o instituto aponta 

que os métodos de avaliação atuais tendem a subestimar a gestão da mobilidade 

(também chamado de Gestão da Demanda por Transporte ou Transportation Demand 

Management - TDM) que são estratégias que aumentam a eficiência do sistema de 

transporte, alterando o comportamento da viagem devido a preconceitos que incluem: 

(1) a ignorância sobre essas estratégias; (2) falha ao considerar co-benefícios; (3) 
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falha ao considerar a repercussão dos efeitos do aumento do preço do combustível; 

(4) a crença de que os impactos de gestão da mobilidade são difíceis de prever; (5) a 

crença de que os programas de gestão da mobilidade são difíceis de implementar; e 

(6) a crença de que a redução das viagens dos automóveis prejudicam os 

consumidores e a economia. O relatório produzido pela instituição descreve maneiras 

de corrigir viés de planejamento atual para soluções de gerenciamento de mobilidade 

que podem ser implementadas de maneira a otimizar os resultados para um melhor 

grau, envolvendo um número maior de co-benefícios e menor de externalidades. O 

Quadro 12 resume os vários tipos de predisposições contra as estratégias de redução 

de emissão pela gestão da mobilidade, e as formas de corrigi-los. 

 

Quadro 12 – Correções das predisposições contra a Gestão da Mobilidade 
 

Predisposições Correções 

Gerenciamento da 
mobilidade ignorado 

Tornar-se mais familiarizado com as estratégias de potencial de 
gestão da mobilidade e seus impactos 

Co-benefícios 
ignorados 

Saber mais sobre os benefícios de redução de viagem do veículo, 
incluindo a redução de custos de congestionamento, estradas e 
facilidade de estacionamento, custos para o usuário, acidentes, 
ruído e poluição da água e expansão, bem como melhorar as opções 
de mobilidade para pedestres, além de melhorar o condicionamento 
e saúde pública. Desenvolver métodos para quantificar esses 
benefícios para a avaliação econômica 

Impactos das viagens 
induzidas ignorados 

Estudar os efeitos dos impactos e desenvolver métodos para 
quantificá-los para avaliação econômica 

Impactos de gestão da 
mobilidade que são 
difíceis de prever 

Analisar vários modelos e estudos de casos disponíveis para prever 
os impactos das estratégias de gestão da mobilidade. Melhorar 
esses modelos para que eles sejam mais flexíveis, precisos e fáceis 
de usar 

Programas de gestão 
da mobilidade que são 

difíceis de implantar 

Ler estudos de caso de implementação de gerenciamento de 
mobilidade. Melhorar o acesso a esses recursos 

Redução de viagens 
dos veículos 
considerados 

prejudiciais aos 
usuários e à economia 

Explorar métodos utilizados para avaliar os impactos do 
gerenciamento da mobilidade no bem-estar do consumidor. 
Desenvolver melhores ferramentas para a aplicação desta análise 
para a avaliação da política de transportes. 

Regulamentos 
necessários e eficazes 

Implementar normas em conjunto com políticas complementares 
para maximizar os benefícios e evitar consequências dos impactos 
do aumento de viagens veiculares 

  
Fonte: (VTPI, 2011). 

 

De acordo com o VTPI (2011), "uma análise mais abrangente e objetiva tende 

a classificar as estratégias de gestão da mobilidade entre as opções de redução de 

emissões mais rentáveis". No Quadro 13 são listadas várias maneiras para reduzir o 

consumo energético e as emissões de poluentes de acordo com o VTPI (2011). 
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Quadro 13 – Estratégias ganha-ganha de incentivo ao transporte mais eficiente e a redução 
das emissões. 

 

Nome  Descrição Impactos nos transportes 

Reformas no 
planejamento 

Mais abrangente, planejamento neutro 
e práticas de investimento 

Aumenta o suporte para os 
modos alternativos e gestão da 
mobilidade, opções de melhoria 

Programas de 
gerenciamento da 

demanda 

Programas locais e regionais que 
apoiam e incentivam o uso de modos 

alternativos 

Aumento do uso de modos 
alternativos 

Pedágio Encargos diretos pelo uso da via, com 
taxas que refletem os custos impostos 

Reduz a quilometragem do 
veículo, especialmente sob 

condições de congestionamento. 

Preço de 
estacionamento 

Encargos diretos pelo uso do 
estacionamento, muitas vezes com 

taxas variáveis. 

Reduz os custos de procura de 
estacionamento e instalações, e 
incentiva a utilização de modos 

alternativos 

Reembolso pelo 
não uso do 

estacionamento 

Oferece aos passageiros incentivos 
financeiros para a utilização de modos 

alternativos 

Incentiva o uso de modos 
alternativos de viagens do 

cotidiano 

Pague pelo uso Converte encargos veiculares fixos em 
taxas baseadas na milhagem 

Reduz a quilometragem do 
veículo 

Impostos sobre os 
combustíveis - a 
transferência da 

tributação 

Aumenta impostos sobre os 
combustíveis e outros impostos sobre 

veículos 

Reduz o consumo de 
combustível do veículo e a 

quilometragem 

Trânsito e 
melhorias no 

compartilhamento 
de viagens 

Melhora serviços de trânsito e 
compartilhamento de viagens 

Aumenta o tráfego e o 
compartilhamento de carro 

Melhorias para os 
pedestres e 

ciclistas 

Melhora as condições dos pedestres e 
ciclistas 

Incentiva o uso de modos não 
motorizados, suporta o trânsito e 

o crescimento inteligente 

Compartilhamento 
de carro 

Serviços de locação de veículos que 
substituem o automóvel privado 

Redução do carro particular e do 
seu uso 

Políticas 
inteligentes de 
crescimento 

Padrões de desenvolvimento do uso 
do solo com mais acessibilidade e 

multi-modais 

Reduz o uso do automóvel e as 
distâncias de viagem, aumenta a 
utilização de modos alternativos 

Gerenciamento do 
transporte de carga 

Incentivar as empresas a utilizarem as 
opções de transporte mais eficientes 

Reduz o transporte de carga 

  
Fonte: (VTPI, 2011). 

 

O que se destaca no estudo é que as estratégias de gerenciamento da 

mobilidade que oferecem redução do número de viagem proporcionam, entre outros, 

benefícios econômicos, sociais e ambientais, como a redução do congestionamento 

do tráfego, redução dos custos de instalação, redução de acidentes e de expansão da 

cidade. Muitos programas de gestão da mobilidade são justificados por seus 

benefícios econômicos e, assim, proporcionam benefícios ambientais essencialmente 

maiores. Por outro lado, o aumento da eficiência do consumo de combustível veicular 

tende a estimular o número de viagens totais, o que agrava outros problemas de 

transporte, e apesar do declínio das emissões, há o aumento dos congestionamentos, 
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dos custos de estacionamento, acidentes e da expansão viária e das cidades.  

O VTPI (2011) acredita que a gestão da mobilidade ajuda às comunidades a 

se prepararem para demandas futuras. Tendências demográficas e econômicas 

atuais (envelhecimento da população, o aumento dos preços dos combustíveis, o 

aumento do congestionamento de tráfego e mudanças de preferências dos 

consumidores) estão aumentando o valor dos modos alternativos e do 

desenvolvimento inteligente. Isto não é para sugerir que a conservação de energia 

não é importante ou que os esforços para melhorar a eficiência de combustível do 

veículo ou desenvolver combustíveis alternativos é prejudicial (VTPI, 2011). Pelo 

contrário, o consumo de petróleo e as emissões de poluentes são problemas urgentes 

a serem resolvidos. No entanto, os esforços de redução das emissões devem 

considerar todas as opções e seus impactos, a fim de implantar as que são em geral 

mais benéficas.  

Um importante estudo para esta pesquisa foi de Dimitrios e Whitmarsh (2012) 

que investiga diferentes opiniões entre especialistas em transporte e a população da 

Grã-Bretanha, utilizando o AHP e outros instrumentos na identificação das prioridades 

quantitativas e qualitativas dos entrevistados. Além disso, a pesquisa dos autores se 

diferencia do presente estudo por este não ter uma aplicação em não-especialistas. 

Os grupos de interesse no bloco dos especialistas foram similares ao desta pesquisa 

quais sejam, pesquisadores da área dos transportes, profissionais técnicos e 

elaboradores políticos. O estudo se apoia em três maneiras para se atingir o transporte 

sustentável: (1) melhoria da eficiência do consumo veicular e na redução do seu 

impacto (melhorando o existente ou desenvolvendo novas tecnologias para carro e 

combustíveis); (2) uso de modos mais sustentáveis (transporte público, caminhada, 

bicicleta, compartilhamento do carro); (3) e pela redução da necessidade de viagens 

(planejamento urbano, gerenciamento da mobilidade, mudança de estilo de vida e 

maior uso das tecnologias de informação e comunicação). 

A pesquisa adotou uma abordagem de métodos mistos incluindo aspectos 

qualitativos e quantitativos. Os métodos qualitativos são usados para examinar a 

construção e expressão de atitudes, enquanto que as medidas quantitativas são 

utilizadas para avaliar a posição das opções e avaliar a respectiva contribuição de 

fatores de fundo para tais preferências. 

Em relação aos dados qualitativos foram feitas perguntas abertas e de acordo 

com a tabela abaixo as cinco respostas mais espontâneas do grupo dos especialistas 
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foram: (1) melhoria do transporte público, (2) medidas econômicas, (3) veículos de 

baixa emissão/Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) em novas tecnologias, (4) melhoria 

das instalações de ciclismo, e (5) a responsabilidade da mudança político-

governamental. As cinco sugestões espontâneas mais frequentes da população 

foram: (1) melhoria do transporte público, (2) veículos de baixa emissão/P&D em 

novas tecnologias, (3) melhoria das instalações de ciclismo, (4) medidas econômicas 

e (5) medidas de negócios/industriais. 

 

Tabela 4 – Número de vezes que um tema foi expressado nas repostas abertas de 
especialistas e da população sobre opções de redução das emissões de carbono. 

 

Tema Especialistas População 

Melhoria do transporte público (mais confiável, moderna, integrada, 
atraente, promovido) 

23 33 

Medidas econômicas (taxas de congestionamento, corte nos 
preços dos combustíveis, subsídios à indústria para diminuição dos 
poluentes) 

20 16 

Melhoria das instalações para ciclistas (faixas, estacionamento, 
locação, e segurança rodoviária) 

16 17 

Veículos de baixa emissão/P&D em novas tecnologias (por 
exemplo, os motores movidos a energia solar e eficientes) 

16 21 

Responsabilidade mudança político-governamental (definição da 
legislação necessária pelos políticos) 

16 1 

Promover a caminhada (desenvolver os entornos das paradas de 
ônibus) 

11 2 

Planejamento do uso da terra/mudança de infraestrutura 11 0 
Veículos elétricos 10 8 
Quotas de viagem pessoal/redução da propriedade do carro ou 
quilometragem 

9 4 

Educação pública/mudança de cultura/mudança de 
comportamento 

9 5 

Medidas de negócios/industriais (limitar o transporte rodoviário, os 
esquemas de funcionários, etc.) 

8 10 

Energias alternativas (descarbonizar) 7 1 
Trabalhar em casa/videoconferência 4 1 
Desenvolvimento econômico local e lojas locais 4 2 
Dimensão global 4 0 
Diminuir barreiras à mudança (econômica, cultural, espacial) 4 2 
Célula de combustível/veículos a hidrogênio 3 2 
Política integrada (políticas multi-objetivos) 3 0 
Medidas urbanas (bondes em todas as cidades, ciclovias) 3 6 
Veículos de biocombustível 2 0 
Veículos pequenos e leves 2 0 
Reduzir as viagens aéreas 2 6 
Menor consumo de material 2 0 
Eco-condução 2 0 
Reduzir os limites de velocidade 2 0 
Compartilhamento do carro 1 5 
Proibição de veículos altamente poluentes 1 2 
Zonas sem carro/zonas para pedestres 1 4 
Uso de produtos locais e sazonais 1 2 

  
Fonte: (DIMITRIOS; WHITMARSH, 2012). 
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Em relação aos resultados quantitativos, baseadas nas 3 (três) abordagens 

para o transporte sustentável, os autores traçaram 10 (dez) alternativas de redução 

das emissões de gás carbônico. São elas: (1) veículos com células de combustíveis; 

(2) veículos menores e mais leves; (3) veículos elétricos; (4) caminhada/ciclismo; (5) 

compartilhamento de carro; (6) melhoria no transporte público; (7) menos 

viagens/trabalho em casa; (8) menos viagens em feriados; (9) políticas de incentivos 

fiscais; (10) zonas livres de carros. A Tabela 5 traz os resultados extraídos da 

aplicação do AHP para especialistas e para o público, e a Tabela 6 apresenta a opinião 

dos especialistas em relação a efetividade e exequibilidade das medidas avaliadas e 

a combinação desses resultados, também extraídos do AHP. 

 

Tabela 5 – Classificação das preferências de especialistas e da população em relação às 
alternativas para o transporte sustentável. Os dados foram extraídos da análise do AHP. 

 

Class. Especialistas População 

1 caminhada/ciclismo transporte público 
2 transporte público caminhada/ciclismo 
3 menos viagens/homework* veículos elétricos 
4 incentivos fiscais menos viagens/ homework* 
5 veículos menores e leves veículos menores e leves 
6 veículos elétricos compartilhamento de carro 
7 compartilhamento de carro veículos com células de combustíveis 
8 zonas livres de carros zonas livres de carros 
9 veículos com células de combustíveis incentivos fiscais 

10 menos viagens em feriados menos viagens em feriados 

*homework – trabalho em casa 
Fonte: (DIMITRIOS; WHITMARSH, 2012). 

 

Tabela 6 – Classificação geral em relação à efetividade e exequibilidade das alternativas de 
redução das emissões de carbono a partir da avaliação de especialistas. 

 

Class. Efetividade Resultado combinado Exequibilidade 

1 incentivos fiscais caminhada/ciclismo veículos menores e leves 
2 caminhada/ciclismo transporte público transporte público 
3 transporte público menos viagens/homework* caminhada/ciclismo 
4 veículos elétricos incentivos fiscais incentivos fiscais 
5 menos viagens/homework* veículos menores e leves veículos elétricos 
6 veículos menores e leves veículos elétricos menos viagens/homework* 
7 células de combustíveis** zonas livres de carros compartilhamento de carro 
8 compartilhamento de carro compartilhamento de carro células de combustíveis** 
9 menos viagens em feriados células de combustíveis** zonas livres de carros 

10 zonas livres de carros menos viagens em feriados menos viagens em feriados 

 *homework – trabalho em casa; **veículos com células de combustíveis 
Fonte: (DIMITRIOS WHITMARSH, 2012). 

 

Os dois grupos priorizaram a redução da demanda por transporte por meio de 

medidas qualitativas. Quantitativamente os especialistas preferiram medidas técnico-

econômicas enquanto a população priorizou mudanças comportamentais e melhorias 
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no transporte público. No geral das respostas a prioridade foi dada à melhoria do 

transporte público, a caminhada e a bicicleta. Individualmente houve variação das 

respostas dos entrevistados o que indica, de acordo com os autores: 

Diferentes perspectivas e valores implicam na necessidade de um 
amplo conhecimento na elaboração de políticas de transporte e que o 
público pode não aceitar as políticas de transporte com cunho 
tecnológico projetadas por especialistas - destacando a importância 
da participação do público no início. (Xenias; Whitmarsh, 2012) 

Por fim compondo a análise das estratégias desse tópico são apresentados os 

estudos do WCTRS e ITPS (2004) apud WCTRS (2013), de Branning e Dalkmann 

(2007) e de Nakamura e Hayashi (2012). 

Como já foi visto anteriormente, o setor dos transportes é responsável por 22% 

das emissões de CO2 relacionadas com a energia global (IEA, 2013), no valor de 

aproximadamente 6,8 gigatoneladas de CO2, e é o setor que mais cresce para as 

emissões de carbono. Dado o forte crescimento esperado em relação a posse do 

veículo privado nos países em desenvolvimento, a influência do setor dos transportes 

nas alterações climáticas não deve ser negligenciada. Segundo as previsões da IEA 

(2009), a China, a Índia e outros países asiáticos em desenvolvimento deverão ter um 

crescimento significativo em posse do carro, um aumento de 18 vezes entre os anos 

de 2010 e 2050. Na América Latina esse aumento deve dobrar. A Figura 10 mostra a 

tendência do aumento do carro particular até 2050 nesses países. 

 
 

Figura 10 – Previsão de carros privados para 2050, países e continentes. 
Fonte: Adaptado (WCTRS, 2013). 
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Buscando atender metas estabelecidas pela UNFCCC e pelo IPCC, a World 

Conference on Transport Respesearch Society (WCTRS) vê a necessidade urgente 

de envolver o transporte como um setor importante na negociação das alterações 

climáticas. A WCTRS é um dos principais fóruns internacionais que tem como objetivo 

proporcionar o intercâmbio de ideias entre pesquisadores da área dos transportes, 

gestores, formuladores de políticas e educadores de todo o mundo, a partir de uma 

perspectiva multi-modal, multi-disciplinar e multi-setorial. Uma de suas características 

é o papel de identificar questões emergentes e oportunidades de criação de 

estratégias e instrumentos de gestão ou de natureza técnica com resposta à curto e 

longo prazo, unindo a pesquisa e a prática. As pesquisas abrangem quase todos os 

aspectos da investigação: transporte, planejamento, política e gestão. As conferências 

mundiais são realizadas a cada 3 anos para espelhar a amplitude de interesses, com 

a participação de mais de 75 países e mais de 1.500 membros. 

A WCTRS se divide em 15 Grupos de Interesse Especiais - Special Interest 

Group (SIG) - e dentre eles o SIG11 - Transport and the Evironment (Transporte e o 

Meio-Ambiente) - busca maneiras de estabelecer mecanismos eficazes para mitigar a 

degradação ambiental nos transportes no âmbito internacional. Os seguintes tópicos 

são pesquisados: 

a) Comparar as emissões de gases de efeito estufa e a poluição do ar entre os 

países e as cidades; 

b) Diagnosticar os sistemas de transporte e sua degradação ambiental, global 

e local resultante, prescrever políticas e contramedidas e desenvolver um 

sistema de avaliação de desempenho; 

c) Fornecer instrumentos científicos aplicáveis à avaliação de mecanismos 

internacionais para o transporte ambientalmente sustentável e os métodos para 

recolher os recursos financeiros necessários. 

A WCTRS e ITPS (2004) com o SIG 11 elaboraram o projeto Comparative study 

on Urban Transport and the Enviroment (CUTE) para identificar os mecanismos que 

normalmente envolvem os problemas relativos ao meio-ambiente e o transporte 

urbano estabelecendo um quadro global de medidas para combatê-los. 

O projeto CUTE compõe várias medidas para projetar um sistema de transporte 

de baixo carbono, incluindo as medidas de transporte, de planejamento do uso do solo 

e até mesmo tecnologias alternativas. Estas medidas foram classificadas como 

opções de transporte de baixo carbono de forma sistemática dentro da matriz CUTE 
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através de uma revisão de estudos de casos internacionais, incluindo cidades tanto 

em países desenvolvidos como em desenvolvimento. 

Para evitar o caminho do desenvolvimento para uma sociedade 

energeticamente dependente e consumista, o que pode levar a uma 

catástrofe, estratégias de "forte redução" devem ser implementadas 

nos países desenvolvidos, e estratégias de "Leap-Frog" (Saltos 

Tecnológicos) devem ser adotadas em países em desenvolvimento. 

(WCTRS, 2013) 

 
 

Figura 11 – Estratégia Leap-Frog (Salto Tecnológico) dos países em 
desenvolvimento para uma sociedade de baixo carbono. 

Fonte: Adaptado (WCTRS, 2013). 

 

O uso das estratégias de "Leap-Frog" evitam os erros cometidos pelas nações 

desenvolvidas como também adequam o desenvolvimento dos países direcionando-

os à uma sociedade de "Baixo Carbono". 

A partir dessa ideia foi desenvolvida a matriz CUTE que classifica os tipos de 

medidas de transporte de baixo carbono em dois eixos, "estratégias" e "instrumentos". 

As estratégias originais contêm 5 elementos: (1) redução da demanda de transporte, 

(2) redução do uso do carro, (3) melhoria dos meios de transporte alternativos, (4) 

melhoria das redes rodoviárias e (5) melhoria das tecnologias veiculares. Mais tarde 
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foram classificadas de acordo com o Framework Avoid-Shift-Improve (ASI - Evitar, 

Substituir e Melhorar) de Branning e Dalkmann (2007), que visam: (1) redução da 

demanda de viagens desnecessárias (Evitar), (2) mudança para os modos 

sustentáveis (Substituir) e; (3) melhoria da eficiência do consumo de combustível, 

diminuindo a intensidade das emissões orientadas para o transporte de carbono 

(Melhorar). A Figura 12 apresenta a classificação proposta pelos autores. 

 
 

Figura 12 – Estratégias para o transporte sustentável e o seu impacto sobre as emissões de 
carbono. 

Fonte: Adaptado (BRANNING; DALKMANN, 2007). 

 

A Figura 13 demonstra também a classificação dos instrumentos para a 

redução das emissões de carbono e se dividem em: 

a) Planejamento: O planejamento pode reduzir a necessidade de viagem ao 

trazer para mais próximo as atividades que precisam ser acessadas. O 

planejamento também possibilita a implementação de novas infraestruturas de 

transporte (rodovias, ferrovias, outros meios de transporte público, bicicleta e a 

pé); 

b) Regulamentação: As medidas de regulamentação podem ser usadas para 

restringir veículos em determinados locais, mas também influenciam o usuário 

na escolha do tipo de veículo, relacionando-o aos padrões de emissão (tanto 

em termos de desempenho do veículo e quanto em relação aos regulamentos 

de restrição de vias); 

c) Economia: Os instrumentos econômicos podem ser usados para 

desestimular o uso de veículos motorizados, o que incentiva o uso de meios 

alternativos ou reduz a necessidade de viajar. Esses instrumentos também 
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podem melhorar a acessibilidade e a mobilidade para as pessoas que não 

possuem veículo particular, através do investimento em infraestrutura de 

transportes; 

d) Informação: A prestação de informações, em formatos de fácil acesso pode 

aumentar a consciência de modos alternativos, levando a uma mudança de 

modos mais sustentáveis (a pé ou bicicleta). As informações fornecidas 

também podem ser relacionadas para um melhor comportamento do condutor, 

resultando em menor consumo de combustível; 

e) Tecnologia: Quando for necessário o uso do transporte motorizado, a 

tecnologia pode ser usada para reduzir o impacto das emissões de carbono 

através do desenvolvimento de combustíveis mais limpos e melhorando a 

eficiência dos veículos. 

 
 

Figura 13 – Instrumentos para o transporte sustentável. 
Fonte: Adaptado (BRANNING; DALKMANN, 2007). 

 

Similar a classificação de Branning e Dalkmann (2007), a matriz CUTE, 

classifica os seus instrumentos em: (a) tecnológicos (por exemplo, planejamento de 

infraestrutura, tecnologias de veículos e combustíveis alternativos), (b) regulatórios 

(por exemplo, gestão de transportes, controle e serviços), (c) informacionais (por 

exemplo, prestação de informações, aumentando tecnologias de sensibilização e 

comunicação) e (d) econômicos (por exemplo, preços e impostos). Com as 

Redução 
das 

Emissões 
de Carbono

Planejamento (P) 
Planejamento do uso do solo 
(Plano diretor), planejamento 
de melhorias para os modos 

não-motorizados e o 
transporte público

Regulamentação (R)

Normas físicas e padrões de 
emissão (limites de emissão 
de segurança), organização 

do tráfego (limite de 
velocidade, alocação de 
estacionamento e vias)

Econômico (E)

Tarifação do combustível, 
pedágio, subsídios, taxas de 

aquisição, taxas de 
arrecadações sobre CO2

emitido
Informação (I)

Campanhas públicas de 
conscientização, 

gerenciamento e promoção 
da mobilidade, acordos de 

cooperação e campanhas de 
eco-condução

Tecnológico (T)

Melhoria no consumo de 
combustíveis, equipamentos 
de controle do escapamento 

e produção limpa



63 

classificações de Branning e Dalkmann (2007) e da WCTRS e ITPS (2004), a WCTRS 

(2013) usou essa classificação para a promoção de sistemas de transporte de baixo 

carbono na UNFCCC, o resultado final da matriz se encontra na Figura 13. 

 

 
*Low Emisson Vehicle – Veículos de Baixo Carbono 

Figura 14 – Matriz CUTE. 
Fonte: Adaptado (WCTRS, 2013). 

 

Nakamura e Hayashi (2012), dois autores integrantes da construção da matriz 

CUTE, definem as principais estratégias e instrumentos utilizados em todo mundo 

extraídas da matriz (ver Quadro 14). 
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Quadro 14 – Exemplos típicos de medidas de transporte de baixo carbono da matriz CUTE. 
 

 Evitar  Substituir  Melhorar  

Tecnológico - Planejamento de 
Corredores de Tráfego 
- Transporte Orientado 

à Demanda 

- Desenvolvimento do 
Transporte em Massa 

- Desenvolvimento de 
Veículos de Baixo carbono 

(Low-emission Vehicle - 
LEV) 

Regulatório - Controle do Uso do 
Solo 

- Desenvolvimento do 
transporte de Carga 

- Controle de Tráfego 

- Padrões de Emissões 

Informacional  - Sistemas de 
Transporte Público 

avançado 

- Sistemas avançado de 
integração de Transporte 

Econômico  - Pedágio (Road 
Pricing) 

- Incentivos ao LEV 
- Mercado de Carbono 

  
Fonte: (NAKAMURA; HAYASHI, 2012). 

 

Essas estratégias acompanham as tendências apresentadas até então, sendo 

elas: (1) regulamentação dos estacionamentos e o desenvolvimento de cidades 

compactas (com o Controle de Uso do Solo); (2) foco nos modos não-motorizados 

(desenvolvendo o Transporte Orientado à Demanda – TOD); (3) Tarifação Veicular 

(seja ela incentivando o desenvolvimento de veículos de baixo carbono ou pela 

compra de créditos no mercado carbônico para a compensação acima dos padrões 

de emissão; (4) ênfase no Transporte Público (com o planejamento de corredores de 

tráfego e desenvolvimento do transporte em massa); (5) medidas de restrição e 

gerenciamento de tráfego e de transporte de cargas, com zonas sem carro e de limites 

de velocidade (com a aplicação do Controle de Tráfego); (6) cobrança de pedágio e 

de estacionamento (Tarifação Urbana); (7) desenvolvimento de Veículos de Baixo 

Carbono e; (8) com campanhas para a utilização de sistemas de transporte público e 

de integração avançados (com a Educação Ecoveicular). Apesar disso, Nakamura e 

Hayashi (2012) salientam que muitas medidas foram agregadas pela matriz, mas não 

foram encontradas soluções universais que se adaptassem a qualquer cidade. Ou 

seja, são medidas prescritivas e normativas que procuram indicar quais as melhores 

soluções possíveis para o problema das emissões. Os autores ainda complementam 

que a implantação de uma medida depende de sua viabilidade e efetividade em 

alcançar os benefícios potenciais e do estágio de seu desenvolvimento, que são mais 

fortes nos estágios iniciais. 

Cada um dos autores apresentados forneceram uma contribuição para o 

desenvolvimento deste trabalho e sua importância está apresentada no Quadro 15. 
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Quadro 15 – Contribuições fornecidas pelos autores na composição do estudo das 
estratégias.  

 

Autor Contribuição 

ADB (2006) Além das medidas de redução de emissões e sua classificação quanto à 
contribuição, o estudo demonstra cenários semelhantes ao brasileiro, assim 
podendo ter um vislumbre da adaptação de algumas das estratégias 

Banister et al 
(2011) 

Trazendo um conjunto de medidas, o autor contribui também examinando o 
papel dos países emergentes para a redução das emissões com estratégias 
de saltos tecnológicos (leap-frog) 

Banister, Ashiru e 
Hickman (2011) 

Com o comparativo entre os estudos de caso nas cidades de Londres (UK) 
e Délhi (Índia) foi possível fazer um comparativo entre cidades em países 
desenvolvidos e em desenvolvimento 

VTPI (2011) Traz o gerenciamento da mobilidade como um fator primordial a se pensar 
antes de medidas como o desenvolvimento de veículos de baixo carbono, 
além das estratégias “ganha-ganha” e a importância dos co-benefícios. 

Xenias e 
Whitmarsh (2012) 

Além dos resultados obtidos com o AHP, com a aplicação do método foi 
percebida a importância da participação da população na tomada de decisão 
e a cautela na elaboração das medidas pelos especialistas 

WCTRS e ITPS 
(2004) 

O estudo traz principalmente um grande número de medidas firmadas em 
diversas cidades, também traz um modo de classificação em instrumentos 
(tecnológico, regulatório, informacional e econômico) 

Branning e 
Dalkmann (2007) 

Classificam também as medidas em estratégias como: evitar; substituir e 
melhorar, sendo essa classificação muito bem aceita na comunidade 
acadêmica, distinguindo os objetivos para o transporte sustentável 

Nakamura e 
Hayashi (2012) 

Além de trazer as principais medidas adotadas em todo o mundo, como 
conclusão da comparação dos estudos de caso, os autores apontam que há 
um conjunto de medidas que mais se adequam a cada localidade e nos 
estágios iniciais de desenvolvimento são mais fortemente aplicáveis 

  
Fonte: Autoria própria. 

 

Além das contribuições dos autores e com a análise destes, este trabalho, de 

acordo com a classificação do Quadro 16, escolheu como estratégias e instrumentos, 

as medidas: (1) Controle de Uso do Solo; (2) Transporte Orientado à Demanda; (3) 

Tarifação veicular; (4) Transporte Público; (5) Controle de Tráfego; (6) Tarifação 

Urbana; (7) Veículos de Baixo Carbono e; (8) Educação Ecoveicular. Essas medidas 

serão analisadas pelo método AHP considerando a cidade de Natal-RN pelo prisma 

dos aspectos: técnicos, legais, financeiros, políticos e de gestão, apresentados no 

capítulo dos resultados e análises. 

 

Quadro 16 – Estratégias da matriz CUTE utilizadas pelo presente estudo. 
 

 Evitar  Substituir  Aprimorar  

Tecnológico Transporte Orientado à 
Demanda 

Transporte Público Veículos de Baixo 
Carbono 

Regulatório Controle de Uso do Solo Controle de Tráfego  

Informacional   Educação Ecoveicular 

Econômico Tarifação Veicular Tarifação Urbana  

  
Fonte: Adaptado de (WCTRS E ITPS, 2004). 
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Cada uma dessas estratégias e instrumentos será apresentada nos tópicos que 

se seguem fundamentadas na análise de Nakamura e Hayashi (2012) e mostrando a 

contribuição para redução das emissões de CO2, custo potencial para implantação, 

co-benefícios, com pontos positivos/negativos; e as considerações de implantação 

das autoridades responsáveis de acordo com Branning e Dalkmann (2007).  

2.3.1 Controle de uso do solo 

Cidades com formas urbanas compactas têm sido concebidas para lidar com 

várias questões de planejamento urbano, principalmente direcionadas ao controle de 

uso do solo (ver Quadro 17). Essa estratégia visa a evitar os congestionamentos, 

melhorar o acesso às atividades cotidianas e a segurança da cidade, além de também 

diminuir os deslocamentos dos usuários no meio urbano. Outro fator que não está 

evidente é a inclusão social. Com o controle do uso do solo a sua apropriação para 

uso misto pode ser distribuída de forma a diminuir a desigualdade. 

 

Quadro 17 – Contribuição para redução de gás carbônico, custo estimado, co-benefícios e 
considerações de implantação de instrumentos de controle de uso do solo e da oferta de 

estacionamento. 
 

Instrumento Contribuição 
para redução 
das emissões 

de CO2 

Custo 
potencial para 
implantação 

Co-Benefícios/Pontos 
positivos/negativos (+ ? -) 

Considerações 
de implantação 

das 
autoridades 

responsáveis 

Planejamento 
do uso do solo 

## 
Média 

$ 
Baixo 

+ Acessibilidade, 
inclusão social, 

diminuição da poluição 
do ar 

- 

Regulação da 
oferta de 

estacionamento 

# - ## 
Pequena à 

Média 

$ - $$ 
Baixo a Médio 

+ Poluição do ar 
? acessibilidade, 

mobilidade, inclusão 
social, economia 

Analisar 
deslocamento 

de tráfego, 
mobilidade com 
acesso restrito, 
fornecimento 

modo 
alternativo, 

obstrução pelo 
estacionamento 

ilegal 

  
Fonte: (BRANNING; DALKMANN, 2007). 
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Em uma primeira vista seus objetivos não são designados para a concepção 

de sistemas de transporte de baixo carbono, mas ao diminuir o impacto causado pelas 

externalidades, sua função permite o desenvolvimento de políticas de cunho 

sustentável. A ideia de cidade compacta pode ajudar também no planejamento de 

expansão de uma cidade através da concepção de áreas autossuficientes em 

subúrbios com formas urbanas razoavelmente compactas para evitar externalidades 

negativas como os congestionamentos urbanos excessivos e a poluição. 

A criação de áreas autossuficientes pode gerar um problema de concentração 

de carros nessas áreas e na regulação da oferta do estacionamento (ver Quadro 17) 

para diminuir o uso desses veículos. Mas a ideia de criação dessas áreas é que sejam 

projetadas para tornar o uso do carro desnecessário. 

2.3.2 Transporte orientado à demanda 

Combinada com a ideia do controle do uso do solo, o "Transporte Orientado à 

Demanda" (TOD) tem também como objetivo a compactação da cidade. O TOD tem 

como objetivo tornar a cidade atrativa para o uso de modos não motorizados (ver 

Quadro 18), desenvolvendo as áreas de uso misto e do entorno ao acesso à parada 

de ônibus, de metrô e de outros modos coletivos. 

 

Quadro 18 – Contribuição para redução de gás carbônico, custo estimado, co-benefícios e 
considerações de implantação de instrumentos, uso de modos não motorizados. 

 

Instrumento Contribuição 
para redução 

das emissões de 
CO2 

Custo 
potencial 

para 
implantação 

 

Co-Benefícios/ Pontos 
positivos/negativos (+ ? -) 

 

Considerações 
de implantação 

das 
autoridades 

responsáveis 

Uso de modos 
não 

motorizados 

# - ### 
Pequena à Alta 

$ - $$ 
Baixo a 
Médio 

+ Segurança, 
acessibilidade, mobilidade, 
inclusão social, economia, 

poluição do ar 

Foco na 
Segurança 

  
Fonte: (BRANNING; DALKMANN, 2007). 

 

O processo de expansão urbana das cidades que deu origem aos subúrbios 

residenciais, diminuiu a densidade das cidades principalmente nas áreas de uso 

misto. Assim, o TOD estabelece a estrutura de um projeto de desenvolvimento 

compacto e de alta densidade para bairros residenciais de uso misto, aplicada para 
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melhorar a sua atratividade e desenvolvimento em torno de estações de trânsito, 

dando mais atenção à integração entre desenvolvimento espacial e melhoria do 

transporte, sendo eficaz para reduzir os níveis de expansão urbana. 

O fornecimento de infraestrutura e de sistemas para pedestres e usuários de 

bicicletas, como a melhoria de calçadas, construção de ciclovias, bicicletários e 

serviço de aluguel de bicicleta em áreas com um grande número de atividades ou em 

volta de estações e paradas de ônibus, também tem sido considerado como 

alternativa de implantação para tornar tanto a cidade como o transporte público mais 

atrativos. 

2.3.3 Tarifação veicular 

Instrumentos de regulação têm sido uma das abordagens mais convencionais 

para a estratégia para impor normas de emissão em veículos. As emissões podem 

ser controladas essencialmente com a combinação de normas de economia de 

combustível e tarifação diferenciada para cada tipo de veículo, a partir de padrões de 

emissões estabelecidos (ver Quadro 19). 

 

Quadro 19 – Contribuição para redução de gás carbônico, custo estimado, co-benefícios e 
considerações de implantação de instrumentos, tarifação veicular e do combustível. 

 

Instrumento Contribuição 
para redução 
das emissões 

de CO2 

Custo 
potencial para 
implantação 

 

Co-Benefícios/ Pontos 
positivos/negativos (+ ? -) 

 

Considerações de 
implantação das 

autoridades 
responsáveis 

Tarifação 
veicular 

# 
Pequena 

$$ 
Médio 

- Mobilidade e equidade Sua aplicabilidade 
dependerá do 
nível da tarifa 

Tarifação 
sobre o 

combustível 

# 
Pequena 

$$ 
Médio 

- Mobilidade e equidade 
 

Sua aplicabilidade 
dependerá do 
nível da tarifa 

  
Fonte: (BRANNING; DALKMANN, 2007). 

 

Normas sobre as emissões podem ser aplicadas para uso da maioria dos tipos 

de veículos, incluindo automóveis de passageiros, veículos comerciais, caminhões e 

pelo tipo de combustível que consomem. Visam basicamente induzir as montadoras 

a melhorarem a eficiência dos motores dos veículos, podendo ser reduzido o consumo 

do combustível ou tornando-o mais ecologicamente limpo. Um outro objetivo de 
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estabelecer esses padrões, é fazer com que se reduza ou até mesmo evite o uso de 

veículos antigos que possuem altos índices poluentes como subproduto da queima de 

combustíveis. 

Uma outra forma de se evitar o uso de veículos automotores é o aumento das 

taxas sobre os combustíveis (ver Quadro 19). A tarifação pode ser diferenciada para 

cada tipo, seja fóssil ou biocombustível. A razão disso, é o incentivo pela escolha de 

veículos com motores que utilizam biocombustíveis. 

Instrumentos econômicos para promover veículos de baixa emissão - Low 

Emission Vehicles (LEVs) em detrimento dos veículos que possuem altos padrões de 

difusão também podem fazer parte da solução para redução das emissões. Esses 

instrumentos introduzem impostos verdes para cobrar mais em veículos de alta 

emissão e menos em LEVs, podendo haver também subsídios para comprar LEVs.  

2.3.4 Transporte público 

 O desenvolvimento do transporte público em frequência, confiabilidade, 

conforto e custo é um dos elementos-chave para redução das emissões de carbono 

per-capita, devendo ser visto em três dimensões e aplicado dependo da demanda 

exigida pela cidade (ver Quadro 20). 

 Para atender altas demandas, estrategicamente pode-se introduzir, como 

primeira dimensão, linhas de transporte em massa, como os metrôs e ferrovias.  Sua 

implantação favorece a expansão das cidades com o desenvolvimento de alta 

densidade populacional em torno das linhas, garantindo um grande número de 

usuários. No entanto, o desenvolvimento de grandes infraestruturas nem sempre é 

acessível. Uma alternativa ao metrô, com o custo mais razoável, é a implantação do 

Bus Rapid Transit (BRT), um tipo de transporte em massa realizado por ônibus em via 

segregada. O uso desse tipo de transporte pode ser uma alternativa para atender 

cidades que possuem altos índices de crescimento populacional. Apesar do alto custo 

de implantação, a alta densidade populacional pode trazer retorno mais rapidamente 

sobre o investimento. 

 Uma segunda dimensão é o desenvolvimento do transporte público coletivo 

urbano que disputa espaço com os demais modos em vias troncais. Seu atendimento 

não é tão alto quanto o transporte em massa, mas transporta grande parcela da 
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população. O seu desempenho pode ser melhorado principalmente na obtenção de 

estimativas mais precisas de frequência, diminuindo os atrasos e dando mais conforto 

aos usuários. 

 O melhoramento do transporte público não deve ficar restrito ao atendimento 

em grande escala. Áreas de baixa densidade também devem ser consideradas, pois 

são elas que ajudam a alimentar os sistemas troncais. Essa terceira dimensão deve 

estar integrada com o sistema principal para uma melhor fluidez do trânsito e atender 

o usuário. 

Embora seja possível fornecer capacidade suficiente de infraestrutura de 

transporte em cidades congestionadas em desenvolvimento, é mais importante para 

elas promover o desenvolvimento dos transportes públicos em detrimento da criação 

de estradas de modo a aumentar a eficiência do sistema transporte local, e assim 

diminuindo os problemas de trânsito. 

 

Quadro 20 – Contribuição para redução de gás carbônico, custo estimado, co-benefícios e 
considerações de implantação de instrumentos, transporte público. 

 

Instrumento Contribuição 
para redução 
das emissões 

de CO2 
 

Custo 
potencial para 
implantação 

 

Co-Benefícios/ Pontos 
positivos/negativos (+ ? -) 

 

Considerações de 
implantação das 

autoridades 
responsáveis 

Transporte 
Público 

# - ### 
Pequena à 

Alta 

$$ 
Médio 

+Acessibilidade, 
mobilidade, economia 

O custo do serviço 
dependerá da 

cobertura/frequência 

  
Fonte: (BRANNING; DALKMANN, 2007). 

 

 O desenvolvimento e melhoramento do transporte público devem vir 

acompanhados da introdução de instrumentos de informação e tecnologias 

avançadas. O fornecimento de informações em tempo real e sistemas automatizados 

de operação de gestão do tráfego podem gerar o efeito da estratégia de melhorar 

tanto em prol da fluidez do trânsito como para a própria operação do transporte 

público. O BRT é um exemplo de como um sistema de informação avançado para o 

transporte público pode otimizar a eficiência da operação. O que impera é que a 

revitalização, melhoramento e emprego de sistemas avançados de gestão e 

informação nos transportes públicos o tornam uma saída para redução das emissões 

de GEE. 
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2.3.5 Controle de tráfego 

O controle de tráfego tem sido usado para incentivar o uso do transporte 

público, o que também pode contribuir para evitar o uso do carro. Restrição de 

velocidade e do uso de ruas para o tráfego automóvel, medidas de controle de tráfego 

e a criação de zonas de baixa emissão têm sido uma abordagem para a melhoria da 

qualidade do ambiente urbano (ver Quadro 21). Essas restrições podem proporcionar 

mais espaço para pedestres nas ruas e melhorar o acesso local, principalmente em 

torno de estações de transporte público. Estes sistemas têm sido aplicados para a 

promoção de centros mais atraentes para pedestres, quando combinados com o 

controle de uso do carro.  

 

Quadro 21 – Contribuição para redução de gás carbônico, custo estimado, co-benefícios e 
considerações de implantação de instrumentos, controle de tráfego. 

 

Instrumento Contribuição 
para redução 
das emissões 

de CO2 
 

Custo 
potencial para 
implantação 

 

Co-Benefícios/ Pontos 
positivos/negativos (+ ? -) 

 

Considerações 
de implantação 
das autoridades 

responsáveis 

Medidas de 
restrição de 

tráfego 

## - ### 
Média à Alta 

$ - $$$ 
Baixo a Alto 

+ Segurança 
? acessibilidade, 

mobilidade, inclusão 
social, economia, 

poluição do ar local 
 

Analisar 
deslocamento de 

tráfego, 
mobilidade com 

acesso restrito, e 
fornecimento de 
modo alternativo 

Medidas de 
gerenciamento 

de trafego 

## - ### 
Média à Alta 

$ - $$$ 
Baixo a Alto 

+ Segurança, poluição do 
ar local 

? acessibilidade, 
mobilidade, inclusão 

social, economia 
 

Analisar 
deslocamento de 

tráfego, 
mobilidade com 

acesso restrito, e 
fornecimento de 
modo alternativo 

Zonas de 
baixa emissão 

# - ## 
Pequena à 

Média 

$$ - $$$ 
Médio a Alto 

+ Segurança, poluição do 
ar local 

? acessibilidade, 
mobilidade, inclusão 

social, economia 

Analisar 
deslocamento de 

tráfego, 
mobilidade com 

acesso restrito, e 
fornecimento de 
modo alternativo 

Restrição de 
velocidade 

# - ## 
Pequena à 

Média 

$ - $$ 
Baixo a Médio 

+ Segurança, poluição do 
ar local 

? acessibilidade, 
mobilidade, inclusão 

social, economia 

Regulação 
intensiva 

necessária 

  
Fonte: (BRANNING; DALKMANN, 2007). 
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Para o controle direto de emissões, zonas ambientais têm sido criadas, nas 

quais os veículos de transporte de mercadorias e automóveis com altas emissões 

possuem acesso restrito a toda essa área metropolitana, com cobrança de tarifas. 

Este esquema restringe veículos com base em normas de emissões locais, dando 

acesso às áreas centrais apenas para veículos que satisfaçam os padrões. 

Além disso, são propostos sistemas de gestão de tráfego para minimizar a 

quantidade total de emissão ambiental de veículos nas vias urbanas, através da coleta 

de informações em tempo real de emissão. Os sistemas permitem controlar os limites 

de velocidade de tráfego, a tarifação rodoviária, o controle de acesso, o controle de 

estacionamento e o controle de sinal. 

2.3.6 Tarifação urbana 

Além dos instrumentos de regulação para controlar o tráfego, a atenção tem 

sido voltada para a introdução de instrumentos econômicos para o controle de tráfego 

pelo uso da via, tais como pedágio e cobrança pelo estacionamento urbano (ver 

Quadro 22).  

 

Quadro 22 – Contribuição para redução de gás carbônico, custo estimado, co-benefícios e 
considerações de implantação de instrumentos, tarifação urbana. 

 

Instrumento Contribuição 
para redução 
das emissões 

de CO2 
 

Custo 
potencial 

para 
implantação 

 

Co-Benefícios/ 
Pontos 

positivos/negativos 
(+ ? -) 

 

Considerações de 
implantação das 

autoridades 
responsáveis 

 

Pedágio # - ## 
Pequena à 

Média 

$$ - $$$ 
Baixo a Alto 

 

+ Segurança,  
? acessibilidade, 

mobilidade, 
inclusão social, 

economia 
 

Analisar 
deslocamento de 

tráfego, mobilidade 
com o acesso restrito, 

equidade, custo 

Cobrança de 
estacionamento 

# - ## 
Pequena à 

Média 

$ - $$ 
Baixo a 
Médio 

 

+ Segurança 
? acessibilidade, 

mobilidade, 
inclusão social, 

economia 
 

Analisar 
deslocamento de 

tráfego, mobilidade 
com o acesso restrito, 
o fornecimento modo 
alternativo, obstrução 

ilegal dos 
estacionamentos, 

custo 

  
Fonte: (BRANNING; DALKMANN, 2007). 
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A priori essas medidas foram direcionadas para redução dos 

congestionamentos com benefícios sociais e econômicos, porém os benefícios 

ambientais tornaram-se parte dos custos, limitando as emissões de CO2 e outros 

poluentes locais, bem como proporcionanado um ambiente mais seguro e mais 

silencioso. No entanto, essa medida pode ter uma visão negativa, pois para o usuário 

pode aumentar os custos de viagem e para o comércio pode acarretar menor 

movimentação financeira. 

2.3.7 Veículos de baixo carbono 

Embora o avanço da tecnologia não seja uma medida em si, ele oferece a 

oportunidade de desenvolver os LEVs. Os LEVs reduzem a intensidade de emissões, 

principalmente, melhorando a eficiência do consumo de combustível com as 

tecnologias de veículos novos e com a utilização de fontes de energia alternativas, 

com veículos que utilizam, por exemplo, a eletricidade (ver Quadro 23). 

 

Quadro 23 – Contribuição para redução de gás carbônico, custo estimado, co-benefícios e 
considerações de implantação de instrumentos, veículos de baixo carbono 

 

Instrumento Contribuição 
para redução 
das emissões 

de CO2 
 

Custo 
potencial 

para 
implantação 

 

Co-Benefícios/ Pontos 
positivos/negativos (+ ? -) 

 

Considerações de 
implantação das 

autoridades 
responsáveis 

 

Produção 
limpa 

## - ### 
Média à Alta 

$$$ 
Alto 

+ Poluição do ar - 

Tecnologia 
limpa 

## - ### 
Média à Alta 

$$$ 
Alto 

+ Poluição do ar, ruído 
 

- 

  
Fonte: (BRANNING; DALKMANN, 2007). 

 

A eletrificação também tem sido cada vez mais introduzida em outros modos, 

como as motos e bicicletas elétricas. Com menor porte e não necessitando de carteira 

de condução, podem contribuir significativamente para o transporte de baixo carbono 

através de níveis mais baixos de emissões. 
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2.3.8 Educação ecoveicular 

Tecnologias avançadas têm sido aplicadas para a integração de sistemas de 

transporte para melhorar a sua eficiência. O jeito como um veículo é conduzido ou 

mantido tem impacto direto no consumo do combustível e, consequentemente, no 

custo de operação e nas emissões. Proporcionar campanhas de conscientização e 

treinamento ecoveicular ou ecocondutor podem ser consideradas também como 

saídas para reduzir as emissões (ver Quadro 24). 

 

Quadro 24 – Contribuição para redução de gás carbônico, custo estimado, co-benefícios e 
considerações de implantação de instrumentos, edução ecoveicular. 

 

Instrumento Contribuição 
para redução 
das emissões 

de CO2 

Custo 
potencial 

para 
implantação 

 

Co-Benefícios/ Pontos 
positivos/negativos (+ ? -) 

 

Considerações 
de implantação 
das autoridades 

responsáveis 
 

Campanha de 
conscientização 

pública 

# - ## 
Pequena à 

Média 

$ - $$ 
Baixo a 
Médio 

+ Acessibilidade, 
mobilidade, poluição do ar 

- 

Treinamento eco-
veicular 

(comportamental) 

# - ## 
Pequena à 

Média 

$ - $$ 
Baixo a 
Médio 

+ Segurança, poluição do 
ar 

- 

  
Fonte: (BRANNING; DALKMANN, 2007). 

 

As campanhas não devem ficar restritas, devem ser também direcionadas aos 

veículos comerciais, tendo em vista que eles participam do sistema. Sistemas de 

informação podem contribuir para redução, com divulgação nos níveis local, estadual 

e nacional de campanhas envolvendo os diversos stakeholders. 

O futuro que o atual panorama das emissões de carbono no transporte deixa 

claro que é preciso uma urgente mobilização da sociedade para a discussão do tema. 

As estratégias apresentadas neste estudo, podem nortear essas discussões 

auxiliando os gestores urbanos e a sociedade na construção de um futuro de baixo 

carbono para o transporte. Essas discussões têm que levar em conta também as 

barreiras à mobilidade sustentável e as peculiaridades de cada localidade. Sabendo 

disso, quais as ferramentas podem auxiliar na identificação das estratégias, avaliadas 

a partir das barreiras, ora mencionadas, para a redução das emissões no transporte 

urbano. O próximo capítulo busca discorrer sobre esse assunto, apresentando os 

materiais e métodos desta pesquisa. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

A escolha dos materiais e do método de avaliação é uma das etapas mais 

importantes de uma pesquisa. Para que isso aconteça é importante deixar bem claro 

quais são os fatores que compõem o problema a ser estudado. Este capítulo está 

dividido em caracterização da pesquisa, métodos de avaliação de estratégias, método 

AHP, material e procedimentos metodológicos. 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

O presente trabalho tem como problema de pesquisa identificar as estratégias 

que visam a minimização das emissões de gás carbônico com o menor impacto 

negativo à mobilidade urbana são mais efetivas à realidade da cidade de Natal/RN. 

Para tanto, a presente caracterização do problema é feita a partir dos estudos de 

Gomes e Gomes (2012) por ser voltada à tomada de decisão. 

A análise da pesquisa se trata de uma decisão complexa, pois envolve a 

escolha de estratégias de mitigação de gás carbônico no setor dos transportes, o qual 

possui diversas variáveis, ao mesmo tempo que apresenta uma profundidade crítica 

por se relacionar com a problemática global do desenvolvimento sustentável. A 

escolha também pode ser considerada complexa tendo em vista os diversos 

parâmetros de análise, atores e alternativas envolvidas no processo. 

A decisão pode ser ainda classificada como estratégica no momento em que 

se destina a propor uma solução para toda uma cidade, mas também específica tendo 

em vista que possui apenas o objetivo de reduzir o CO2 na atmosfera proporcionando 

soluções de mobilidade para a população. Essa tarefa pode ser considerada difícil, 

pois mitigar as emissões pode comprometer a mobilidade se a cidade não possuir 

infraestrutura e serviços adequados para atender a sociedade, ou seja, cada decisão 

tem associado um ganho e uma perda. As consequências do uso das soluções que 

serão apresentadas neste trabalho têm o impacto multidimensional, pois o retorno da 

aplicação das soluções pode ser verificado a curto, médio ou longo prazo dependendo 

do cenário apresentado, na pesquisa em questão é a cidade de Natal-RN. 

Natal está localizada no litoral nordestino brasileiro na chamada "esquina do 
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Continente" ou "esquina do Atlântico", com tendência de conurbação com a cidade de 

Parnamirim-RN. As capitais mais próximas são Fortaleza-CE, João Pessoa-PB e 

Recife-PE. 

 
 

Figura 15 – Rio Grande do Norte (Imagem de satélite). 
Fonte: (Google Maps, 2014). 

 

O IBGE (2014) estima que a área de Natal é de aproximadamente 167.263 km² 

e sua população em 2010 possuía 803.739 habitantes. 

 
 

Figura 16 - Natal-RN (Imagem de satélite). 
Fonte: (Google Maps, 2014). 
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Atualmente a mobilidade urbana em Natal é gerenciada pela 
Secretaria de Transporte e Trânsito Urbano (STTU) a partir da 
implantação do Novo Código de Trânsito Brasileiro que caracteriza o 
órgão com as funções de fazer cumprir a legislação e as normas do 
trânsito; planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de 
veículos, pedestres e animais; implantar, manter e operar o sistema 
de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário; 
além de coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os 
acidentes de trânsito e suas causas (CASTRO, 2014). 

Natal é uma das 16 (dezesseis) capitais brasileiras situadas no litoral. A 

realização do estudo poderá ser adaptada para as demais cidades, o que não quer 

dizer de forma absoluta que poderá ser aplicada nas áreas litorâneas, como também 

em outras cidades brasileiras, pois a aplicabilidade dos resultados da pesquisa 

dependerá das características de cada localidade. O estudo aplicado na capital 

potiguar permitirá um vislumbre do que poderá ser feito nos centros brasileiros.  

Em relação aos atores envolvidos na decisão, são classificados em: decisores 

(especialistas técnicos da mobilidade urbana, políticos e acadêmicos) que influenciam 

no processo de decisão de acordo com o juízo de valor que representam, sendo 4 

(quatro) de cada grupo de um total de 12 (doze); facilitador (autor da presente 

pesquisa), o qual tem como papel esclarecer e modelar o processo de avaliação 

conducente à tomada de decisão; e analistas (autores encontrados na literatura), os 

quais auxiliam na estruturação dos problemas e identificação dos fatores do meio 

ambiente que influenciam na evolução, solução e configuração do problema. 

O transporte, como um sistema, possui um conjunto de partes interconectadas 

que interagem entre si, interdependentes, que processam recursos a fim de atender 

um objetivo e inseridos em um ambiente aberto sujeitos à interação. É importante 

ressaltar que a decisão é conflitante devido à luta contra a predominância do veículo 

privado em detrimento dos transportes mais sustentáveis. Esse elemento é um ponto-

chave da influência cultural na tomada de decisão. A compra do carro é encarada 

ideologicamente como símbolo de liberdade; do ponto de vista comportamental, 

considerado como símbolo de juventude e material, como símbolo de status, sendo 

transmitida, aprendida e compartilhada como tradição e fenômeno social. 

Uma classificação acadêmica para o sistema em questão é quanto à sua 

natureza, existência, relacionamento dinâmico e natureza das variáveis. Apesar da 

sua natureza antrópica, o sistema de transporte foi criado alterando o meio ambiente. 

A sua existência é física, mas possui conceitos preestabelecidos que o conduz. É um 

sistema dinâmico com algumas regras predeterminadas, mas sendo inserido em um 
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ambiente aberto, fatores podem influenciá-lo em diversas direções. Por fim, a natureza 

das variáveis é considerada possibilística, na qual a decisão humana depende de 

informações que não são exatas e que se alteram constantemente no espaço urbano. 

Diferente da abordagem probabilística, a possibilística não se baseia somente nas 

informações sobre o passado, avalia as consequências e riscos futuros. 

Este trabalho propõe um modelo que representa a realidade de maneira 

planejada para ser usada no entendimento, mudanças, gerenciamento e controle de 

um sistema de transporte de baixo carbono. Este modelo procura fazer uma analogia 

da realidade verificando alguns dos seus aspectos a partir da análise de suas 

propriedades. Seu uso é prescritivo (o decisor aceita ou não); e normativo (é feita uma 

visão de mundo ideal do que poderia ser). O modelo ainda pode ser considerado 

concreto e/ou físico tendo em vista a busca pela representação da realidade. 

Definido por Gomes e Gomes (2012) a pesquisa prescritiva ou normativa é 

aquela que pretende ajudar as pessoas a tomarem decisões melhores, em face de 

suas preferências básicas. Miguel (2012) ainda ressalta que a pesquisa empírica 

normativa quantitativa visa ao desenvolvimento de políticas, estratégias e ações que 

melhorem a situação corrente.  

Além da abordagem quantitativa, a pesquisa se apoia na abordagem 

qualitativa, ou seja, o estudo se baseia em uma abordagem combinada. Miguel (2012) 

afirma que a combinação das abordagens possibilita um entendimento melhor dos 

problemas de pesquisa que cada uma das abordagens permitiria isoladamente. 

Creswel e Clarck (apud Miguel, 2012) lista as vantagens de combinar as 

abordagens quantitativa e qualitativa, ora mencionadas, quais sejam: 

- proporcionar vantagens que compensam os pontos fracos de ambas as 

abordagens; 

- prover evidências mais abrangentes para o estudo de um problema de 

pesquisa do que cada abordagem isoladamente; 

- ajudar a responder a questões que não podem ser respondidas por 

abordagem separadamente; 

- encorajar os pesquisadores a colaborarem, superando relacionamentos 

contraditórios entre pesquisadores quantitativos e qualitativos; 

- encorajar o uso de pontos de vista múltiplos ou concepções metodológicas 

mais do que uma simples associação típica das concepções dos pesquisadores 

quantitativos e qualitativos; 
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- ser “prática” no sentido de que o pesquisador é livre para usar todos os 

métodos possíveis para solucionar o problema de pesquisa. 

Nessa perspectiva, Miguel (2012) conclui que a possibilidade de usar todos os 

métodos e técnicas de coleta de dados disponíveis, ao invés de ficar restrito aos de 

cada abordagem, pode prover evidências mais abrangentes do que seria 

proporcionado pelas abordagens separadamente. 

A pesquisa também é considerada exploratória, pois busca apenas levantar 

informações sobre um determinado objeto, delimitando, assim, um campo de trabalho, 

mapeando as condições de manifestação desse objeto, além de ser, também, não-

experimental, pois não há intervenção sistemática. 

Para concluir essa classificação básica do problema, é preciso deixar evidente 

como serão avaliadas as saídas do modelo. Como já foi visto, a decisão a ser tomada 

é complexa (estratégias de mitigação de CO2 no setor dos transportes). É preciso 

compreender que ao buscar eficácia em atender o problema, aspectos como custo, 

variáveis dos transportes, comprometimento da mobilidade entre outros podem ser 

afetados. Já na avaliação da eficiência do processo pode-se não obter um resultado 

factível para o problema, cuja solução deste não se adeque à realidade de Natal-RN. 

Assim, a análise do problema tem o enfoque na efetividade, ou seja, determinar os 

aspectos relevantes do problema, determinar os objetivos a serem seguidos e critérios 

para classificar alternativas e mensurar os resultados. A próxima etapa tem como 

objetivo definir o método de avaliação da pesquisa. 

3.2 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS 

A pesquisa pretende prescrever estratégias existentes na literatura 

internacional, avaliadas comparativamente a partir de aspectos para a redução de 

emissões de gás carbônico no transporte, de modo a auxiliar na escolha de medidas 

que mais se adequam ao contexto brasileiro, mais especificamente à cidade de Natal 

no Rio Grande do Norte. 

O transporte proporciona a mobilidade de pessoas e cargas, no entanto, um 

número significativo de custos ambientais, econômicos e sociais, ou "externalidades 

negativas", são muitas vezes subavaliadas ou não internalizadas no preço do seu uso. 
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Externalidades negativas associadas ao transporte incluem: poluição do ar, gases de 

efeito estufa (GEE), acidentes, ruído e congestionamento. Esses custos gerados por 

utilizadores privados, impostos à sociedade como um todo, são designados como 

custos "não-mercadológicos". Eles não são negociados através de mecanismos de 

mercado e muitas vezes são ignorados pelos usuários, mesmo podendo ser 

internalizados nos custos dos bens e serviços mercadológicos, e difíceis de serem 

quantificados. 

Assim, a atual conjuntura global relacionada à busca de estratégias para a 

redução das emissões de CO2 no setor dos transportes não possui uma resposta 

objetiva, mas sim um complexo modelo de interesses, objetivos divergentes e 

alternativas de ação. A escolha do método de avaliação foi feita a partir do estudo de 

análise comparativa de técnicas de avaliação de políticas de transporte de Browe e 

Ryan (2011) e da análise dos métodos multicritério de Miah, Oltean-Dumbrava e Watts 

(2013). Primeiramente a pesquisa de Browe e Ryan (2011) define as principais 

técnicas, são: 

- Análise Benefício-Custo (ACB): é um método relativamente direto de fornecer 

ao tomador de decisão uma ordem de prioridade de projetos, na medida em 

que a cada projeto é atribuída uma nota aparentemente “objetiva”, que é a 

relação entre benefício e custo em unidade monetária; 

- Análise Custo-Efetividade (ACE): também compara o benefício e o custo de 

um projeto, mas aquele é expressos em unidade de resultado. Neste caso, o 

avaliador simplesmente apresenta os resultados aos responsáveis pelo projeto, 

que então decidem se os resultados valem o custo sacrificado; 

- Apoio Multicritério à Decisão (AMD ou Análise Multicritério): pode ser definido 

como um conjunto de técnicas que auxiliam um determinado decisor, que pode 

ser uma pessoa, um grupo político ou um grupo de técnicos a tomar uma 

decisão a respeito de um problema complexo, com múltiplas possibilidades de 

solução, avaliando e buscando alternativas de resolução, de acordo com 

diversos critérios. 

O quadro a seguir demonstra o resumo das principais características dessas 

ferramentas de avaliação de medidas nos transportes. 
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Quadro 25 – Resumo das principais características das ferramentas de avaliação. 
 

 ACB ACE AMD 

Aplicação Predominância da 
avaliação de projeto 
rodoviário, mas tem 

sido aplicada ao 
gerenciamento da 
demanda e opções 

políticas de tecnologia 

Predominância da tecnologia 
e opções de política de 

combustíveis alternativos. 
 
 

Predominância no 
âmbito do projeto 

Tendências 
de uso 

Amplamente utilizado, 
firmemente embutido 

em avaliação de projeto 

Cada vez mais utilizadas 
como parte das curvas de 
abatimento marginal de 

custo (MAC), mas não ampla 
e formalmente integradas à 

avaliação política 

Não é amplamente 
utilizado na prática, 

mas elementos 
qualitativos do AMD 
são cada vez mais 

utilizados 

Indicador Relação custo-benefício Relação custo-efetividade Ranking de Decisão 

Impactos 
positivos 

considerados 

Predominância da 
economia de tempo, 
viagem e redução de 
acidentes e mortes 

Redução de emissões de 
GEE 

Potencializar todos 
os benefícios 

Participação 
dos 

Stakeholder  

Possível, mas não é 
obrigatório 

Possível, mas não é 
obrigatório 

Parte formal do 
processo 

Facilidade de 
comunicação 

Simples - valor único Simples - valor único Dificuldade de 
interpretar 

Transparência Pouco transparente - 
Pressupostos 

escondidos atrás de um 
único resultado 

Pouco transparente - 
Pressupostos escondidos 

atrás de um único resultado 
e outros benefícios não 

quantificados 

Claro desde que as 
múltiplas facetas 

sejam apresentadas 

Facilidade de 
uso 

Dificuldade de 
monetizar todos os 

impactos 

Relativamente fácil de usar, 
embora difícil estimar todos 

os custos 

Necessário um 
prolongado consenso 
para valorar impactos 

e pesos 

Outros 
comentários 

Não pode quantificar 
todos os impactos 

corretamente 

Exclui impactos não-GEE Critérios de 
ponderação pode ser 

subjetivo 

  
Fonte: (BROWNE; RYAN, 2011). 

 

A conclusão dos autores é de que ambos ACE e ACB são úteis para estimar 

os custos e/ou benefícios associados a políticas de transporte, mas são limitados pela 

dificuldade em quantificar os impactos não-mercadológicos e rentabilizar os custos 

totais e benefícios. Além disso, a ACE é limitada a identificação da "política de custo-

benefício", mas somente para alcançar um único objetivo estritamente definido. O 

modelo pode ser usado, por exemplo, para estratégias de redução de gases de efeito 

estufa (GEE) de maneira pura e simples, portanto, não é adequado para a avaliação 

de opções de políticas com variedade de potenciais benefícios. Assim, a avaliação 

ACB ou ACE deve ser complementada por uma abordagem de avaliação de impacto 

ambiental e socioeconômico como a AMD. Este método permite a análise participativa 
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e avaliação qualitativa, mas está sujeito a advertências, tais como subjetividade e juízo 

de valor dos decisores. Pesquisas na literatura listam os principais métodos 

multicritério, são eles:  

- Utilidade Multiatributo – MAUT (KEENEY E RAIFFA, 1976); 

- Processo Analítico Hierarquizado (Analytical Hierarchy Process – AHP) 

(SAATY, 1977); 

- Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution –TOPSIS) 

(HWANG E YOON, 1981); 

- Preference Ranking Method for Enrichment Evalution – PROMETHEE 

(BRANS, MARESHAL e VINCKE, 1984); 

- Abordagem de Decisão Fuzzy (Fuzzy Decision Approach – FDA) (LIANG E 

WANG, 1992); 

- Métodos ELimination Et Choix TRaduisant la rEalité – ELECTRE (ROY E 

BOUYSSOU, 1993); 

- Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique – 

MACBETH (BANA E COSTA E VASNICK, 1994); 

- Método de Análise em Redes (Analytic Network Process – ANP) (SAATY, 

1996); 

O uso dos métodos de Apoio Multicritério à Decisão vem aumentando ao longo 

dos anos (Figura 17), especificamente em estudos envolvendo o meio ambiente. Este 

é um demonstrativo do crescimento de como o enfoque de auxílio à tomada de 

decisão, em que o problema exige um grande esforço para se chegar a um consenso. 

 
 

Figura 17 – Índice total de Publicações AMD na área ambiental na WOS banco de dados 
normalizado ao valor de 1990. Dados de 2010 são estimados com base em publicações do 

primeiro trimestre. 
Fonte: (HUANG; KEISLER; LINKOV, 2011). 
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É notável também, na Tabela 7, que dos assuntos mais estudados com uso 

dos métodos multicritério estão: Impacto ambiental, Avaliação energética e Qualidade 

do ar/emissões. 

 

Tabela 7 – Distribuição de publicações AMD por área de aplicação, entre 2000 e 2009. 
 

Área Número de 
artigos 

Estratégia 6 
Impacto Ambiental 42 

Avaliação Energética 33 
Stakeholders 33 
Espacial/GIS 30 

Gerenciamento de lixo 30 
Manufatura Sustentável/ engenharia de águas 28 

Qualidade/ Gerenciamento 21 
Remediação/ Restauração 15 

Recursos naturais 14 
Qualidade do ar/ emissões 10 

Total 132 

  
Fonte: (HUANG; KEISLER; LINKOV, 2011). 

 

O método AHP é um dos mais utilizados na atualidade (Figura 18). Nos 

continentes europeu, asiático e norte americano seu uso é intenso, mas na Figura 18, 

apesar de ser o mais utilizado, é evidente a pouca utilização dos métodos multicritério 

no continente sul-americano, sendo este, um dos fatores que impulsiona a escolha do 

método AHP para a realização da pesquisa. 

 
 

Figura 18 – Distribuição geográfica dos métodos MCDA por continente. 
Fonte: (HUANG; KEISLER; LINKOV, 2011). 
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Dentre outros fatores, os autores Miah, Oltean-Dumbrava e Watts (2013) 

demonstram os prós e contras dos principais métodos multicritério (Quadro 26). É 

importante ressaltar que as informações postas no quadro que se segue objetivam-se 

a realizar um comparativo entre algumas ferramentas de Análise Multicritério à 

Decisão, podendo diferenciar de algumas informações do Quadro 25. 

 

Quadro 26 – Avaliação de ferramentas AMD para análise de medidas de redução de ruído 
sustentáveis. 

 

Ferramenta AMD Prós Contras 

AHP (The Analytical 
Hierarchy Process 

– Processo 
Analítico 

Hierarquizado) 

- Modelo simples para construir 
- Processo lógico 

- Eficiente em lidar com atributos 
qualitativos e quantitativos 

- Os resultados são fáceis de 
entender 

Dúvidas têm sido levantadas sobre 
fundamentação dessa teoria. Existe 
uma forte visão de que os axiomas 
em que o AHP se baseia não são 
suficientemente claros a ponto de 

ser empiricamente testado. 

TOPSIS (Technique 
for Order 

Preference by 
Similarity to Ideal 
Solution - Técnica 

da Ordem 
Preferência por 

Similaridade para a 
Solução Ideal) 

- A consistência interna e solidez 
lógica 

- Fácil de seguir 
- Intuitivamente atraente 

- Não há cálculos complicados 
- Pode ser facilmente configurado 

em MS Excel 
- Os resultados são fáceis de 

entender 
- Valor do índice simples dado 

- Os resultados podem ser 
facilmente demonstrados 

graficamente 

- Grande número de procedimentos 
- Grande número de cálculos 
- Fornece um resultado geral 

 

ELECTRE 
(Elimination et 

Choice 
Translating Reality) 

 

- Os defensores argumentam que o 
seu conceito outranking é mais 

relevante a situações práticas do 
que o conceito de dominação 

restritiva 
- Pode ser usado para escolher, 

classificar, e ordenar alternativas. 

- Muito conhecimento necessário 
- Não é transparente 

- Muito provavelmente será 
necessário um especialista em 

AMD para ajudar / realizar a análise 
 

PROMETHEE 
(Preference 

Ranking 
Organization 
Method for 
Enrichment 
Evaluations) 

- Incentiva mais interação entre o 
decisor e o modelo na procura de 

boas opções 
- Os defensores argumentam que o 

seu conceito outranking é mais 
relevante a situações práticas do 

que o conceito de dominação 
restritiva 

- Muito conhecimento necessário 

  
Fonte: (MIAH; OLTEAN-DUMBRAVA; WATTS, 2013). 

 

Uma revisão do processo de tomada de decisão realizada por Miah, Oltean-

Dumbrava e Watts (2013) encontrou um fim comum do procedimento: definir o 

objetivo; selecionar critérios e indicadores; coletar os dados necessários e realizar a 

análise multicriterial. Cada passo desse influencia na escolha do método que é 
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avaliado a partir das características inerentes ao estudo, como a necessidade de 

tempo, recursos computacionais, financiamento, profissional especializado para 

analisar os resultados, entre outros. 

Apesar disso, a escolha do AHP dependeu, exclusivamente, de apenas um 

fator: como não há uma medida pré-estabelecida dos critérios e das estratégias ora 

utilizados pelo presente estudo, o AHP é um dos poucos métodos multicritério que 

pode quantificá-los qualitativamente de acordo com as preferências dos decisores da 

pesquisa. Além disso, para avaliação do estudo é preciso o emprego de um método 

multicritério compensatório já que busca agrupar as preferências dos decisores em 

uma única função. Tal abordagem considera a transitividade de preferências e 

indiferenças, exclui sua incomparabilidade, e assume que o decisor é capaz de 

explicitar suas preferências racionalmente.  

Dadas as informações, devido à sua prevalência na literatura e sendo um dos 

mais utilizados nas análises sócio-econômico-ambiental, não só consolida a escolha 

do uso de um método multicritério para avaliação do estudo, mas ratifica a escolha do 

AHP, pois apesar das dúvidas que o perseguem, ele se apresenta como um modelo 

simples de se construir, trabalhando com atributos qualitativos e quantitativos e com 

fácil entendimento dos resultados. Por esses motivos, foi a ferramenta escolhida para 

esse estudo e que será apresentada na próxima seção. 

3.3 PROCESSO DE HIERARQUIZAÇÃO ANALÍTICA 

Um dos principais métodos desenvolvidos no ambiente das Decisões 

Multicritério é o Processo Analítico Hierarquizado (AHP – Analytic Hierarchy Process), 

criado por Thoma L. Saaty em meados da década de 70, segundo o qual o problema 

de decisão pode ser geralmente decomposto em níveis hierárquicos, facilitando, 

assim, sua compreensão e avaliação. 

O método permite o uso de critérios qualitativos e quantitativos no processo de 

avaliação. A atribuição de pesos aos critérios é baseada na comparação paritária dos 

critérios considerados. Para isso, são feitas duas perguntas ao decisor: “Qual destes 

critérios é o mais importante?” e “Quanto este critério é mais importante que o outro?”. 

A resposta dessa última pergunta é uma expressão verbal numérica entre 1 a 9, 
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proposto por Saaty (1977), e assim é feita a comparação paritária entre os critérios. 

Na estruturação é importante que exista homogeneidade entre os critérios do mesmo 

nível, ou seja, eles devem possuir o mesmo grau de importância, possibilitando que 

sejam comparados entre si.  

 A seguir, são apresentadas as principais etapas do método AHP, assim como 

a estrutura, elementos e conceitos fundamentais de acordo com Saaty (1977) 

A primeira etapa do método AHP consiste na decomposição do 

problema/decisão em uma hierarquia, composta, no mínimo, de um objetivo, critérios 

e alternativas. É importante a clara definição de todos esses elementos e suas 

relações para que seja entendido também o processo de tomada de decisão que está 

sendo realizado. A Figura 19 mostra um modelo de construção da hierarquia de 

decisão. 

 

 
 

Figura 19 – Construção da hierarquia de decisão 
Fonte: Autoria própria. 

 

A segunda etapa consiste em estabelecer prioridades entre os elementos para 

cada nível da hierarquia, por meio de uma matriz de comparação. O primeiro ponto a 

ser considerado é a determinação de uma escala de valores para comparação, que 

não deve exceder um total de nove fatores, a fim de se manter a matriz consistente. 

Assim, Saaty (1977) definiu uma Escala Fundamental, apresentada na Tabela 8. 
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Tabela 8 – Escala fundamental de Saaty 
 

Importância Definição Explicação 

1 Igual importância As duas atividades contribuem igualmente para o objetivo. 
3 Importância pequena O julgamento favorece levemente uma atividade em 

relação à outra. 
5 Importância grande 

ou essencial 
O julgamento favorece fortemente uma atividade em 

relação à outra. 
7 Importância muito 

grande 
Uma atividade é muito fortemente favorecida em relação à 

outra. 
9 Importância absoluta A evidência favorece uma atividade em relação à outra. 

2,4,6,8 Valores 
intermediários 

Quando há uma condição de compromisso entre as duas 
definições. 

  
Fonte: (SAATY, 1977). 

 

Essa análise deve ser feita para cada nível da hierarquia, ou seja, os 

subcritérios existentes para cada um dos critérios considerados também devem 

passar pela mesma forma de comparação, com a mesma escala de valores. A terceira 

etapa é a obtenção da prioridade relativa de cada critério, para isso é necessário: 

a) Normalizar os valores da matriz de comparações – tem por objetivo igualar 

todos os critérios a uma mesma unidade, para isto cada valor da matriz é dividido pelo 

total da sua respectiva coluna; 

b) Obter o vetor de prioridades – tem por objetivo identificar a ordem de 

importância de cada critério. Para isto, é calculada a média aritmética dos valores de 

cada linha da matriz normalizada, obtida no item anterior. 

A etapa quatro é avaliar a consistência das prioridades relativas, ou seja, é 

calculada a Razão de Consistência (RC) para medir o quanto os julgamentos foram 

consistentes em relação a grandes amostras de juízos completamente aleatórios. O 

método supõe que as decisões de preferências realizadas são racionais, ou seja, num 

processo de decisão em que uma alternativa A é preferível a uma alternativa B e esta 

preferível a uma alternativa C, então a alternativa A é preferível a C.  

Para calcular a Razão de Consistência (RC) é necessário primeiro obter o valor 

de λmax que representa o maior autovalor da matriz A, obtido a partir da equação 1.  

 

Aw = λmax × w (1) 

Onde: 

A é a Matriz comparações; 

W é o vetor prioridade da Matriz A de comparações e; 

λmax é o maior autovalor da matriz A. 
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Uma vez calculado λmax, deve-se calcular o Índice de Consistência (IC) para 

logo calcular a Razão de Consistência (RC). O índice de consistência é determinado 

de acordo com a fórmula abaixo, em que n é o número de critérios (ordem da matriz): 

 

IC =
λmax − n

n − 1
 (2) 

Onde: 

IC é Índice de Consistência; 

λmax é o maior autovalor da matriz A e; 

n é o número de ordem da Matriz A de comparações. 

 

Se a Razão de Consistência for superior a 0,1 os julgamentos não são 

confiáveis porque estão muito perto para o conforto de aleatoriedade. Neste caso, os 

resultados obtidos não apresentam valores consistentes. A RC é obtida pela equação: 

 

RC =
IC

RI
 (3) 

Onde: 

RC é a Razão de Consistência; 

IC é o Índice de Consistência e; 

IR é o Índice Randômico. 

 

O Índice Randômico (IR) é o índice de consistência referente a um grande 

número de comparações par a par efetuadas. Este é um índice aleatório calculado 

para matrizes quadradas de ordem n pelo Laboratório Nacional de Oak Ridge, nos 

EUA. A tabela seguinte define os valores de IR em função do número de critérios: 

 

Tabela 9 – Valores de IR (Índice Randômico) para matrizes quadradas de ordem n, segundo 
o Laboratório Nacional de Oak Ridge, EUA. 

 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

RI 0,0 0,0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 

  
Fonte: (SAATY, 1977). 

 

Cada um dos números desta tabela e a média de ICs deriva de uma amostra 

de matrizes recíprocas selecionadas aleatoriamente usando a escala AHP. Um RC de 
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10% ou menos implica que o ajuste é pequeno em comparação aos valores atuais 

das entradas. Um RC tão alto como 90% significaria que os julgamentos são 

praticamente emparelhados aleatoriamente e completamente não confiáveis. 

A construção da matriz de comparação paritária para cada critério, 

considerando cada uma das alternativas selecionadas, é a quinta etapa do método. 

Todos os procedimentos para a construção da matriz de comparação e para a 

determinação da prioridade relativa de cada critério devem ser feitos novamente, 

observando agora a importância relativa de cada uma das alternativas que compõem 

a estrutura hierárquica do problema em questão. 

 Em seguida, na sexta etapa se obtém a prioridade composta para as 

alternativas, multiplicando os valores anteriores das prioridades relativas dos critérios, 

obtidas em todo o método. Como resultado tem-se o ranking das alternativas. O Anexo 

II.1 exemplifica a aplicação do método AHP utilizando as respostas combinadas dos 

decisores. Na figura a seguir estão apresentadas as etapas para a aplicação do 

método AHP. 

 

 
 

Figura 20 – Etapas de aplicação do método AHP 
Fonte: Autoria própria. 

 

Como apanhado, o estudo possui abordagem combinada implicando na 

escolha do AHP como método de avaliação qualitativa das preferências dos atores no 

processo de tomada de decisão expressa quantitativamente. Contudo, este estudo 

não se limitou apenas às preferências, opiniões e experiências dos decisores, 

complementarmente foram dadas informações relacionadas à "contribuição para 

redução das emissões de dióxido de carbono" e ao "custo potencial para implantação" 

de cada estratégia para que fosse possível tomar uma decisão mais embasada. 

Outra consideração em relação a decisão para aplicação do estudo é sua 

Construção da 
hierarquia de 

decisão

Comparação entre 
os elementos da 

hierarquia

Prioridade relativa 
dos critérios

Avaliação das 
consistências das 

prioridades relativas 
dos critérios

Prioridade relativa 
das alternativas 

considerando cada 
critério

Avaliação das 
consistências das 

prioridades relativas 
das alternativas

Obter a prioridade 
composta para as 

alternatias

Classificação das 
alternativas



90 

importância estratégica e, consequentemente, sua representatividade como amostra. 

Como foi visto até então, as pessoas utilizadas no estudo precisam ser participantes 

estratégicos ativos do processo de planejamento dos transportes, pois diferente de 

um estudo populacional como o censo, a presente pesquisa não necessita de um alto 

número de respondentes. Para este estudo foram escolhidos 4 participantes de cada 

grupo (técnicos, políticos e acadêmicos) totalizando 12 respondentes. 

Ainda em relação às decisões é preciso observar seu tratamento. Com seu 

caráter estratégico e representativo, optou-se avaliar a inconsistência para cada um 

dos participantes, utilizando somente as respostas consistentes. Adicionalmente, para 

agregar as respostas individuais para formar a opinião dos grupos como um todo 

utilizou-se o método de Agregação de Julgamentos Individuais (Aggregating Individual 

Judgements). Segundo Costa e Belderrain (2009) apud Meira (2013), o consenso do 

grupo pode ser simulado de acordo com a média geométrica dos julgamentos 

individuais. A agregação dos julgamentos por média geométrica satisfaz duas 

importantes condições: 

 

 Condição de unanimidade (Princípio de Pareto): 

 

Se ai ≥ bi, i = 1, 2, ..., n, então √𝛱𝑖=1
𝑛 𝑎𝑖

𝑛
 ≥ √𝛱𝑖=1

𝑛 𝑏𝑖
𝑛

, dado que ai ≥ 0 e bi ≥ 0, i = 

1, 2, ..., n 

 

 Condição de homogeneidade: se todos os indivíduos julgarem um critério A 

como n vezes mais importante que o critério B, então o julgamento final após a 

agregação dos julgamentos individuais também deve apresentar A n vezes 

mais importante que B. Considerando tais fatores, conclui-se que, para o 

método Agregação de Julgamentos Individuais, é imperativo que a agregação 

dos julgamentos seja feita por meio da média geométrica. 

 

Os resultados da aplicação do AHP se encontram no Anexo II. O próximo tópico 

busca agrupar procedimentos metodológicos até então apresentados em etapas de 

realização do estudo, relacionados com os materiais necessários para atender ao 

problema de pesquisa. 
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3.4 MATERIAIS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Compreendendo os fatores que compõem o problema de pesquisa e com a 

escolha do método de avaliação a ser usado, a etapa seguinte é a construção dos 

passos para que se alcance os objetivos do trabalho e dos materiais que serão usados 

para auxiliar na realização do estudo. Os passos para realização da pesquisa (Figura 

21) foram divididos de acordo com os objetivos a serem atendidos. 

 

 
 

Figura 21 – Passos da pesquisa e os materiais utilizados. 
Fonte: Autoria própria. 

 

As cinco primeiras etapas foram realizadas a partir de pesquisas bibliográficas 

caracterizada por Severino (2007) como uma pesquisa bibliográfica e documental. A 

pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro disponível, 

decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, 

teses etc. Utiliza-se de dados de categorias teóricas já trabalhados por outros 

pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a 

serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir das contribuições dos autores dos 

estudos analíticos constantes dos textos. No mesmo sentido, a análise dos resultados, 

a última etapa, foi executada comparando os resultados obtidos na literatura. 

Para auxiliar a coleta dos dados (fonte e dados primários), a aplicação do 

método e a obtenção dos resultados, o presente trabalho se apoia em um questionário 

estruturado (Anexo I) disponibilizado online para os decisores para coleta de dados e 

planilha eletrônica para o seu tratamento, elaborada pelo próprio autor de acordo com 

os procedimentos do método e acessoriamente com o uso do software Expert Choice 

na análise das consistências. 
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Severino (2007) define questionário como um conjunto de questões, 

sistematicamente articuladas, que se destinam a levantar informações escritas por 

parte dos sujeitos pesquisados, com vistas a conhecer a opinião dos mesmos sobre 

os assuntos em estudo. A pesquisa a ser concretizada se baseia no método AHP, o 

qual precisa que os decisores (sujeitos pesquisados) pontuem de acordo com sua 

preferência o nível de importância entre os critérios e alternativas dadas a eles. O uso 

de um questionário estruturado facilitará reunir as informações, pois diferente de um 

questionário aberto, as opções de respostas são predefinidas pelo pesquisador, não 

dando margem a mais de uma interpretação. 

A escolha do questionário online se deu em decorrência primeiramente da 

disponibilidade de tempo dos decisores, podendo estes responderem em seu tempo 

livre e em um momento de acurácia, ou seja, responder em um momento que lhes 

pareça mais apropriado. Além disso, a opção desse tipo de questionário se deu pela 

facilidade e rapidez do seu autopreenchimento, a não exposição dos pesquisados à 

influência da pessoa do pesquisador, baixo custo de aplicação, anonimato do 

respondente e agilidade na tabulação dos resultados. 

Em relação ao questionário utilizado, o Anexo I apresenta um exemplo de sua 

construção, pois este era muito extenso e optou-se por colocar parte dele. Na primeira 

(identificação do decisor) e na segunda etapa (importância dos critérios) se 

apresentam tal qual foi enviado para os decisores. A terceira etapa (importância das 

alternativas) foi suprimida, demonstrando como foi feita cada uma das decisões para 

cada um dos critérios já que esses possuíam certa semelhança. Os questionários da 

pesquisa foram aplicados entre os meses de abril e maio de 2014. 

Concernente à tabulação dos dados, o tratamento com a planilha eletrônica 

elaborada pelo próprio autor permite que este participe de sua construção, dominando 

os pormenores do processo, além de possibilitar o tratamento de um número variado 

de dados de forma fácil e rápida. O Expert Choice é um software que se baseia no 

método AHP em toda sua estruturação, mas para o presente estudo foi usado para a 

identificação das inconsistências dos dados, pois somente foram utilizadas as 

decisões dos entrevistados consistentes.  

Ao aplicar os questionários, grande parte das matrizes de decisão possuíam 

inconsistências. Então, adotou-se o procedimento descrito abaixo por Nedjati e Golabi 

(2014), no qual o Expert Choice, software ora mencionado que tem como base o AHP, 

identifica as inconsistências e propõe a alterações. Após realizadas, as alterações 
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foram encaminhadas para os decisores para que, a partir de sua opinião, fossem 

acatadas ou fossem propostas novas alterações junto ao decisor. Os passos do 

procedimento foram: 

1. Identificação da inconsistência, na Figura 22: na aba das Comparações 

Numéricas Par a Par, a inconsistência de 0,14 está acima de 0,1. 

 
 

Figura 22 – Software Expert Choice (EC), Aba: Comparações Numéricas Par a Par (Pairwise 
Numerical Comparisons). 

Fonte: Adaptado de (NEDJATI; GOLABI, 2014). 

 

2. Clique em Inconsistência (Inconsistency) e depois em 1st (Figura 23 (a)), e 

identifique o valor inconsistente (Figura 23 (b)). De acordo com o Software 

esse é o valor mais inconsistente da Matriz de decisão em questão. 

 
 

Figura 23 – Software EC, 1st inconsistency (primeira inconsistência). 
Fonte: Adaptado de (NEDJATI; GOLABI, 2014). 

 

3. Novamente, clique em Inconsistência (Inconsistency) e depois em Best Fit 

(Figura 24 (a)), e identifique o valor que melhor se adequa (Best Fit) àquela 

comparação, nesse caso 2,4 invertido (Inverted 2,4) (Figura 25 (b)).  
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Figura 24 – Software EC, Inconsistency (Inconsistência) > Best Fit (Valor mais adequado). 
Fonte: Adaptado de (NEDJATI; GOLABI, 2014). 

 

4. Altere a decisão de acordo com o proposto pelo software (Figura 25 (a) e 

(b)). Nesse caso, como só se tem valores inteiros, arredonda-se para 2 e 

verifica-se a inconsistência (Figura 25 (c)). 

 
 

Figura 25 – Software EC, Alterando a decisão e avaliando a inconsistência. 
Fonte: Adaptado de (NEDJATI; GOLABI, 2014). 

 

5. Se a inconsistência permanecer acima de 0,1, refaça todo o procedimento. 

 
 

Figura 26 – Software EC, Visão Geral 1. 
Fonte: Adaptado de (NEDJATI; GOLABI, 2014). 
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Figura 27 – Software EC, Visão Geral 2. 
Fonte: Adaptado de (NEDJATI; GOLABI, 2014). 

 

O procedimento foi feito para todas as matrizes inconsistentes e as alterações 

foram enviadas para os decisores que confirmaram as mudanças. Na matriz do 

exemplo foram feitas duas alterações e a inconsistência caiu de 0,14 para 0,7. 

Ainda em relação à análise, foi feita uma verificação dos resultados dos 

aspectos comparando-os com resultados obtidos pelo estudo de Meira (2013), 

lembrando que cada cenário possui características próprias, sendo a sua relevância 

em torno do contexto das cidades de Recife-PE (MEIRA, 2013) e Natal-RN (presente 

estudo). O próximo capítulo demonstra os resultados do trabalho. 
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4 RESULTADOS E ANÁLISES 

Antes de iniciar os aspectos específicos dos resultados e suas análises serão 

tecidas algumas informações iniciais que compõem este capítulo. Primeiramente, de 

acordo com a proposta deste trabalho, os elementos do modelo da aplicação do 

método AHP foram (Ver Quadro 27): 

 

Quadro 27 – Elementos do modelo aplicados ao AHP deste trabalho. 
 

Elemento Aplicação no presente estudo 

Objetivo Identificar quais as estratégias de mitigação das emissões de 

gás carbônico com o menor impacto negativo à mobilidade 

urbana são mais efetivas ao serem implantadas (OBJ) 

Decisor(es)/Grupos Acadêmicos (ACD), Políticos (PLT), Técnicos (TEC) 

Aspectos de decisão (A) Técnico (A1), Legal (A2), Financeiros (A3), Político (A4) e de 

Gestão (A5) 

Estratégias de mitigação (E) Controle de Uso do Solo (E1), Transporte Orientado à 

Demanda (E2), Tarifação veicular (E3), Transporte Público 

(E4), Controle de Tráfego (E5), Tarifação Urbana (E6), 

Veículos de Baixo Carbono (E7) e, Educação Eco-veicular 

(E8) 

Local de Aplicação Natal, Rio Grande do Norte 

  
Fonte: Autoria própria. 

 

Esses elementos compõem a Hierarquia do Problema (Figura 22). 

 
 

Figura 28 – Hierarquia do Problema. 
Fonte: Autoria própria. 
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Em relação aos decisores, o estudo se baseia na opinião de 12 deles, sendo 4 

(quatro) por grupo (técnicos, políticos e acadêmicos). Os questionários foram 

aplicados entre os meses de abril e maio de 2014.  

Para a apresentação dos cálculos dos resultados da aplicação do AHP, foi feito 

um demonstrativo com os dados combinados dos decisores. Em relação aos grupos 

(técnicos, políticos e acadêmicos) e aos decisores foram apresentadas as matrizes 

dos pesos dos Aspectos (A), e dos pesos escolhidos para as Estratégias (E) em 

relação a cada aspecto, apresentando para cada uma das matrizes, o λmax (𝐴𝑤 =

𝜆𝑚𝑎𝑥 × 𝑤); o Índice de Consistência (𝐼𝐶 =
𝜆𝑚𝑎𝑥−n

n−1
 ) e; a Razão de Consistência (𝑅𝐶 =

𝐼𝐶

𝑅𝐼
). E, por fim, o cálculo do resultado final (prioridade composta) (matriz das médias 

(prioridades relativas) das alternativas x vetor das médias (prioridade relativa) dos 

critérios). Essas informações foram postas de maneira simplificada nos anexos para 

demonstrar as consistências das matrizes, os dados utilizados e os seus resultados 

finais. É importante lembrar que para agregar as respostas individuais para formar a 

opinião dos grupos e do resultado geral, utilizou-se o método de Agregação de 

Julgamentos Individuais, ora apresentado nos materiais e métodos. 

Na sequência, em relação aos aspectos específicos, serão apresentados os 

resultados e análises combinados e dos grupos. Diante dos resultados pode-se extrair 

como principal análise: (1) a avaliação do caráter geral das respostas combinadas e 

dos grupos em relação aos Aspectos (A) e as Estratégias (E), observando inclusive o 

grau de coerência entre as escolhas dos grupos. Em relação aos resultados gerais foi 

feita: (2) a avaliação do grau de desvio absoluto dos grupos em relação ao resultado 

combinado, normalizado por este; (3) verificação dos resultados das respostas 

combinadas e dos grupos em relação aos Aspectos comparando-os com os 

resultados obtidos por Meira (2013) e; (4) avaliação das respostas geral e por grupos 

para as Estratégias pesquisadas em relação a cada um dos Aspectos. 

O desvio absoluto de um elemento de um conjunto de dados é a diferença 

absoluta entre este elemento e um ponto dado (TOLEDO; OVALLE, 1985). 

Tipicamente o ponto do qual o desvio é mensurado é uma medida de uma tendência 

central, mais frequentemente a mediana ou a média do conjunto de dados. Para este 

estudo, foi utilizado o resultado combinado obtido da média geométrica das respostas 

individuais com o método de Agregação de Julgamentos Individuais. Seu resultado foi 

normalizado pelo resultado combinado de referência. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Conjunto_de_dados
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diferen%C3%A7a_absoluta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diferen%C3%A7a_absoluta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tend%C3%AAncia_central
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tend%C3%AAncia_central
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mediana
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia
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Dni =
|xi − m(X)|

m(X)
 (4) 

Onde: 

Dni é o desvio absoluto normalizado, 

xi é o elemento dado, 

e m(X) é o resultado combinado obtido pela média geométrica das respostas.  

 

Complementarmente ao caráter geral das respostas e aos tipos de análises 

que foram extraídas deste estudo, é importante deixar claro que, ao se alterar os 

elementos da decisão da aplicação do método, como a mudança da importância de 

um critério de análise, os resultados também se alteraram. Então foi feita também: (5) 

a análise de sensibilidade em caráter geral das respostas, em relação às Estratégias, 

ao se variar a importância de cada um dos Aspectos distribuindo proporcionalmente a 

diferença, para cada um dos aspectos, de acordo com os pesos iniciais. 

4.1 ANÁLISE GERAL E POR GRUPO DOS ASPECTOS 

Como resultado geral da combinação das respostas dos decisores em relação 

aos Aspectos (A) de análise das Estratégias (E) de redução de gás carbônico nos 

transportes urbanos, a Tabela 10 demonstra que os Aspectos Políticos e de Gestão 

assumem mais da metade da importância da decisão (32,70% e 25,86% 

respectivamente) seguidos dos Aspectos Legais (16,40%), Técnicos (13,96%) e 

Financeiros (11,08%).  

 

Tabela 10 – Resultado comparativo dos aspectos por grupo e o desvio absoluto 
normalizado. 

 

 Combinado Acadêmicos Políticos Técnicos DNi 

Aspectos Técnicos 13,96% 17,87% 9,47% 13,31% 64,73% 

Aspectos Legais 16,40% 7,07% 25,90% 19,86% 135,91% 

Aspectos Financeiros 11,08% 5,60% 22,76% 9,00% 173,68% 

Aspectos Políticos 32,70% 39,70% 19,54% 36,61% 73,61% 

Aspectos de Gestão 25,86% 29,77% 22,33% 21,22% 46,72% 
 

  
Fonte: Autoria própria. 

 

Comparando os resultados por grupos, em 2 (dois) dos 3 (três) grupos, os 



99 

Aspectos Políticos e de Gestão tomaram a dianteira com mais de 55% da decisão 

chegando a quase 70% no Grupo dos Acadêmicos. O Grupo dos Políticos deu mais 

representatividade à decisão aos Aspectos Legais, mas, mesmo assim, 40% da 

importância da decisão foram dados aos Aspectos Políticos e de Gestão. 

O Grupo dos Acadêmicos, além da prioridade dada aos Aspectos Políticos e 

de Gestão, deu também prioridade aos Aspectos Técnicos, mas o Grupo dos Técnicos 

deu prioridade em terceiro lugar aos Aspectos Legais.  

Enquanto os demais grupos priorizaram pelo menos três aspectos, o Grupo dos 

Políticos se manteve numa média de 22% para cada um dos Aspectos, menos para 

os Aspectos Técnicos que foi de 9,47%. 

Na Figura 29, as maiores discordâncias entre as respostas dos grupos (desvios 

absolutos normalizados) foram dos Aspectos Financeiros e Legais. Conforme a 

Tabela 10, as maiores prioridades no Grupo dos Políticos residem nos referidos 

aspectos, sendo que no Grupo dos Acadêmicos foram atribuídas a eles menores 

prioridades. Somente foi dada uma prioridade significativa ao Aspecto Legal no Grupo 

dos Técnicos, dando a menor prioridade para os Aspectos Financeiros.  

 
 

Figura 29 – Comparativo dos grupos por aspectos (gráfico de colunas) e o desvio absoluto 
normalizado (gráfico de linha). 

Fonte: Autoria própria. 

  

A Figura 30 traz a hierarquia (posição) de cada um dos aspectos obtida pela 

decisão por grupo. Note que os resultados obtidos dos Grupos dos Acadêmicos e dos 

Técnicos se aproximam se distanciando do resultado do Grupo dos Políticos. 
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Aspectos
Políticos
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Gestão

Combinado 13,96% 16,40% 11,08% 32,70% 25,86%

Acadêmicos 17,87% 7,07% 5,60% 39,70% 29,77%

Políticos 9,47% 25,90% 22,76% 19,54% 22,33%

Técnicos 13,31% 19,86% 9,00% 36,61% 21,22%

Dni 64,73% 135,91% 173,68% 73,61% 46,72%
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Figura 30 – Hierarquia das prioridades (posição) dos aspectos por grupo (gráfico de linhas). 
Fonte: Autoria própria. 

 

Portanto, de acordo com as opiniões dos decisores, os Grupos dos Acadêmicos 

e dos Técnicos dão prioridade em terceiro e quarto plano aos Técnicos e Legais. Já o 

Grupo dos Políticos dá menor importância aos Aspectos Técnicos e atribuem maior 

importância aos Aspectos Legais, além da atenção que se deve dar aos Aspectos 

Políticos e de Gestão. Os resultados encontrados deste estudo para os aspectos 

foram: 

 Para o Grupo dos Acadêmicos, além da importância dos Aspectos 

Políticos e de Gestão, a terceira maior importância reside nos Aspectos 

Técnicos, seguido dos Aspectos Legais e Financeiros; 

 Para o Grupo dos Políticos foi atribuído em média 22% da decisão para 

todos os aspectos, menos para os Aspectos Técnicos que recebeu 

9,47% e; 

 Para o Grupo dos Técnicos, além da importância dos Aspectos Políticos 

e de Gestão, a terceira maior importância foi dada aos Aspectos Legais, 

seguido dos Aspectos Técnicos e Financeiros. 

 

O resultado obtido por Meira (2013) do consenso entre os entrevistados para 

as falhas ou barreiras geralmente encontradas nas Políticas Públicas de Mobilidade 

Sustentável foi, em ordem decrescente: Aspectos Políticos e de Gestão (39,96% e 

27,40% respectivamente) somando mais 60% da decisão, seguido dos Aspectos 

Financeiros (15,01%), Técnicos (13,17%) e Legais (7,45%) (ver Figura 31). 
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Figura 31 – Comparativo dos aspectos entre estudos (gráfico de barras). 
Fonte: Autoria própria e Adaptado de (MEIRA, 2013). 

 

Assim como no presente estudo, os entrevistados por Meira (2013) conferiram 

os maiores pesos aos Aspectos Políticos e de Gestão e de acordo com o autor o 

reconhecimento pelos grupos de que os Aspectos Políticos são as maiores barreiras 

às Políticas Públicas de Mobilidade Sustentável surgem de situações de contradições 

existentes no Brasil e devem receber atenção especial dos atores envolvidos.  

 
 

Figura 32 – Comparativo das hierarquias das prioridades (posição) dos aspectos entre os 
estudos (gráfico de linhas). 

Fonte: Autoria própria e Adaptado de (MEIRA, 2013). 

 

Para os demais aspectos de análise as opiniões foram divididas (Figura 32). 

No estudo de Meira (2013), a média das opiniões foram, na sequência decrescente 

de importância, os Aspectos Financeiros (15,01%), Técnicos (13,17%) e Legais 

(7,45%). Já para no presente estudo, a sequência se inverteu, obtendo-se, os 

Aspectos Legais (16,40%), Técnicos (13,96%) e Financeiros (11,08%). 
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4.2 ANÁLISE GERAL E POR GRUPOS DAS ESTRATÉGIAS  

Em relação aos resultados gerais das Estratégias (E) de mitigação das 

emissões de gás carbônico nos transportes urbanos, objeto principal deste estudo, foi 

dada prioridade ao Transporte Público, com 25,19% da decisão, seguidos de Controle 

do Uso do Solo (16,65%), Transporte Orientado à Demanda (13,22%), Controle de 

Tráfego (11,07%), Educação Ecoveicular (9,69%), Veículos de Baixo Carbono 

(9,65%), Tarifação Urbana (8,14%) e Tarifação Veicular (6,39%) (Tabela 11, ver 

também Figuras 33 e 34). 

 

Tabela 11 – Resultado geral das estratégias por grupos e o desvio absoluto normalizado. 
 

 Combinado Acadêmicos Políticos Técnicos Dni 

Controle de Uso do Solo  16,65% 15,29% 22,16% 12,80% 64,40% 

Transporte Orientado à Demanda  13,22% 12,93% 12,52% 13,33% 8,26% 

Tarifação veicular 6,39% 6,95% 6,43% 5,64% 21,05% 

Transporte Público  25,19% 21,66% 22,62% 30,78% 46,41% 

Controle de Tráfego  11,07% 15,96% 7,63% 10,18% 83,33% 

Tarifação Urbana  8,14% 12,79% 6,44% 5,99% 104,38% 

Veículos de Baixo Carbono  9,65% 6,25% 10,33% 12,24% 69,12% 

Educação Ecoveicular 9,69% 8,17% 11,87% 9,05% 44,86% 
 

  
Fonte: Autoria própria. 

 

A análise das importâncias dos grupos é unânime, o Transporte Público é a 

escolha prioritária como estratégia para redução das emissões no setor dos 

transportes urbanos com quase 10% a mais de importância da segunda estratégia 

classificada. Apesar de possuir a quarta maior discordância, o Controle de Uso do 

Solo assumiu como a segunda escolha entre os entrevistados pelo seu patamar de 

prioridade alta, de pouca alteração entre as posições nos grupos e também pela maior 

prioridade de importância dada pelo grupo dos políticos. 

O consenso entre os grupos em relação às importâncias dadas às estratégias 

foram: Transporte Orientado à Demanda (3ª prioridade) com grande proximidade do 

segundo lugar; Educação Ecoveicular (5ª prioridade) e Tarifação Veicular (8ª 

prioridade) com a menor discordância entre os grupos. Essas estratégias assumiram 

as menores discordâncias entre os grupos juntamente com o Transporte Público. 

As maiores discordâncias ficaram para Tarifação Urbana, Controle de Tráfego 

e Veículos de Baixo Carbono. Apesar do seu alto desvio, a estratégia Tarifação 
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Urbana não demonstrou tanta variação de posição de prioridade em relação ao 

Controle de Tráfego e aos Veículos de Baixo Carbono, seu elevado índice se deu pela 

importância maior dada pelo grupo dos Acadêmicos. Em relação ao Controle de 

Tráfego e ao Veículos de Baixo Carbono sua variação também foi por conta da 

importância dada pelo grupo dos Acadêmicos sendo que: para o primeiro foi dado um 

alto grau de importância, atingindo um segundo lugar de prioridade para os 

acadêmicos e um quarto lugar geral, sendo este mais próximo dos resultados dos 

outros grupos; já para Veículos de Baixo Carbono foi dada a última importância no 

grupo dos Acadêmicos, mas obteve 4ª e 5ª prioridades nos grupos dos Técnicos e 

Políticos, respectivamente. 

 
 

Figura 33 – Hierarquia da prioridade geral das estratégias por grupo (gráfico de linhas). 
Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 34 demonstra que as maiores discordâncias entre as respostas dos 

grupos (desvios absolutos normalizados) foram das Estratégias em ordem 

decrescente: Tarifação Urbana, seguida de Controle de Tráfego, Veículos de Baixo 

Carbono, Controle do Uso do Solo, Transporte Público, Educação Ecoveicular, 

Tarifação Veicular e Transporte Orientado à Demanda. 

 
 

Figura 34 – Comparativo dos grupos por estratégias (gráfico de colunas) e o desvio absoluto 
normalizado (gráfico de linha). 

Fonte: Autoria própria. 
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Nos resultados das Estratégias (E) em relação aos Aspectos Técnicos 

analisados pelo grau de qualificação técnica dos responsáveis pelo planejamento 

urbano e de tecnologia disponível para implantação das estratégias que visam à 

redução das emissões de CO2, foi dada prioridade ao Transporte Público, com 25,75% 

da decisão, seguidos de Controle do Uso do Solo (16,42%), Transporte Orientado à 

Demanda (15,79%), Veículos de Baixo Carbono (12,65%) Controle de Tráfego 

(8,66%), Tarifação Veicular (7,98%) Educação Ecoveicular (6,78%) e Tarifação 

Urbana (5,98%) (Tabela 12, ver também Figuras 35 e 36). 

 

Tabela 12 – Resultado geral das estratégias por grupos e o desvio absoluto normalizado em 
relação aos aspectos técnicos. 

 

 Combinado Acadêmicos Políticos Técnicos Dni 

Controle de Uso do Solo  16,42% 24,72% 15,58% 9,13% 100,06% 

Transporte Orientado à Demanda  15,79% 11,20% 23,92% 11,76% 106,09% 

Tarifação Veicular 7,98% 14,96% 8,10% 3,36% 146,72% 

Transporte Público  25,74% 22,05% 18,56% 33,18% 71,15% 

Controle de Tráfego  8,66% 7,23% 8,18% 8,89% 24,74% 

Tarifação Urbana  5,98% 9,64% 4,24% 4,34% 117,70% 

Veículos de Baixo Carbono  12,65% 6,83% 10,72% 22,32% 137,68% 

Educação Ecoveicular 6,78% 3,37% 10,70% 7,01% 111,48% 
 

  
Fonte: Autoria própria. 

 

Esse aspecto apresentou as maiores discordâncias gerais dos grupos em 

relação às estratégias, a menor apresentada foi a de Controle de Tráfego que assumiu 

5ª importância combinada. O Transporte Público assumiu como 1ª prioridade 

combinada, sendo consenso apenas no Grupo dos Técnicos. No Grupo dos 

Acadêmicos o Controle de Uso do Solo tomou a dianteira, assumindo a 2ª 

classificação de importância geral e no Grupo dos Políticos a primeira prioridade foi 

dada ao Transporte Orientado à Demanda que ficou como 3ª prioridade combinada. 

As estratégias que obtiveram como resultado as maiores variações de posição 

e também as maiores discordâncias foram: Tarifação Veicular, Veículos de Baixo 

Carbono, Tarifação Veicular e Educação Ecoveicular. Essa variação foi obtida 

principalmente entre os grupos dos Acadêmicos em relação aos grupos dos Técnicos 

e Políticos. Enquanto que para os técnicos e políticos a maior importância foi dada 

para Veículos de Baixo Carbono e Educação Ecoveicular, essa situação se inverte 

para o Grupo dos Acadêmicos, sendo as maiores prioridades para a Tarifação Veicular 

e Tarifação Urbana. Destaques desse resultado para as estratégias Veículos de Baixo 
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Carbono e Tarifação Veicular, assumindo, respectivamente, a segunda prioridade 

para o Grupo dos Técnicos e a terceira para o Grupo dos Acadêmicos. 

 
Figura 35 – Hierarquia da prioridade (posição) das estratégias por grupo (gráfico de linhas) 

em relação aos aspectos técnicos. 
Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 36 demonstra que as maiores discordâncias entre as respostas dos 

grupos (desvios absolutos normalizados) foram das Estratégias, em ordem 

decrescente, Tarifação Veicular, seguida de Veículos de Baixo Carbono, Tarifação 

Urbana, Educação Ecoveicular, Transporte Orientado à Demanda, Controle do Uso 

do Solo, Transporte Público e Controle de Tráfego. 

 
 

Figura 36 – Comparativo dos grupos por estratégias (gráfico de colunas) e o desvio absoluto 
normalizado (gráfico de linha) em relação aos aspectos técnicos. 

Fonte: Autoria própria. 
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Nos resultados das Estratégias (E) em relação aos Aspectos Legais analisado 

tendo por base o grau de facilidade oferecido pelas políticas de mobilidade urbana e 

do atual arcabouço jurídico para implantação de estratégias de mitigação de CO2, pela 

presença (ou falta) de instrumentos legais que sejam uma barreira ou um facilitador 

para minimização das emissões, foi dada prioridade ao Transporte Público, com 

20,92% da decisão, seguidos de Controle de Uso do Solo (20,19%), Transporte 

Orientado à Demanda (13,73%), Controle de Tráfego (11,21%), Veículos de Baixo 

Carbono (10,00%), Tarifação Urbana (8,80%) Educação Ecoveicular (8,37%) e 

Tarifação veicular (6,79%) (Tabela 13, ver também Figuras 37 e 38). 

 

Tabela 13 – Resultado geral das estratégias por grupos e o desvio absoluto normalizado 
em relação aos aspectos legais. 

 

 Combinado Acadêmicos Políticos Técnicos Dni 

Controle de Uso do Solo  20,19% 13,01% 22,77% 22,86% 61,56% 

Transporte Orientado à Demanda  13,73% 10,67% 12,09% 16,21% 52,24% 

Tarifação veicular 6,79% 7,21% 4,83% 7,36% 43,51% 

Transporte Público  20,92% 12,33% 22,40% 26,87% 76,55% 

Controle de Tráfego  11,21% 26,29% 7,97% 5,42% 215,08% 

Tarifação Urbana  8,80% 16,13% 8,96% 3,83% 141,50% 

Veículos de Baixo Carbono  10,00% 8,72% 10,17% 9,54% 19,04% 

Educação Ecoveicular 8,37% 5,62% 10,81% 7,91% 67,49% 
 

  
Fonte: Autoria própria. 

 

  

Em relação aos aspectos legais a ordem de prioridade para maior parte das 

estratégias foi consenso no resultado combinado dos entrevistados, o Transporte 

Público, o Controle de Uso do Solo e Transporte Orientado à Demanda permaneceram 

com as primeiras posições (1ª, 2ª e 3ª prioridade combinada respectivamente).  

As discordâncias e variações de posição maiores foram em apenas duas 

estratégias: Controle de Tráfego e Tarifação Urbana. Nesse aspecto, o Grupo dos 

Acadêmicos deu grande importância ao Controle de Tráfego e a Tarifação Urbana, 

assumindo primeira e segunda prioridade e a 4ª e 6ª prioridade combinada, 

respectivamente, enquanto que no grupo dos Políticos e dos Técnicos essas 

estratégias assumiram classificações menores. Assim como no resultado combinado 

e para os aspectos já apresentados, a estratégia Veículos de Baixo Carbono (5ª 

prioridade) permaneceu acima das estratégias de tarifação. Educação Ecoveicular 

com a 7ª prioridade também sofreu uma variação de posição com importância maior 

para os técnicos e políticos. A Tarifação Veicular assumiu a última posição. 
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Figura 37 – Hierarquia da prioridade (posição) das estratégias por grupo (gráfico de linhas) 
em relação aos aspectos legais. 

Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 38 demonstra que as maiores discordâncias entre as respostas dos 

grupos (desvios absolutos normalizados) foram das Estratégias em ordem 

decrescente: Controle de Tráfego, Tarifação Urbana, Transporte Público, Educação 

Ecoveicular, Controle de Uso do Solo, Transporte Orientado à Demanda, Tarifação 

veicular e Veículos de Baixo Carbono. 

 
 

Figura 38 – Comparativo dos grupos por estratégias (gráfico de colunas) e o desvio absoluto 
normalizado (gráfico de linha) em relação aos aspectos legais. 

Fonte: Autoria própria. 
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Nos resultados das Estratégias (E) em relação aos Aspectos Financeiros, nos 

quais a análise tem relação com o grau de facilidade de alocação de recursos para 

implantação, monitoramento e avaliação das estratégias de mitigação independente 

da origem financeira, foi dada prioridade ao Transporte Público, com 25,42% da 

decisão, seguidos de Controle de Uso do Solo (16,08%), Transporte Orientado à 

Demanda (13,75%), Tarifação Urbana (10,75%), Controle de Tráfego (10,25%), 

Educação Ecoveicular (8,12%), Tarifação veicular (8,06%) e Veículos de Baixo 

Carbono (7,56%) (Tabela 14, ver também Figuras 39 e 40). 

 

Tabela 14 – Resultado geral das estratégias por grupos e o desvio absoluto normalizado em 
relação aos aspectos financeiros. 

 

 Combinado Acadêmicos Políticos Técnicos Dni 

Controle de Uso do Solo  16,08% 15,40% 18,98% 11,70% 49,47% 

Transporte Orientado à Demanda  13,75% 15,32% 12,02% 11,82% 37,99% 

Tarifação veicular 8,06% 5,55% 7,64% 10,06% 61,23% 

Transporte Público  25,42% 24,59% 24,68% 22,73% 16,78% 

Controle de Tráfego  10,25% 10,60% 9,09% 9,39% 23,14% 

Tarifação Urbana  10,75% 22,51% 4,81% 9,54% 175,95% 

Veículos de Baixo Carbono  7,56% 2,72% 8,99% 14,70% 177,11% 

Educação Ecoveicular 8,12% 3,30% 13,80% 10,06% 153,23% 
 

  
Fonte: Autoria própria. 

 

Excluindo o Transporte Público, o Controle de Uso do Solo e Transporte 

Orientado à Demanda que permaneceram com as primeiras posições (1ª, 2ª e 3ª 

prioridade combinada respectivamente), os demais resultados combinados foram 

aproximados (entre 7% e 11%), o que gerou uma grande variação das posições das 

estratégias. Apesar das três altas discordâncias das estratégias Veículos de Baixo 

Carbono, Tarifação Urbana e Educação Ecoveicular (8ª, 4ª e 6ª prioridade combinada 

respectivamente), os aspectos financeiros apresentaram as maiores concordâncias 

entre os grupos. A Tarifação Urbana assumiu as prioridades mais baixas nos Grupos 

dos Políticos e dos Técnicos e a segunda prioridade no Grupo dos Acadêmicos, 

obtendo a 4ª prioridade combinada. As estratégias Educação Ecoveicular e Veículos 

de Baixo Carbono seguiram uma prioridade inversa, os Grupos dos Políticos e dos 

Técnicos deram maiores prioridades para essas estratégias enquanto que o Grupo 

dos Acadêmicos deram as menores prioridades. Em relação ao Controle de Tráfego 

e a Tarifação Veicular, foi consenso entre os grupos, com destaque apenas para a 

baixa prioridade de posição no grupo dos Técnicos para o Controle de Tráfego. 
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Figura 39 – Hierarquia da prioridade (posição) das estratégias por grupo (gráfico de linhas) 
em relação aos aspectos financeiros. 

Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 40 demonstra que as maiores discordâncias entre as respostas dos 

grupos (desvios absolutos normalizados) foram das Estratégias em ordem 

decrescente: Veículos de Baixo Carbono, Tarifação Urbana, Educação Ecoveicular, 

Tarifação veicular, Controle de Uso do Solo, Transporte Orientado à Demanda, 

Controle de Tráfego e Transporte Público. 

 
 

Figura 40 – Comparativo dos grupos por estratégias (gráfico de colunas) e o desvio absoluto 
normalizado (gráfico de linha) em relação aos aspectos financeiros. 

Fonte: Autoria própria. 
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Nos resultados das Estratégias (E) em relação aos Aspectos Políticos 

avaliados tendo por base a presença (ou falta) de conjuntura política favorável à 

implantação de estratégias para redução das emissões de dióxido de carbono e de 

apoio popular para implantação, foi dada prioridade ao Transporte Público, com 

29,04% da decisão, seguidos de Controle de Uso do Solo (17,50%), Transporte 

Orientado à Demanda (13,33%), Controle de Tráfego (11,37%), Veículos de Baixo 

Carbono (8,44%), Tarifação Urbana (6,50%), Educação Ecoveicular (8,94%) e 

Tarifação veicular (4,88%) (Tabela 15, ver também Figuras 41 e 42). 

 

Tabela 15 – Resultado geral das estratégias por grupos e o desvio absoluto normalizado em 
relação aos aspectos políticos. 

 

 Combinado Acadêmicos Políticos Técnicos Dni 

Controle de Uso do Solo  17,50% 12,26% 32,70% 11,30% 152,21% 

Transporte Orientado à Demanda  13,33% 15,45% 8,62% 14,89% 62,93% 

Tarifação veicular 4,88% 4,33% 5,63% 4,28% 38,92% 

Transporte Público  29,04% 28,04% 21,47% 34,28% 47,55% 

Controle de Tráfego  11,37% 16,69% 6,49% 11,58% 91,61% 

Tarifação Urbana  6,50% 10,15% 3,49% 6,72% 105,94% 

Veículos de Baixo Carbono  8,44% 4,56% 11,01% 10,22% 97,62% 

Educação Ecoveicular 8,94% 8,53% 10,59% 6,73% 47,81% 
 

  
Fonte: Autoria própria. 

 

Para esse aspecto, houve pouco consenso entre os entrevistados, apenas o 

Transporte Público, Educação Ecoveicular e Tarifação Veicular obteve baixa 

discordância e pouca variação de posição (1ª, 5ª e 8ª prioridade combinada 

respectivamente). O Grupo dos Acadêmicos e dos Técnicos entraram num consenso 

maior que nos outros: deram prioridade aproximada para as estratégias Controle de 

Uso do Solo, Transporte Orientado à Demanda (2ª e 3ª prioridade combinada 

respectivamente) e com uma pequena diferença percentual (cerca de 5%) para o 

Controle de Tráfego e Tarifação Urbana (4ª e 7ª prioridade respectivamente). A 

estratégia Veículos de Baixo Carbono além de obter uma prioridade maior do que as 

estratégias de tarifação (6ª prioridade combinada), foi consenso entre políticos e 

técnicos, situação ocorrida em análises anteriores. 

O destaque desse resultado é para o grupo dos políticos, no qual mais da 

metade de sua importância (53,17%) foi dada ao Transporte Público e ao Controle de 

Uso do Solo, sendo este 32,70% da importância assumindo 1ª prioridade no grupo. 
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Figura 41 – Hierarquia da prioridade (posição) das estratégias por grupo (gráfico de linhas) 
em relação aos aspectos políticos. 

Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 42 demonstra que as maiores discordâncias entre as respostas dos 

grupos (desvios absolutos normalizados) foram das Estratégias em ordem 

decrescente: Controle de Uso do Solo, Tarifação Urbana, Veículos de Baixo Carbono, 

Controle de Tráfego, Transporte Orientado à Demanda, Educação Ecoveicular, 

Transporte Público e Tarifação veicular. 

 
 

Figura 42 – Comparativo dos grupos por estratégias (gráfico de colunas) e o desvio absoluto 
normalizado (gráfico de linha) em relação aos aspectos políticos. 

Fonte: Autoria própria. 
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Nos resultados das Estratégias (E) em relação aos Aspectos de Gestão 

analisados com relação à presença (ou à falta) de mecanismos padronizados de 

planejamento, monitoramento e avaliação que auxiliem na manutenção das 

estratégias de redução e pelo grau de articulação entre as instituições responsáveis 

(ou parceiras) pela mobilidade urbana, foi dada prioridade ao Transporte Público, com 

22,62% da decisão, seguidos de Educação Ecoveicular (13,73%), Controle de Uso do 

Solo (13,71%), Controle de Tráfego (12,25%), Transporte Orientado à Demanda 

(11,13%), Veículos de Baixo Carbono (10,25%), Tarifação Urbana (9,84%) e Tarifação 

veicular (6,48%) (Tabela 16, ver também Figuras 43 e 44). 

 

Tabela 16 – Resultado geral das estratégias por grupos e o desvio absoluto normalizado em 
relação aos aspectos de gestão. 

 

 Combinado Acadêmicos Políticos Técnicos Dni 

Controle de Uso do Solo  13,71% 14,20% 18,27% 8,72% 73,23% 

Transporte Orientado à Demanda  11,13% 10,70% 12,09% 9,54% 26,73% 

Tarifação veicular 6,48% 5,84% 7,05% 5,94% 26,91% 

Transporte Público  22,62% 14,60% 23,49% 30,32% 73,37% 

Controle de Tráfego  12,25% 18,79% 6,53% 13,34% 109,12% 

Tarifação Urbana  9,84% 15,56% 8,71% 6,27% 105,89% 

Veículos de Baixo Carbono  10,25% 8,23% 11,13% 10,91% 34,67% 

Educação Ecoveicular 13,73% 12,09% 12,74% 14,95% 28,09% 
 

  
Fonte: Autoria própria. 

 

O resultado demonstrou uma concordância entre os entrevistados na maior 

parte das estratégias, mas os destaques que dividiram a opinião foram: o Controle de 

Tráfego, que assumiu uma posição de importância maior para o Grupo dos 

Acadêmicos (1ª prioridade e 4ª prioridade combinada) e para o Grupo dos Técnicos 

(3ª prioridade), sendo que no Grupo dos Políticos foi assumida a última classificação; 

a Tarifação Urbana que foi prioridade maior no Grupo dos Acadêmicos (2ª prioridade 

e 7ª prioridade combinada), nos demais grupos (políticos e técnicos) ficaram na 6ª e  

7ª prioridade, respectivamente; outro destaque foi para o Controle de Uso do Solo (3ª 

prioridade combinada) que foi mais expressivo no Grupo dos Acadêmicos e Políticos 

do que no dos Técnicos. O Transporte Público se manteve como prioridade 

combinada em 1ª da classificação, o Veículo de Baixo Carbono continuou acima (7ª 

classificação) de Tarifação Urbana e Tarifação Veicular (8ª classificação). Outro 

destaque foi para a Educação Ecoveicular que foi para 2ª classificação combinada, 

enquanto o Transporte Orientado à Demanda foi para 5ª. 
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Figura 43 – Hierarquia da prioridade (posição) das estratégias por grupo (gráfico de linhas) 
em relação aos aspectos de gestão. 

Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 44 demonstra que as maiores discordâncias entre as respostas dos 

grupos (desvios absolutos normalizados) foram das Estratégias em ordem 

decrescente: Controle de Tráfego, Tarifação Urbana, Transporte Público, Controle de 

Uso do Solo, Veículos de Baixo Carbono, Educação Ecoveicular, Tarifação veicular 

eTransporte Orientado à Demanda 

 
 

Figura 44 – Comparativo dos grupos por estratégias (gráfico de colunas) e o desvio absoluto 
normalizado (gráfico de linha) em relação aos aspectos de gestão. 

Fonte: Autoria própria. 
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4.3 ANÁLISE GERAL E DE SENSIBILIDADE DAS ESTRATÉGIAS 

O apanhado geral, em relação ao Grupo dos Acadêmicos, nas preferências de 

estratégias foram, por ordem de prioridade (Figura 45): Transporte Público, Controle 

de Tráfego, Controle de Uso do Solo, Transporte Orientado à Demanda, Tarifação 

Urbana, Educação Ecoveicular, Tarifação Veicular e Veículos de Baixo Carbono. 

 
 

Figura 45 – Hierarquia de prioridade (posição) das estratégias para Grupo dos Acadêmicos 
(gráfico de linhas) por aspectos, combinado e geral. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Foi consenso entre os Acadêmicos a baixa prioridade das estratégias: Veículos 

de Baixo Carbono, Tarifação Veicular (com expressiva alteração nos aspectos 

técnicos, 3ª prioridade) e, da Educação Ecoveicular, em relação aos Aspectos 

Políticos e de Gestão, as cinco primeiras prioridades revezaram entre si, mas o 

destaque foi para a Tarifação Urbana e do Controle de Tráfego que nos outros grupos 

não foram dadas prioridades tão significativas quanto para os Acadêmicos. 

 
 

Figura 46 – Prioridades dos Aspectos (gráfico de barras) e das Estratégias por Aspecto e 
Geral (percentual) (gráfico de linhas) do Grupo dos Acadêmicos. 

Fonte: Autoria própria. 
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Em relação ao Grupo dos Políticos, as preferências de estratégias para 

redução das emissões foram, por ordem de prioridade (Figura 47): Transporte Público, 

Controle de Uso do Solo, Transporte Orientado à Demanda, Educação Ecoveicular, 

Veículos de Baixo Carbono, Controle de Tráfego, Tarifação Urbana e Tarifação 

Veicular. 

 
 

Figura 47 – Hierarquia de prioridade (posição) das estratégias para o Grupo dos Políticos 
(gráfico de linhas) por aspectos, combinado e geral. 

Fonte: Autoria própria. 

 

No Grupo dos Políticos são visíveis as preferências de estratégias, sendo que 

o destaque ficou a cargo da estratégia Transporte Orientado à Demanda que no 

Aspecto Técnico recebeu menor pontuação, assumindo a 1ª prioridade. Para o Grupo 

dos Políticos, diferente do que acontece no Grupo dos Acadêmicos, a Educação 

Ecoveicular ganha destaque como estratégia de redução. O Controle de Tráfego e a 

Tarifação Urbana assumem baixa importância. 

 
 

Figura 48 – Prioridades dos Aspectos (gráfico de barras) e das Estratégias por Aspecto e 
Geral (percentual) (gráfico de linhas) do Grupo dos Políticos. 

Fonte: Autoria própria. 
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Em relação ao Grupo dos Técnicos, as preferências de estratégias para 

redução das emissões foram, por ordem de prioridade (Figura 49): Transporte Público, 

Transporte Orientado à Demanda, Controle de Uso do Solo, Veículos de Baixo 

Carbono, Controle de Tráfego, Educação Ecoveicular. Tarifação Urbana e Tarifação 

Veicular. 

 
 

Figura 49 – Hierarquia de prioridade (posição) das estratégias para o Grupo dos Técnicos 
(gráfico de linhas) por aspectos, combinado e geral. 

Fonte: Autoria própria. 

 

No Grupo dos Técnicos fica clara a importância do Transporte Público como 

agente de mitigação e a baixa prioridade das estratégias de tarifação. Os destaques 

para esse grupo são a alta importância dada aos Veículos de Baixo Carbono e alta 

variação de prioridade do Controle de Tráfego. Comparando os 3 (três) grupos, as 

decisões dos Grupos dos Técnicos e dos Políticos se aproximam mais em termos de 

prioridade de estratégias se distanciando dos Acadêmicos, em relação às estratégias 

Educação Ecoveicular, Controle de Tráfego, Veículos de Baixo Carbono e Tarifação 

Urbana, sendo essas três últimas as maiores discordâncias entre os grupos. 

 
 

Figura 50 – Prioridades dos Aspectos (gráfico de barras) e das Estratégias por Aspecto e 
Geral (percentual) (gráfico de linhas) do Grupo dos Técnicos. 

Fonte: Autoria própria. 
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O resultado geral das preferências dos grupos em relação às estratégias para 

redução das emissões for, por ordem de prioridade (Figura 51): Transporte Público, 

Controle de Uso do Solo, Transporte Orientado à Demanda, Controle de Tráfego, 

Educação Ecoveicular, Veículos de Baixo Carbono, Tarifação Urbana e Tarifação 

Veicular. 

 
 

Figura 51 – Hierarquia de prioridade (posição) Geral das estratégias (gráfico de linhas) por 
aspectos e geral. 

Fonte: Autoria própria. 

 

O combinado das respostas dos grupos demonstra que três das estratégias 

obtiveram variações mais significativas entre os aspectos. Os destaques são: Veículos 

de Baixo Carbono, com importância maior nos Aspectos Técnicos e Legais; Tarifação 

Urbana nos Aspectos Financeiros e a Educação Ecoveicular, com prioridade maior 

nos Aspectos Políticos e de Gestão, o que lhe rendeu a 4ª prioridade geral, já que são 

os aspectos com maior importância prioritária. 

 
 

Figura 52 – Resultado Geral das prioridades dos Aspectos (gráfico de barras) e das 
Estratégias por Aspecto (percentual) (gráfico de linha). 

Fonte: Autoria própria. 
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Analisando a sensibilidade do resultado geral das respostas em relação às 

Estratégias, foi feita a variação da importância de 0% a 100% de cada um dos 

Aspectos, distribuindo proporcionalmente a diferença para cada um deles de acordo 

com os seus pesos iniciais. Assim, para os Aspectos Técnicos, encontraram-se 4 

(quatro) pontos de interseção (Figura 53): (1) Veículos de Baixo Carbono e Educação 

Ecoveicular (x=14,56%; y=9,67%); (2) Controle de Tráfego e Veículos de Baixo 

Carbono (x=36,50%; y=10,44%); (3) Tarifação Veicular e Tarifação Urbana 

(x=54,05%; y=7,13%); (4) Tarifação Veicular e Educação Ecoveicular (x=77,03%; 

y=7,56%). 

 
 

Figura 53 – Sensibilidade das prioridades do Resultado Geral das Estratégias em relação 
aos Aspectos Técnicos (gráfico de linhas) 

Fonte: Autoria própria. 

 

Com a prioridade inicial de 13,96%, quarta maior importância do modelo, os 

Aspectos Técnicos demonstraram sensibilidade imediatamente acima (14,56% de 

prioridade) entre as estratégias Veículos de Baixo Carbono e Educação Ecoveicular 

por conta das suas prioridades percentuais iniciais muito próximas (9,65% e 9,69% 

respectivamente), enquanto que para as demais estratégias não houve mudança de 

prioridade de posição. Após esse ponto somente com a importância dada de 36,50% 

aos Aspectos Técnicos houve uma nova mudança, mas já ultrapassando muito os 

Aspectos Políticos que inicialmente possuíam a importância de 32,70%. 

Variando a importância de 0% à 100% dos Aspectos Legais, distribuindo 

proporcionalmente a diferença para cada um dos aspectos de acordo com os seus 

pesos iniciais encontraram-se 2 (dois) pontos de interseção (Figura 54): Veículos de 

Baixo Carbono e Educação Ecoveicular (x=18,47%; y=9,66%); Tarifação Urbana e 

Educação Ecoveicular (x=81,73%; y=8,66%). 
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Figura 54 – Sensibilidade das prioridades do Resultado Geral das Estratégias em relação 
aos Aspectos Legais (gráfico de linhas) 

Fonte: Autoria própria. 

 

Com a prioridade inicial de 16,40%, terceira maior importância do modelo, os 

Aspectos Legais demonstraram também sensibilidade logo acima (18,47% de 

prioridade) e novamente entre as estratégias Veículos de Baixo Carbono e Educação 

Ecoveicular. Após esse ponto, somente com a importância de 81,73% de prioridade 

para os Aspectos Legais, houve uma nova alteração de prioridade de posição entre 

as estratégias Tarifação Urbana e Educação Ecoveicular, ou seja, 81,73% da 

importância da decisão aos Aspetos Legais. 

Variando a importância de 0% à 100% dos Aspectos Financeiros distribuindo 

proporcionalmente a diferença para cada um dos aspectos de acordo com os seus 

pesos iniciais, encontraram-se 5 (cinco) pontos de interseção (Figura 55): Veículos de 

Baixo Carbono e Educação Ecoveicular (x=3,91%; y=9,82%); Tarifação Urbana e 

Veículos de Baixo Carbono (x=39,72%; y=9,19%); Tarifação Urbana e Educação 

Ecoveicular (x=44,11%; y=9,11%); Controle de Tráfego e Tarifação Urbana 

(x=87,00%; y=10,37%); Tarifação Veicular e Veículos de Baixo Carbono (x=88,36%; 

y=7,84%). 

Com a prioridade inicial de 9,00%, menor importância do modelo, os Aspectos 

Financeiros demonstraram sensibilidade logo abaixo dessa porcentagem. Mais uma 

vez houve a interseção entre as estratégias Veículos de Baixo Carbono e Educação 

Ecoveicular, com uma nova alteração de posição de prioridade somente com 39,72% 

da importância dada à esse aspecto, e também para outros pontos, mas somente com 

uma variação muito alta do modelo. 
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Figura 55 – Sensibilidade das prioridades do Resultado Geral das Estratégias em relação 
aos Aspectos Financeiros (gráfico de linhas) 

Fonte: Autoria própria. 

 

Com esses resultados, já é possível perceber que as principais estratégias que 

são sensíveis às alterações das importâncias dos aspectos para o modelo são: 

Educação Eco Veicular, Veículos de Baixo Carbono e Tarifação Urbana, estratégias 

que dividiram opinião entre os grupos. 

Variando a importância de 0% a 100% dos Aspectos Políticos, distribuindo 

proporcionalmente a diferença para cada um dos aspectos de acordo com os seus 

pesos iniciais encontrou-se 1 (um) ponto de interseção (Figura 56): Veículos de Baixo 

Carbono e Educação Ecoveicular (x=26,71%; y=9,76%). 

 
 

Figura 56 – Sensibilidade das prioridades do Resultado Geral das Estratégias em relação 
aos Aspectos Políticos (gráfico de linhas) 

Fonte: Autoria própria. 
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Com a prioridade inicial de 32,70%, maior importância do modelo, os Aspectos 

Políticos permaneceram sem alteração de prioridade de posição entre as estratégias. 

Somente as estratégias Veículos de Baixo Carbono e Educação Ecoveicular com 

26,71% de prioridade de importância dada ao aspecto, demonstraram-se novamente 

sensíveis às alterações do modelo. 

Variando a importância de 0% a 100% dos Aspectos Gestão, distribuindo 

proporcionalmente a diferença para cada um dos aspectos de acordo com os seus 

pesos iniciais, encontraram-se 5 (cinco) pontos de interseção: Veículos de Baixo 

Carbono e Educação Ecoveicular (x=24,97%; y=9,65%); Controle de Tráfego e 

Educação Ecoveicular (x=61,46%; y=11,63%); Transporte Orientado à Demanda e 

Educação Ecoveicular (x=68,50%; y=12,02%); Transporte Orientado à Demanda e 

Controle de Tráfego(x=74,67%; y=12,35%); Controle de Uso do Solo e Educação 

Ecoveicular (x=99,72%; y=13,72%). 

 

 
 

Figura 57 – Sensibilidade das prioridades do Resultado Geral das Estratégias em relação 
aos Aspectos de Gestão (gráfico de linhas) 

Fonte: Autoria própria. 

 

Com a prioridade inicial de 25,86%, segunda maior importância do modelo, os 

Aspectos de Gestão demonstraram sensibilidade logo abaixo (24,97% de prioridade 

dada ao aspecto) para as estratégias Veículos de Baixo Carbono e Educação 

Ecoveicular. Essa última estratégia demonstrou uma maior sensibilidade para os 

Aspectos de Gestão do que para os outros aspectos, chegando à segunda prioridade 

do modelo com 99,72% dada a importância dos Aspectos de Gestão.  

O próximo capítulo traz as conclusões deste estudo. 
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5 CONCLUSÕES 

 Neste capítulo final, apresentam-se as principais conclusões alcançadas no 

desenvolver do trabalho, desde a preocupação com a qualidade de vida das cidades 

a um conjunto hierarquizado de estratégias buscando compreender e acometer todo 

o escopo da problemática que envolve o meio ambiente, as emissões de gás 

carbônico na atmosfera e as particularidades da mobilidade urbana. 

 A primeira seção deste capítulo trará as conclusões referentes às emissões 

globais e dos transportes urbanos de gás carbônico, o paradigma da mobilidade 

urbana sustentável, suas barreiras à implantação e as estratégias mais relevantes 

pontuadas na literatura e na prática nacional e internacional. A seção seguinte tratará 

das escolhas metodológicas do trabalho e a importância das características do 

problema para a escolha do método e dos procedimentos metodológicos para a 

aplicação do estudo. A terceira seção será referente aos resultados alcançados pelo 

estudo e a importância das estratégias e aspectos para a especificação de políticas 

para a implantação na cidade de Natal. A última seção trará as limitações e as 

recomendações para futuros trabalhos, com base principalmente nas alternativas 

metodológicas de estudos. 

5.1 ESTADO DA ARTE 

Na busca por uma qualidade de vida das futuras gerações, é evidente a 

necessidade de modificação do quadro das mudanças climáticas e a redução das 

emissões de gás carbônico, um dos objetivos-chave para essa mudança no mundo 

contemporâneo.  

A partir de um amplo levantamento bibliográfico e documental dos principais 

autores e experiências nacionais e internacionais sobre o tema, o setor dos 

transportes urbanos revelou-se como um dos maiores contribuintes para a poluição 

da atmosfera. Ao mesmo tempo que é um dos principais elementos para o 

desenvolvimento da sociedade, é para os planejadores urbanos um desafio no tocante 

ao atendimento da mobilidade da população. 
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A complexidade do problema dos transportes vai além das emissões. No setor 

industrial uma mera substituição energética pode trazer uma redução significativa das 

emissões, como por exemplo, a substituição pura e simples de energia oriunda de 

fontes convencionais fósseis. No espaço urbano essa é apenas uma parte da 

problemática. O estudo da sustentabilidade urbana mostra que o transporte é uma 

demanda derivada, sendo preciso atacar outros elementos para produzir menos 

deslocamentos e, assim, o seu remanescente ser feito de forma limpa. 

As experiências da literatura apontam que esse não é um trabalho simples e 

nem fácil, pois ao longo dos anos o crescimento desordenado das cidades trouxe 

consigo diversas externalidades para o transporte, como congestionamentos, 

acidentes e poluição do ar. Para solucionar esses problemas, houve o intenso uso do 

planejamento tradicional dos transportes, que se baseava em estudos de viabilidade 

econômico-financeira, dando prioridade ao automóvel privado deixando de lado 

aspectos sociais e ambientais presentes no novo modelo de planejamento da 

mobilidade, o qual inclui a participação da sociedade em sua elaboração seguindo os 

conceitos da mobilidade sustentável. 

Assim, concluiu-se como elenco ou conjunto de barreiras ou facilitadores à 

implantação de políticas de baixo carbono os aspectos: técnico, legal, financeiro, 

político e de gestão (Quadro 28). 

 

Quadro 28 – Resumo descritivo dos aspectos. 
 

Aspecto Descrição 

Técnico Analisado pelo grau de qualificação técnica dos responsáveis pelo planejamento 
urbano e de tecnologia disponível para implantação das estratégias que visam a 
redução das emissões de CO2. 

Legal Analisado com relação ao grau de facilidade oferecido pelas políticas de mobilidade 
urbana e do atual arcabouço jurídico para implantação de estratégias de mitigação 
de CO2, ou seja, pela presença (ou falta) de instrumentos legais que atualmente 
sejam uma barreira ou um facilitador para minimização das emissões. 

Financeiro A análise tem relação com o grau de facilidade de alocação de recursos para 
implantação, monitoramento e avaliação das estratégias de mitigação independente 
da origem financeira (tesouro público, instituições de fomento nacionais e 
internacionais etc.). 

Político Avaliado em relação à presença (ou falta) de conjuntura política favorável à 
implantação de estratégias para redução das emissões de dióxido de carbono e de 
apoio popular para implantação. 

Gestão Analisado com relação à presença (ou à falta) de mecanismos padronizados de 
planejamento, monitoramento e avaliação que auxiliem na manutenção das 
estratégias de redução. Além disso, é importante avaliar o grau de articulação entre 
as instituições responsáveis (ou parceiras) pela mobilidade urbana. 

  
Fonte: Autoria própria. 
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A abordagem da mobilidade sustentável requer ações para reduzir a 

necessidade de viagens, encorajar a mudança de modal, reduzir as distâncias de 

viagens e promover uma maior eficiência do sistema de transporte. O enfrentamento 

do problema da minimização de emissões deve se dar considerando um leque de 

barreiras de origem cultural, histórica, técnica e comportamental, no qual o 

equacionamento passa por um trabalho tanto internamente no setor de transporte, 

com o uso de veículos menos contaminantes, quanto na redução de sua necessidade, 

o que aponta para a ordenação menos baseada em amplos deslocamentos para que 

haja uma redução da produção de transporte na cidade sem travar negativamente o 

atendimento às necessidades de mobilidade da população. Ou seja, a análise do tema 

deve ser feita desde a substituição do transporte até mudar a sua demanda, como a 

mudança modal dos passageiros de automóveis privados para sistemas públicos de 

atendimento, preferencialmente aqueles menos consumidores de combustíveis 

fósseis, até questões da reordenação morfológica estrutural da cidade, com o controle 

de uso do solo e a tarifação urbana, como também passando por programas 

educacionais de trânsito. As estratégias mais relevantes para esse estudo, de acordo 

com o Quadro 29, foram: 

 

Quadro 29 – Resumo descritivo das estratégias. 
 

Estratégias Descrição 

Controle de Uso do Solo Criar áreas autossuficientes, com forma urbana compacta, 
evitando congestionamentos, diminuindo os deslocamentos 
dos usuários, e as desigualdades sociais. 

Transporte Orientado à Demanda Compactar a cidade do ponto de vista do transporte, 
tornando os modos sustentáveis, como a caminhada e a 
bicicleta, mais atrativa 

Tarifação Veicular As emissões podem ser controladas com a combinação de 
normas de economia de combustível e tarifação diferenciada 
para cada tipo de veículo a partir de padrões de emissões. 

Transporte Público O desenvolvimento do transporte público em frequência, 
confiabilidade, conforto e custo é um dos elementos-chave 
para redução das emissões de carbono per-capita. 

Controle de Tráfego Restrição de velocidade por meio de sistemas 
computacionais e do uso de vias para o tráfego automóvel 
tornando as ruas mais atrativas para os pedestres. 

Tarifação Urbana Instrumentos de regulação de tráfego pelo uso da via, tais 
como pedágio e cobrança pelo estacionamento. 

Veículos de Baixo Carbono Reduzem a intensidade de emissões, melhorando a 
eficiência do consumo de combustível com as tecnologias de 
veículos novos e utilização de fontes de energia alternativas. 

Educação Ecoveicular Campanhas de conscientização e treinamento ecoveicular 
ou ecocondutor podem ser consideradas também como 
saídas para reduzir as emissões. 

  
Fonte: Autoria própria. 
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5.2 ESCOLHA METODOLÓGICA 

O planejamento dos transportes evoluiu ao longo do tempo, passando a 

considerar outros elementos em seu julgamento, além da viabilidade econômica dos 

projetos, como a participação da sociedade e o meio ambiente. Essa mudança, 

denominada planejamento da mobilidade, é acompanhada cada vez mais pela 

participação de métodos de tomada de decisão que incluem não só a análise custo-

benefício, mas também considera todos os custos não-mercadológicos.  

Para este estudo, que busca considerar todos os elementos, fica clara a 

complexidade do problema, no qual os métodos multicritérios se sobressaíram como 

escolha para tratá-lo. Ou seja, dentre as várias formas de análise do problema, surge 

a perspectiva multicriterial pela complexidade dos transportes e as várias dimensões 

que a mobilidade assume em meio urbano. O Processo Analítico Hierarquizado (AHP) 

foi eleito, entre diversos métodos multicriteriais, por ser paradigmático, com muitas 

aplicações na literatura, principalmente envolvendo o meio ambiente, e por se mostrar, 

no caso deste estudo, capaz de quantificar qualitativamente as importâncias dos 

aspectos e das estratégias ora mencionados,  por ser um método compensatório no 

qual um baixo desempenho de uma estratégia em um aspecto pode ser compensado 

em outro, e seus procedimentos são compatíveis com a ausculta de diversos agentes 

segmentados por grupos, que para o exemplo, foram feitos por políticos, técnicos e 

acadêmicos. 

A avaliação dessas estratégias não pode ser feita a partir de uma simples 

análise custo-benefício. A combinação de aspectos quantitativos e qualitativos têm 

um potencial maior, uma vez que foram considerados os aspectos locais da cidade de 

Natal e a vasta experiência de políticos, acadêmicos e técnicos da área. 

Acessoriamente ao AHP, o questionário eletrônico, a planilha eletrônica e o 

Expert Choice, se mostraram, ferramentas essenciais para a aplicação do método. O 

primeiro possibilitou a flexibilidade de respostas dos entrevistados em seu tempo livre, 

agilidade para iniciar seu tratamento por produzir automaticamente os dados na 

planilha eletrônica. Esta, por sua vez, permitiu obter a visão de toda a construção dos 

cálculos do método, dominando os pormenores do processo de tratamento dos dados. 

O Expert Choice foi fundamental na identificação das inconsistências das decisões 

dos entrevistados, no qual a aplicação do método não poderia ter sido feita. 
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5.3 RESULTADOS DA PESQUISA 

A pesquisa mostra que, para os respondentes deste trabalho, e, de acordo com 

as condições metodológicas aos quais foram submetidos, aponta-se para um futuro 

de baixo carbono no setor dos transportes, estratégias direcionadas ao Transporte 

Público, Controle de Uso do Solo e do Transporte Orientado à Demanda com atenção 

aos aspectos políticos e de gestão na especificação para a implantação das 

estratégias na cidade de Natal. 

Na avaliação das estratégias na literatura, verifica-se a predominância do 

desenvolvimento do transporte público e dos modos não motorizados, em detrimento 

do uso intenso do carro na busca pela mitigação das emissões. Além disso, verifica-

se que a combinação dessas estratégias podem ter um potencial maior para atender 

os objetivos de redução. 

O resultado deste estudo demonstra a tendência brasileira e internacional na 

priorização: (1) dos modos mais sustentáveis (transporte público, caminhada e 

bicicleta), base para o desenvolvimento do transporte de baixo carbono; (2) do 

planejamento e gerenciamento da mobilidade, com vistas às peculiaridades 

apresentadas pela cidade de Natal e às problemáticas adquiridas ao longo dos anos, 

relacionadas ao controle de uso do solo, extremamente organizado para gerar um alto 

nível de tráfego nos principais polos geradores da cidade; (3) de campanhas de 

incentivo aos modos sustentáveis e das formas de condução veicular ecológicas. 

Também acompanhando o estado da arte, (4) os veículos de baixo carbono, apesar 

de se apresentarem como uma boa saída para reduzir as emissões, por outro lado, o 

aumento da eficiência do consumo de combustível veicular tende a estimular o número 

de viagens totais, o que agrava outros problemas de transporte, além dos custos 

ambientais com toda a sua cadeia produtiva. Em relação (5) às tarifações, apesar do 

seu potencial em restringir o uso do carro e incentivar a aquisição de veículos mais 

eficientes, assumiram as menores prioridades em relação à redução das emissões de 

dióxido de carbono na atmosfera, o que demonstra a visão negativa do usuário, tendo 

em vista as intensas manifestações ocorridas no ano de 2013 no Brasil. 

No tocante aos aspectos, fica visível a importância da participação popular no 

processo de políticas públicas e da articulação entre os entes gestores públicos e a 

padronização para a continuidade dos serviços públicos, assim como em Recife-PE. 
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Em relação aos grupos entrevistados o que se notou foi que as prioridades do 

resultado geral se aproximaram das importâncias dadas pelos políticos e pelos 

técnicos, se distanciando do grupo dos acadêmicos para algumas estratégias. A 

prioridade dada pelos acadêmicos foi para as estratégias de Controle de Tráfego e 

Tarifação Urbana, consideradas pela literatura como ferramentas fundamentais para 

a redução da necessidade por transporte, principalmente do automóvel privado. 

 No que se refere a configuração das estratégias no âmbito de cada um dos 

aspectos, a variação dos resultados foi mínima. Os destaques ficaram a cargo das 

estratégias, que dividiram opinião entre os grupos relativos aos Veículos de Baixo 

Carbono, Tarifação Urbana e Educação Ecoveicular, sendo este último sensível, em 

decorrência da maior importância aos Aspectos de Gestão, penalizando as estratégias 

mais priorizadas nos Aspectos Políticos. 

5.4 LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

Como limitação inicial deste estudo, a escolha dos respondentes foi ad hoc, ou 

seja, não foi estabelecida uma seleção formal dos pesquisados, embora tenha se 

pautado nos currículos de vida dos entrevistados. Em relação à escolha dos 

respondentes, outra limitação foi o fato da não inclusão dos usuários dos serviços 

urbanos na pesquisa. Embora o tratamento acadêmico da questão tenha indicado que 

nesse primeiro estágio de evolução do trabalho ou de concepção de políticas seria 

interessante não entrevistá-los em função das dificuldades de capacitação para tal 

mister, segundo consta nas especificações das estratégias de mobilidade urbana, os 

usuários devem ser ouvidos e participar ativamente do planejamento. 

Agentes privados do transporte, como empresários ou técnicos, também não 

participaram, mas esta etapa do trabalho serviu apenas de suporte ao plano público e 

pré-planejamento da fase de políticas. A participação, tanto dos empresários do ramo 

dos transportes quanto dos técnicos, como também de outros empresários 

interessados na mobilidade urbana, como o comércio, lazer e outros, seriam mais 

assertivas no tocante à fase de implantação. Técnicos de outras áreas da 

administração pública como a educação e saúde, nas cidades, poderiam ter 

participado como recomenda a lei de mobilidade e a prática da administração 
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moderna. 

Metodologicamente, a ausculta dos respondentes separadamente dos demais, 

privou-os de um debate que trouxesse crescimento e mais luz em suas decisões, com 

uma discussão prévia associando o método Delphi com o AHP, até mesmo 

trabalhando várias rodadas de discussão. Esse fato, como alternativa metodológica, 

poderia ser empregado para elencar as estratégias, poderia levar ao desdobramento 

ou inclusão de novas estratégias que revelassem a preocupação com a cidade. O fato 

de que algumas estratégias tiveram baixa importância para o estudo, revela que, além 

de menos relevantes, há também a possibilidade de serem retiradas. O número 

reduzido e definições amplas de estratégias com a intenção de levar o estudo para o 

maior número de cidades, pode ter gerado a supressão de estratégias que para o 

exemplo de Natal poderiam ter mais destaque para os especialistas da mobilidade em 

rodadas de discussão, lembrando que a possibilidade de generalização dos 

resultados é baixa, pois dificilmente se encontrará uma cidade tão espelhada a Natal. 

Outra recomendação para futuros trabalhos é a avaliação do modelo das 

estratégias hierarquizadas, obtidas neste estudo, alterando os parâmetros de decisão 

e comparando-os com os resultados iniciais. Um exemplo é a avaliação do 

comportamento da decisão ao se retirar do elenco das estratégias tanto a que recebeu 

maior importância (dominante) quanto a que recebeu a menor importância 

(dominada). Outra maneira retirar aleatoriamente um decisor de cada grupo e 

comparar à nova hierarquia de decisão com a original, avaliando suas alterações. 
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ANEXO I: QUESTIONÁRIO APLICADO NA PESQUISA (EXEMPLO) 
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ANEXO II: RESULTADO DA APLICAÇÃO DO MÉTODO AHP 

 
 A seguir serão apresentados respectivamente o exemplo de cálculo da 

aplicação do método AHP na combinação dos questionários utilizando o método de 

Agregação de Julgamentos Individuais (média geométrica) para a obtenção dos pesos 

das comparações par a par das repostas dos decisores, os resultados agregados de 

cada grupo também foi feita com a média geométrica das comparações par a par das 

respostas por grupo e, os resultados individuais dos decisores com o Índice de 

Consistência previsto pelo método. O quadro abaixo descreve algumas informações 

gerais. 

  

Elemento Aplicação no presente estudo 

Objetivo Identificar as estratégias de mitigação das emissões de gás 

carbônico com o menor impacto negativo à mobilidade 

urbana são mais efetivas ao serem implantadas (OBJ) 

Decisor(es)/Grupos Acadêmicos (ACD), Políticos (PLT), Técnicos (TEC) 

Aspectos de decisão (A) Técnico (A1), Legal (A2), Financeiros (A3), Político (A4) e de 

Gestão (A5) 

Estratégias de mitigação (E) Controle de Uso do Solo (E1), Transporte Orientado à 

Demanda (E2), Tarifação veicular (E3), Transporte Público 

(E4), Controle de Tráfego (E5), Tarifação Urbana (E6), 

Veículos de Baixo Carbono (E7) e, Educação Ecoveicular 

(E8) 

Local de Aplicação Natal, Rio Grande do Norte 

 

 Hierarquia do Problema: 
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ANEXO II.1: EXEMPLO DE CÁLCULO DA APLICAÇÃO DO MÉTODO AHP  

 

Foi seguido o passo a passo descrito abaixo foram obtidos os resultados da 

combinação de todas as respostas dos decisores. Utilizando o método de Agregação 

de Julgamentos Individuais foi agregada as repostas dos decisores para cada 

comparação par a par utilizando a média geométrica. 

 
1. Pesos dos Aspectos (A) agregados com a média geométrica. 

 
Combinado A1 A2 A3 A4 A5 

A1 - Técnicos 1,0000 1,0243 1,3659 0,3744 0,4640 

A2 - Legais 0,9763 1,0000 1,6238 0,4958 0,6962 

A3 - Financeiros 0,7321 0,6158 1,0000 0,3506 0,4923 

A4 - Políticos 2,6708 2,0171 2,8526 1,0000 1,1575 

A5 - Gestão 2,1551 1,4364 2,0314 0,8639 1,0000 

 
 

2. Soma dos pesos escolhidos para os aspectos. 
 

Combinado A1 A2 A3 A4 A5 

A1 1,0000 1,0243 1,3659 0,3744 0,4640 

A2 0,9763 1,0000 1,6238 0,4958 0,6962 

A3 0,7321 0,6158 1,0000 0,3506 0,4923 

A4 2,6708 2,0171 2,8526 1,0000 1,1575 

A5 2,1551 1,4364 2,0314 0,8639 1,0000 

Soma 7,5342 6,0936 8,8737 3,0847 3,8100 

 
 

3. Normalizar a matriz (pesos escolhidos para os aspectos divididos pela soma). 
 

Combinado A1 A2 A3 A4 A5 

A1 0,1327 0,1681 0,1539 0,1214 0,1218 

A2 0,1296 0,1641 0,1830 0,1607 0,1827 

A3 0,0972 0,1011 0,1127 0,1136 0,1292 

A4 0,3545 0,3310 0,3215 0,3242 0,3038 

A5 0,2860 0,2357 0,2289 0,2801 0,2625 

Soma 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

 
 

4. Calcular a média para os aspectos. 
 

Combinado A1 A2 A3 A4 A5 Média 

A1 0,1327 0,1681 0,1539 0,1214 0,1218 0,1396 

A2 0,1296 0,1641 0,1830 0,1607 0,1827 0,1640 

A3 0,0972 0,1011 0,1127 0,1136 0,1292 0,1108 

A4 0,3545 0,3310 0,3215 0,3242 0,3038 0,3270 

A5 0,2860 0,2357 0,2289 0,2801 0,2625 0,2586 
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5. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Técnicos (A1). 

 
Combinado E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

E1 Controle de Uso do Solo  1,0000 1,1198 2,0432 0,6873 2,4653 2,6935 1,0358 2,2688 

E2 Transporte Orientado à 
Demanda  0,8930 1,0000 2,4998 0,6602 2,2557 2,8740 0,8837 1,9647 

E3 Tarifação veicular 0,4894 0,4000 1,0000 0,4300 0,8668 1,1509 0,7841 1,0333 

E4 Transporte Público  1,4550 1,5147 2,3253 1,0000 4,2729 4,6777 2,0123 4,1353 

E5 Controle de Tráfego  0,4056 0,4433 1,1536 0,2340 1,0000 1,7391 0,9378 1,5332 

E6 Tarifação Urbana  0,3713 0,3480 0,8689 0,2138 0,5750 1,0000 0,6006 0,8483 

E7 Veículos de Baixo Carbono  0,9655 1,1316 1,2753 0,4969 1,0663 1,6649 1,0000 2,0396 

E8 Educação Ecoveicular 0,4408 0,5090 0,9678 0,2418 0,6522 1,1788 0,4903 1,0000 

 
6. Soma dos pesos escolhidos para as estratégias em relação a (A1). 

 
Combinado E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

E1 1,0000 1,1198 2,0432 0,6873 2,4653 2,6935 1,0358 2,2688 

E2 0,8930 1,0000 2,4998 0,6602 2,2557 2,8740 0,8837 1,9647 

E3 0,4894 0,4000 1,0000 0,4300 0,8668 1,1509 0,7841 1,0333 

E4 1,4550 1,5147 2,3253 1,0000 4,2729 4,6777 2,0123 4,1353 

E5 0,4056 0,4433 1,1536 0,2340 1,0000 1,7391 0,9378 1,5332 

E6 0,3713 0,3480 0,8689 0,2138 0,5750 1,0000 0,6006 0,8483 

E7 0,9655 1,1316 1,2753 0,4969 1,0663 1,6649 1,0000 2,0396 

E8 0,4408 0,5090 0,9678 0,2418 0,6522 1,1788 0,4903 1,0000 

Soma 6,0205 6,4664 12,1339 3,9641 13,1543 16,9788 7,7447 14,8232 

 
7. Normalizar a Matriz (Pesos escolhidos para as estratégias em relação (A1). 

 
Combinado E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

E1 0,1661 0,1732 0,1684 0,1734 0,1874 0,1586 0,1337 0,1531 

E2 0,1483 0,1546 0,2060 0,1665 0,1715 0,1693 0,1141 0,1325 

E3 0,0813 0,0619 0,0824 0,1085 0,0659 0,0678 0,1012 0,0697 

E4 0,2417 0,2342 0,1916 0,2523 0,3248 0,2755 0,2598 0,2790 

E5 0,0674 0,0686 0,0951 0,0590 0,0760 0,1024 0,1211 0,1034 

E6 0,0617 0,0538 0,0716 0,0539 0,0437 0,0589 0,0776 0,0572 

E7 0,1604 0,1750 0,1051 0,1254 0,0811 0,0981 0,1291 0,1376 

E8 0,0732 0,0787 0,0798 0,0610 0,0496 0,0694 0,0633 0,0675 

Soma 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

 
8. Calcular a média para as estratégias em relação a (A1). 

 
Combinado E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 Média 

E1 0,1661 0,1732 0,1684 0,1734 0,1874 0,1586 0,1337 0,1531 0,1642 

E2 0,1483 0,1546 0,2060 0,1665 0,1715 0,1693 0,1141 0,1325 0,1579 

E3 0,0813 0,0619 0,0824 0,1085 0,0659 0,0678 0,1012 0,0697 0,0798 

E4 0,2417 0,2342 0,1916 0,2523 0,3248 0,2755 0,2598 0,2790 0,2574 

E5 0,0674 0,0686 0,0951 0,0590 0,0760 0,1024 0,1211 0,1034 0,0866 

E6 0,0617 0,0538 0,0716 0,0539 0,0437 0,0589 0,0776 0,0572 0,0598 

E7 0,1604 0,1750 0,1051 0,1254 0,0811 0,0981 0,1291 0,1376 0,1265 

E8 0,0732 0,0787 0,0798 0,0610 0,0496 0,0694 0,0633 0,0675 0,0678 

 



147 

9. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Legais (A2). 

Combinado E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

E1 Controle de Uso do Solo  1,0000 1,6984 3,6271 1,2792 1,7994 1,8884 1,7362 1,7722 

E2 Transporte Orientado à 
Demanda  0,5888 1,0000 1,8776 0,7396 1,2556 1,7232 1,4457 1,6085 

E3 Tarifação veicular 0,2757 0,5326 1,0000 0,2881 0,5005 0,9862 0,7023 0,9243 

E4 Transporte Público  0,7817 1,3521 3,4713 1,0000 2,4863 2,8059 1,8719 2,3450 

E5 Controle de Tráfego  0,5557 0,7964 1,9981 0,4022 1,0000 1,3002 1,1037 1,5147 

E6 Tarifação Urbana  0,5295 0,5803 1,0140 0,3564 0,7691 1,0000 1,0188 1,2235 

E7 Veículos de Baixo Carbono  0,5760 0,6917 1,4238 0,5342 0,9061 0,9816 1,0000 1,2009 

E8 Educação Ecoveicular 0,5643 0,6217 1,0819 0,4264 0,6602 0,8173 0,8327 1,0000 

 
10. Soma dos pesos escolhidos para as estratégias em relação a (A2). 

 
Combinado E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

E1 1,0000 1,6984 3,6271 1,2792 1,7994 1,8884 1,7362 1,7722 

E2 0,5888 1,0000 1,8776 0,7396 1,2556 1,7232 1,4457 1,6085 

E3 0,2757 0,5326 1,0000 0,2881 0,5005 0,9862 0,7023 0,9243 

E4 0,7817 1,3521 3,4713 1,0000 2,4863 2,8059 1,8719 2,3450 

E5 0,5557 0,7964 1,9981 0,4022 1,0000 1,3002 1,1037 1,5147 

E6 0,5295 0,5803 1,0140 0,3564 0,7691 1,0000 1,0188 1,2235 

E7 0,5760 0,6917 1,4238 0,5342 0,9061 0,9816 1,0000 1,2009 

E8 0,5643 0,6217 1,0819 0,4264 0,6602 0,8173 0,8327 1,0000 

Soma 4,8718 7,2732 15,4939 5,0261 9,3772 11,5029 9,7112 11,5891 

 
11. Normalizar a Matriz (Pesos escolhidos para as estratégias em relação (A2). 

 
Combinado E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

E1 0,2053 0,2335 0,2341 0,2545 0,1919 0,1642 0,1788 0,1529 

E2 0,1209 0,1375 0,1212 0,1471 0,1339 0,1498 0,1489 0,1388 

E3 0,0566 0,0732 0,0645 0,0573 0,0534 0,0857 0,0723 0,0798 

E4 0,1605 0,1859 0,2240 0,1990 0,2651 0,2439 0,1928 0,2023 

E5 0,1141 0,1095 0,1290 0,0800 0,1066 0,1130 0,1136 0,1307 

E6 0,1087 0,0798 0,0654 0,0709 0,0820 0,0869 0,1049 0,1056 

E7 0,1182 0,0951 0,0919 0,1063 0,0966 0,0853 0,1030 0,1036 

E8 0,1158 0,0855 0,0698 0,0848 0,0704 0,0711 0,0857 0,0863 

Soma 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

 
12. Calcular a média para as estratégias em relação a (A2). 

 
Combinado E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 Média 

E1 0,2053 0,2335 0,2341 0,2545 0,1919 0,1642 0,1788 0,1529 0,2019 

E2 0,1209 0,1375 0,1212 0,1471 0,1339 0,1498 0,1489 0,1388 0,1373 

E3 0,0566 0,0732 0,0645 0,0573 0,0534 0,0857 0,0723 0,0798 0,0679 

E4 0,1605 0,1859 0,2240 0,1990 0,2651 0,2439 0,1928 0,2023 0,2092 

E5 0,1141 0,1095 0,1290 0,0800 0,1066 0,1130 0,1136 0,1307 0,1121 

E6 0,1087 0,0798 0,0654 0,0709 0,0820 0,0869 0,1049 0,1056 0,0880 

E7 0,1182 0,0951 0,0919 0,1063 0,0966 0,0853 0,1030 0,1036 0,1000 

E8 0,1158 0,0855 0,0698 0,0848 0,0704 0,0711 0,0857 0,0863 0,0837 
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13. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Financeiros 

(A3). 

 
Combinado E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

E1 Controle de Uso do Solo  1,0000 1,2962 1,7426 0,5826 1,7262 1,1435 2,5951 2,1567 

E2 Transporte Orientado à 
Demanda  0,7715 1,0000 1,6331 0,6589 1,2532 1,1270 1,9948 1,8234 

E3 Tarifação veicular 0,5739 0,6123 1,0000 0,2904 0,8130 0,6426 1,2962 0,8538 

E4 Transporte Público  1,7163 1,5177 3,4434 1,0000 2,6287 2,4167 3,4479 3,0377 

E5 Controle de Tráfego  0,5793 0,7980 1,2301 0,3804 1,0000 1,0058 1,2222 1,5379 

E6 Tarifação Urbana  0,8745 0,8873 1,5561 0,4138 0,9943 1,0000 1,1018 1,0000 

E7 Veículos de Baixo Carbono  0,3853 0,5013 0,7715 0,2900 0,8182 0,9076 1,0000 1,0620 

E8 Educação Ecoveicular 0,4637 0,5484 1,1713 0,3292 0,6502 1,0000 0,9417 1,0000 

 
14. Soma dos pesos escolhidos para as estratégias em relação a (A3). 

 
Combinado E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

E1 1,0000 1,2962 1,7426 0,5826 1,7262 1,1435 2,5951 2,1567 

E2 0,7715 1,0000 1,6331 0,6589 1,2532 1,1270 1,9948 1,8234 

E3 0,5739 0,6123 1,0000 0,2904 0,8130 0,6426 1,2962 0,8538 

E4 1,7163 1,5177 3,4434 1,0000 2,6287 2,4167 3,4479 3,0377 

E5 0,5793 0,7980 1,2301 0,3804 1,0000 1,0058 1,2222 1,5379 

E6 0,8745 0,8873 1,5561 0,4138 0,9943 1,0000 1,1018 1,0000 

E7 0,3853 0,5013 0,7715 0,2900 0,8182 0,9076 1,0000 1,0620 

E8 0,4637 0,5484 1,1713 0,3292 0,6502 1,0000 0,9417 1,0000 

Soma 6,3644 7,1612 12,5480 3,9454 9,8837 9,2433 13,5997 12,4714 

 
15. Normalizar a Matriz (Pesos escolhidos para as estratégias em relação (A3). 

 
Combinado E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

E1 0,1571 0,1810 0,1389 0,1477 0,1747 0,1237 0,1908 0,1729 

E2 0,1212 0,1396 0,1302 0,1670 0,1268 0,1219 0,1467 0,1462 

E3 0,0902 0,0855 0,0797 0,0736 0,0823 0,0695 0,0953 0,0685 

E4 0,2697 0,2119 0,2744 0,2535 0,2660 0,2615 0,2535 0,2436 

E5 0,0910 0,1114 0,0980 0,0964 0,1012 0,1088 0,0899 0,1233 

E6 0,1374 0,1239 0,1240 0,1049 0,1006 0,1082 0,0810 0,0802 

E7 0,0605 0,0700 0,0615 0,0735 0,0828 0,0982 0,0735 0,0852 

E8 0,0729 0,0766 0,0933 0,0834 0,0658 0,1082 0,0692 0,0802 

Soma 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

 
16. Calcular a média para as estratégias em relação a (A3). 

 
Combinado E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 Média 

E1 0,1571 0,1810 0,1389 0,1477 0,1747 0,1237 0,1908 0,1729 0,1608 

E2 0,1212 0,1396 0,1302 0,1670 0,1268 0,1219 0,1467 0,1462 0,1375 

E3 0,0902 0,0855 0,0797 0,0736 0,0823 0,0695 0,0953 0,0685 0,0806 

E4 0,2697 0,2119 0,2744 0,2535 0,2660 0,2615 0,2535 0,2436 0,2542 

E5 0,0910 0,1114 0,0980 0,0964 0,1012 0,1088 0,0899 0,1233 0,1025 

E6 0,1374 0,1239 0,1240 0,1049 0,1006 0,1082 0,0810 0,0802 0,1075 

E7 0,0605 0,0700 0,0615 0,0735 0,0828 0,0982 0,0735 0,0852 0,0756 

E8 0,0729 0,0766 0,0933 0,0834 0,0658 0,1082 0,0692 0,0802 0,0812 
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17. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Políticos (A4). 

 
Combinado E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

E1 Controle de Uso do Solo  1,0000 1,5291 3,5352 0,6020 1,5441 2,5030 2,0123 1,9129 

E2 Transporte Orientado à 
Demanda  0,6540 1,0000 2,4256 0,4963 1,1828 1,8917 1,5332 1,9567 

E3 Tarifação veicular 0,2829 0,4123 1,0000 0,1790 0,4283 0,7501 0,5389 0,4886 

E4 Transporte Público  1,6610 2,0150 5,5874 1,0000 3,0112 4,6985 3,1528 3,3459 

E5 Controle de Tráfego  0,6476 0,8454 2,3348 0,3321 1,0000 2,0404 1,4693 1,1828 

E6 Tarifação Urbana  0,3995 0,5286 1,3331 0,2128 0,4901 1,0000 0,8130 0,7218 

E7 Veículos de Baixo Carbono  0,4969 0,6522 1,8556 0,3172 0,6806 1,2301 1,0000 0,8775 

E8 Educação Ecoveicular 0,5228 0,5111 2,0466 0,2989 0,8454 1,3854 1,1396 1,0000 

 
18. Soma dos pesos escolhidos para as estratégias em relação a (A4). 

 
Combinado E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

E1 1,0000 1,5291 3,5352 0,6020 1,5441 2,5030 2,0123 1,9129 

E2 0,6540 1,0000 2,4256 0,4963 1,1828 1,8917 1,5332 1,9567 

E3 0,2829 0,4123 1,0000 0,1790 0,4283 0,7501 0,5389 0,4886 

E4 1,6610 2,0150 5,5874 1,0000 3,0112 4,6985 3,1528 3,3459 

E5 0,6476 0,8454 2,3348 0,3321 1,0000 2,0404 1,4693 1,1828 

E6 0,3995 0,5286 1,3331 0,2128 0,4901 1,0000 0,8130 0,7218 

E7 0,4969 0,6522 1,8556 0,3172 0,6806 1,2301 1,0000 0,8775 

E8 0,5228 0,5111 2,0466 0,2989 0,8454 1,3854 1,1396 1,0000 

Soma 5,6647 7,4937 20,1183 3,4383 9,1825 15,4992 11,6592 11,4861 

 
19. Normalizar a Matriz (Pesos escolhidos para as estratégias em relação (A4). 

 
Combinado E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

E1 0,1765 0,2040 0,1757 0,1751 0,1682 0,1615 0,1726 0,1665 

E2 0,1155 0,1334 0,1206 0,1443 0,1288 0,1221 0,1315 0,1704 

E3 0,0499 0,0550 0,0497 0,0521 0,0466 0,0484 0,0462 0,0425 

E4 0,2932 0,2689 0,2777 0,2908 0,3279 0,3031 0,2704 0,2913 

E5 0,1143 0,1128 0,1161 0,0966 0,1089 0,1316 0,1260 0,1030 

E6 0,0705 0,0705 0,0663 0,0619 0,0534 0,0645 0,0697 0,0628 

E7 0,0877 0,0870 0,0922 0,0923 0,0741 0,0794 0,0858 0,0764 

E8 0,0923 0,0682 0,1017 0,0869 0,0921 0,0894 0,0977 0,0871 

Soma 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

 
20. Calcular a média para as estratégias em relação a (A4). 

 
Combinado E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 Média 

E1 0,1765 0,2040 0,1757 0,1751 0,1682 0,1615 0,1726 0,1665 0,1750 

E2 0,1155 0,1334 0,1206 0,1443 0,1288 0,1221 0,1315 0,1704 0,1333 

E3 0,0499 0,0550 0,0497 0,0521 0,0466 0,0484 0,0462 0,0425 0,0488 

E4 0,2932 0,2689 0,2777 0,2908 0,3279 0,3031 0,2704 0,2913 0,2904 

E5 0,1143 0,1128 0,1161 0,0966 0,1089 0,1316 0,1260 0,1030 0,1137 

E6 0,0705 0,0705 0,0663 0,0619 0,0534 0,0645 0,0697 0,0628 0,0650 

E7 0,0877 0,0870 0,0922 0,0923 0,0741 0,0794 0,0858 0,0764 0,0844 

E8 0,0923 0,0682 0,1017 0,0869 0,0921 0,0894 0,0977 0,0871 0,0894 
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21. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos de Gestão (A5). 

 
Combinado E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

E1 Controle de Uso do Solo  1,0000 1,5789 2,0349 0,7213 0,9701 1,3201 1,3654 0,7980 

E2 Transporte Orientado à 
Demanda  0,6334 1,0000 1,9389 0,6274 0,8584 0,9471 0,9166 1,0264 

E3 Tarifação veicular 0,4914 0,5158 1,0000 0,2681 0,5548 0,7324 0,6045 0,5158 

E4 Transporte Público  1,3863 1,5939 3,7302 1,0000 2,2338 2,9043 1,8897 1,7526 

E5 Controle de Tráfego  1,0309 1,1650 1,8025 0,4477 1,0000 1,2322 1,3807 0,8279 

E6 Tarifação Urbana  0,7575 1,0559 1,3654 0,3443 0,8116 1,0000 0,9678 0,7956 

E7 Veículos de Baixo Carbono  0,7324 1,0910 1,6543 0,5292 0,7243 1,0333 1,0000 0,6238 

E8 Educação Ecoveicular 1,2532 0,9743 1,9389 0,5706 1,2079 1,2570 1,6031 1,0000 

 
22. Soma dos pesos escolhidos para as estratégias em relação a (A5). 

 
Combinado E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

E1 1,0000 1,5789 2,0349 0,7213 0,9701 1,3201 1,3654 0,7980 

E2 0,6334 1,0000 1,9389 0,6274 0,8584 0,9471 0,9166 1,0264 

E3 0,4914 0,5158 1,0000 0,2681 0,5548 0,7324 0,6045 0,5158 

E4 1,3863 1,5939 3,7302 1,0000 2,2338 2,9043 1,8897 1,7526 

E5 1,0309 1,1650 1,8025 0,4477 1,0000 1,2322 1,3807 0,8279 

E6 0,7575 1,0559 1,3654 0,3443 0,8116 1,0000 0,9678 0,7956 

E7 0,7324 1,0910 1,6543 0,5292 0,7243 1,0333 1,0000 0,6238 

E8 1,2532 0,9743 1,9389 0,5706 1,2079 1,2570 1,6031 1,0000 

Soma 7,2850 8,9747 15,4650 4,5086 8,3607 10,4263 9,7278 7,3401 

 
23. Normalizar a Matriz (Pesos escolhidos para as estratégias em relação (A5). 

 
Combinado E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

E1 0,1373 0,1759 0,1316 0,1600 0,1160 0,1266 0,1404 0,1087 

E2 0,0869 0,1114 0,1254 0,1392 0,1027 0,0908 0,0942 0,1398 

E3 0,0675 0,0575 0,0647 0,0595 0,0664 0,0702 0,0621 0,0703 

E4 0,1903 0,1776 0,2412 0,2218 0,2672 0,2786 0,1943 0,2388 

E5 0,1415 0,1298 0,1166 0,0993 0,1196 0,1182 0,1419 0,1128 

E6 0,1040 0,1176 0,0883 0,0764 0,0971 0,0959 0,0995 0,1084 

E7 0,1005 0,1216 0,1070 0,1174 0,0866 0,0991 0,1028 0,0850 

E8 0,1720 0,1086 0,1254 0,1266 0,1445 0,1206 0,1648 0,1362 

Soma 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

 
24. Calcular a média para as estratégias em relação a (A5). 

 
Combinado E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 Média 

E1 0,1373 0,1759 0,1316 0,1600 0,1160 0,1266 0,1404 0,1087 0,1371 

E2 0,0869 0,1114 0,1254 0,1392 0,1027 0,0908 0,0942 0,1398 0,1113 

E3 0,0675 0,0575 0,0647 0,0595 0,0664 0,0702 0,0621 0,0703 0,0648 

E4 0,1903 0,1776 0,2412 0,2218 0,2672 0,2786 0,1943 0,2388 0,2262 

E5 0,1415 0,1298 0,1166 0,0993 0,1196 0,1182 0,1419 0,1128 0,1225 

E6 0,1040 0,1176 0,0883 0,0764 0,0971 0,0959 0,0995 0,1084 0,0984 

E7 0,1005 0,1216 0,1070 0,1174 0,0866 0,0991 0,1028 0,0850 0,1025 

E8 0,1720 0,1086 0,1254 0,1266 0,1445 0,1206 0,1648 0,1362 0,1373 
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25. Cálculo do resultado final (prioridade composta) (matriz das médias 

(prioridades relativas) das estratégias x vetor das médias (prioridade relativa) 

dos aspectos). 

 
Prioridade Relativa das Estratégias em relação a cada Aspecto Prioridade Relativa 

            dos Aspectos 

  A1  A2  A3  A4  A5    A   

E1  0,1642  0,2019  0,1608  0,1750  0,1371       

E2  0,1579  0,1373  0,1375  0,1333  0,1113    0,1396   

E3  0,0798  0,0679  0,0806  0,0488  0,0648    0,1640   

E4  0,2574  0,2092  0,2542  0,2904  0,2262  x  0,1108  = 

E5  0,0866  0,1121  0,1025  0,1137  0,1225    0,3270   

E6  0,0598  0,0880  0,1075  0,0650  0,0984    0,2586   

E7  0,1265  0,1000  0,0756  0,0844  0,1025       

E8  0,0678  0,0837  0,0812  0,0894  0,1373       

 
E1  0,1665  

P
ri

o
ri

d
a
d

e
 C

o
m

p
o

s
ta

 

Controle de Uso do Solo  

E2  0,1322  Transporte Orientado à Demanda  

E3  0,0639  Tarifação veicular 

E4  0,2519  Transporte Público  

E5  0,1107  Controle de Tráfego  

E6  0,0814  Tarifação Urbana  

E7  0,0965  Veículos de Baixo Carbono  

E8  0,0969  Educação Eco-veicular 

 
 As prioridades relativas configuram-se da seguinte forma (Matriz de Decisão). 
 

 
  

Outras informações gerais relevantes do Resultado Combinado, em relação às 

suas Matrizes dos Aspectos e das Estratégias, como o cálculo do λmax (𝐴𝑤 = 𝜆𝑚𝑎𝑥 ×

𝑤), também os cálculos do Índice de Consistência (𝐼𝐶 =
𝜆𝑚𝑎𝑥−n

n−1
 ) e da Razão de 

Consistência (𝑅𝐶 =
𝐼𝐶

𝑅𝐼
) estão apresentadas abaixo. 

OBJ (1)

A1 - 13,96%

E1 - 16,42%

E2 - 15,79%

E3 - 7,98%

E4 - 25,74%

E5 - 8,66%

E6 - 5,98%

E7 - 12,65%

E8 - 6,78%

A2 - 16,40%

E1 - 20,19%

E2 - 13,73%

E3 - 6,79%

E4 - 20,92%

E5 - 11,21%

E6 - 8,80%

E7 - 10,00%

E8 - 8,37%

A3 - 11,08%

E1 - 16,08%

E2 - 13,75%

E3 - 8,06%

E4 - 25,42%

E5 - 10,25%

E6 - 10,75%

E7 - 7,56%

E8 - 8,12%

A4 - 32,70%

E1 - 16,08%

E2 - 13,75%

E3 - 8,06%

E4 - 25,42%

E5 - 10,25%

E6 - 10,75%

E7 - 7,56%

E8 - 8,12%

A5 - 25,86%

E1 - 13,71%

E2 - 11,13%

E3 - 6,48%

E4 - 22,62%

E5 - 12,25%

E6 - 9,84%

E7 - 10,25%

E8 - 13,73%
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a) Aspectos (A), Resultado Combinado. 
 

  𝐴𝑤 / 𝑤             

        𝜆𝑚𝑎𝑥  

𝐼𝐶 =
𝜆𝑚𝑎𝑥 − 5

5 − 1
 

 
𝑅𝐶 =

𝐼𝐶

1,12
 A1  0,7013  0,1396  5,0244  Média 

𝐴𝑤/ 𝑤 

  

A2  0,8223  0,1640  5,0134    

A3  0,5559 / 0,1108 = 5,0193  =   =    =  

A4  1,6460  0,3270  5,0336  5,0253   0,0063    0,0057  

A5  1,3025  0,2586  5,0361           

 
b) Aspectos Técnicos (A1), Resultado Combinado. 

 

  𝐴𝑤 / 𝑤             

        𝜆𝑚𝑎𝑥  

𝐼𝐶 =
𝜆𝑚𝑎𝑥 − 8

8 − 1
 

 
𝑅𝐶 =

𝐼𝐶

1,41
 E1  1,3405  0,1586  8,1619  Média 

𝐴𝑤/ 𝑤 

  

E2  1,2863  0,1693  8,1478    

E3  0,6472 / 0,0678  8,1064  =   =    =  

E4  2,1058  0,2755  8,1822  8,1223   0,0175    0,0124  

E5  0,7021  0,1024  8,1051           

E6  0,4834  0,0589  8,0832           

E7  1,0236  0,0981  8,0945           

E8  0,5490  0,0694  8,0971           

 
c) Aspectos Legais (A2), Resultado Combinado. 

 

  𝐴𝑤 / 𝑤             

        𝜆𝑚𝑎𝑥  

𝐼𝐶 =
𝜆𝑚𝑎𝑥 − 8

8 − 1
 

 
𝑅𝐶 =

𝐼𝐶

1,41
 E1  1,6386  0,1642  8,1161  Média 

𝐴𝑤/ 𝑤 

  

E2  1,1099  0,1498  8,0861    

E3  0,5474 / 0,0857 = 8,0666  =   =    =  

E4  1,6973  0,2439  8,1134  8,0809   0,0116    0,0082  

E5  0,9049  0,1130  8,0743           

E6  0,7084  0,0869  8,0472           

E7  0,8081  0,0853  8,0799           

E8  0,6748  0,0711  8,0635           

 
d) Aspectos Financeiros (A3), Resultado Combinado. 

 

  𝐴𝑤 / 𝑤             

        𝜆𝑚𝑎𝑥  

𝐼𝐶 =
𝜆𝑚𝑎𝑥 − 8

8 − 1
 

 
𝑅𝐶 =

𝐼𝐶

1,41
 E1  1,2989  0,1237  8,0752  Média 

𝐴𝑤/ 𝑤 

  

E2  1,1093  0,1219  8,0701    

E3  0,6507 / 0,0695 = 8,0766  =   =    =  

E4  2,0532  0,2615  8,0754  8,0692   0,0099    0,0070  

E5  0,8267  0,1088  8,0644           

E6  0,8672  0,1082  8,0652           

E7  0,6101  0,0982  8,0651           

E8  0,6546  0,1082  8,0619           
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e) Aspectos Políticos (A4), Resultado Combinado. 
 

  𝐴𝑤 / 𝑤             

        𝜆𝑚𝑎𝑥  

𝐼𝐶 =
𝜆𝑚𝑎𝑥 − 8

8 − 1
 

 
𝑅𝐶 =

𝐼𝐶

1,41
 E1  1,4052  0,1615  8,0288  Média 

𝐴𝑤/ 𝑤 

  

E2  1,0720  0,1221  8,0409    

E3  0,3918 / 0,0484 = 8,0271  =   =    =  

E4  2,3352  0,3031  8,0404  8,0296   0,0042    0,0030  

E5  0,9124  0,1316  8,0272           

E6  0,5211  0,0645  8,0214           

E7  0,6767  0,0794  8,0217           

E8  0,7180  0,0894  8,0290           

 
f) Aspectos de Gestão (A5), Resultado Combinado. 

 

  𝐴𝑤 / 𝑤             

        𝜆𝑚𝑎𝑥  

𝐼𝐶 =
𝜆𝑚𝑎𝑥 − 8

8 − 1
 

 
𝑅𝐶 =

𝐼𝐶

1,41
 E1  1,1060  0,1266  8,0691  Média 

𝐴𝑤/ 𝑤 

  

E2  0,8988  0,0908  8,0748    

E3  0,5229 / 0,0702 = 8,0755  =   =    =  

E4  1,8289  0,2786  8,0848  8,0724   0,0103    0,0073  

E5  0,9879  0,1182  8,0668           

E6  0,7939  0,0959  8,0684           

E7  0,8272  0,0991  8,0703           

E8  1,1080  0,1206  8,0691           

 
 
ANEXO II.2: RESULTADOS DOS GRUPOS E DOS DECISORES 

  

Nos itens que se seguem serão apresentadas as Matrizes dos pesos dos 

Aspectos (A), e dos pesos escolhidos para as Estratégias em relação a cada Aspecto 

(Aspectos Técnicos, Aspectos Legais, Aspectos Financeiros, Aspectos Políticos, 

Aspectos de Gestão) para cada um dos grupos (Acadêmicos (ACD), Políticos (POL) 

e Técnicos (TEC)) e para cada um dos decisores.  

Também serão demonstrados outras informações gerais relevantes à cada 

uma das matrizes como o cálculo do resultado final (prioridade composta) (matriz das 

médias (prioridades relativas) das estratégias x vetor das médias (prioridade relativa) 

dos aspectos); o λmax (𝐴𝑤 = 𝜆𝑚𝑎𝑥 × 𝑤); o Índice de Consistência (𝐼𝐶 =
𝜆𝑚𝑎𝑥−n

n−1
 ) e; a 

Razão de Consistência (𝑅𝐶 =
𝐼𝐶

𝑅𝐼
). Essas informações foram postas de maneira 

simplificada. 

Foi utilizado novamente o método de Agregação de Julgamentos Individuais 

(média geométrica) para agregar as comparações par a par dos decisores de cada 

grupo. 
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I. Resultados agregados para o grupo dos Acadêmicos (ACD). 
 
1. Pesos dos Aspectos (A) agregados com a média geométrica, λmax, Índice de 

consistência (𝐼𝐶) e Razão de consistência (𝑅𝐶). 

Grupo ACD A1 A2 A3 A4 A5    

A1 1,0000 3,0274 4,6058 0,3058 0,4597  𝜆𝑚𝑎𝑥 5,0923 

A2 0,3303 1,0000 1,2359 0,2111 0,2467    

A3 0,2171 0,8091 1,0000 0,1604 0,2182  𝐼𝐶 0,0231 

A4 3,2700 4,7381 6,2357 1,0000 1,3161    

A5 2,1755 4,0536 4,5826 0,7598 1,0000  𝑅𝐶 0,0206 

 
2. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Técnicos (A1), 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

Grupo ACD E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1,0000 2,3403 1,4953 1,0000 5,0915 3,4641 2,6458 7,2969  𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 0,4273 1,0000 1,0466 0,3557 1,9819 1,6818 1,2359 2,8173  8,3103 

E3 0,6687 0,9554 1,0000 0,9672 2,2795 1,7321 2,4323 3,3098   

E4 1,0000 2,8117 1,0339 1,0000 4,1618 2,7108 2,2842 5,9161  𝐼𝐶 

E5 0,1964 0,5046 0,4387 0,2403 1,0000 0,7401 1,9305 2,9428  0,0443 

E6 0,2887 0,5946 0,5774 0,3689 1,3512 1,0000 2,9428 2,9428   

E7 0,3780 0,8091 0,4111 0,4378 0,5180 0,3398 1,0000 2,2795  𝑅𝐶 

E8 0,1370 0,3549 0,3021 0,1690 0,3398 0,3398 0,4387 1,0000  0,0314 

 
3. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Legais (A2) λmax, 

Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

Grupo ACD E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1,0000 1,3161 1,4142 0,8801 0,5946 0,7311 2,0809 2,3403  𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 0,7598 1,0000 0,9710 0,8091 0,4041 0,6148 2,0205 2,0809  8,2129 

E3 0,7071 1,0299 1,0000 0,4889 0,1535 0,4671 0,7598 1,3161   

E4 1,1362 1,2359 2,0453 1,0000 0,5287 0,9554 0,8366 1,6818  𝐼𝐶 

E5 1,6818 2,4746 6,5136 1,8915 1,0000 1,2574 2,6458 5,4388  0,0304 

E6 1,3678 1,6266 2,1407 1,0466 0,7953 1,0000 2,1779 2,3403   

E7 0,4806 0,4949 1,3161 1,1954 0,3780 0,4591 1,0000 1,7321  𝑅𝐶 

E8 0,4273 0,4806 0,7598 0,5946 0,1839 0,4273 0,5774 1,0000  0,0216 

 
4. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Financeiros (A3) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

Grupo ACD E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1,0000 1,3161 2,1755 0,4111 1,9343 0,4518 7,1352 5,9579  𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 0,7598 1,0000 2,6321 0,5170 1,4953 0,6043 7,1721 6,7354  8,2235 

E3 0,4597 0,3799 1,0000 0,1835 0,5233 0,2336 2,5900 1,5244   

E4 2,4323 1,9343 5,4496 1,0000 2,2134 0,7401 7,7069 6,8525  𝐼𝐶 

E5 0,5170 0,6687 1,9109 0,4518 1,0000 0,5466 3,7606 4,0906  0,0319 

E6 2,2134 1,6549 4,2814 1,3512 1,8294 1,0000 6,0000 3,8337   

E7 0,1401 0,1394 0,3861 0,1298 0,2659 0,1667 1,0000 0,9622  𝑅𝐶 

E8 0,1678 0,1485 0,6560 0,1459 0,2445 0,2608 1,0393 1,0000  0,0226 
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5. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Políticos (A4) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

Grupo ACD E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1,0000 1,1362 2,4495 0,4495 0,7071 1,0339 2,5457 1,5059  𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 0,8801 1,0000 2,9907 0,6148 1,0000 1,2574 3,1623 3,1623  8,1455 

E3 0,4082 0,3344 1,0000 0,1797 0,1874 0,3549 1,1502 0,3976   

E4 2,2248 1,6266 5,5663 1,0000 2,0598 3,2237 4,8797 4,2426  𝐼𝐶 

E5 1,4142 1,0000 5,3348 0,4855 1,0000 1,8803 3,4087 1,7783  0,0208 

E6 0,9672 0,7953 2,8173 0,3102 0,5318 1,0000 2,2795 0,9212   

E7 0,3928 0,3162 0,8694 0,2049 0,2934 0,4387 1,0000 0,4518  𝑅𝐶 

E8 0,6640 0,3162 2,5149 0,2357 0,5623 1,0856 2,2134 1,0000  0,0147 

 
6. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos de Gestão (A5) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

Grupo ACD E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1,0000 1,7783 2,0598 1,0000 0,8034 0,7731 2,3003 0,8801  𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 0,5623 1,0000 1,6266 1,0574 0,6043 0,5373 1,2574 1,1502  8,1816 

E3 0,4855 0,6148 1,0000 0,2730 0,3656 0,3976 0,7071 0,4597   

E4 1,0000 0,9457 3,6628 1,0000 1,0299 0,9306 1,0779 1,3161  𝐼𝐶 

E5 1,2447 1,6549 2,7356 0,9710 1,0000 1,4215 3,6628 1,4698  0,0259 

E6 1,2936 1,8612 2,5149 1,0746 0,7035 1,0000 1,5137 1,4142   

E7 0,4347 0,7953 1,4142 0,9277 0,2730 0,6606 1,0000 0,5946  𝑅𝐶 

E8 1,1362 0,8694 2,1755 0,7598 0,6804 0,7071 1,6818 1,0000  0,0184 

 
7. Cálculo do resultado final (prioridade composta) (matriz das médias (prioridades 

relativas) das estratégias x vetor das médias (prioridade relativa) dos aspectos). 

Prioridade Relativa das Estratégias em relação a cada Aspecto Prioridade Relativa 

            dos Aspectos 

  A1  A2  A3  A4  A5    A   

                 

E1  0,2472  0,1301  0,1540  0,1226  0,1420       

E2  0,1120  0,1067  0,1532  0,1545  0,1070    0,1787   

E3  0,1496  0,0721  0,0555  0,0433  0,0584    0,0707   

E4  0,2205  0,1233  0,2459  0,2804  0,1460  x  0,0560  = 

E5  0,0723  0,2629  0,1060  0,1669  0,1879    0,3970   

E6  0,0964  0,1613  0,2251  0,1015  0,1556    0,2977   

E7  0,0683  0,0872  0,0272  0,0456  0,0823       

E8  0,0337  0,0562  0,0330  0,0853  0,1209       
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Controle de Uso do Solo  

E2  0,1293  Transporte Orientado à Demanda  

E3  0,0695  Tarifação veicular 

E4  0,2166  Transporte Público  

E5  0,1596  Controle de Tráfego  

E6  0,1279  Tarifação Urbana  

E7  0,0625  Veículos de Baixo Carbono  

E8  0,0817  Educação Eco-veicular 
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II. Resultados agregados para o grupo dos Políticos (POL). 

 

1. Pesos dos Aspectos (A) agregados com a média geométrica, λmax, Índice de 

consistência (𝐼𝐶) e Razão de consistência (𝑅𝐶). 

Grupo POL A1 A2 A3 A4 A5    

A1 1,0000 0,4221 0,4046 0,5000 0,3656  𝜆𝑚𝑎𝑥 5,0270 

A2 2,3691 1,0000 1,1067 1,1892 1,5137    

A3 2,4719 0,9036 1,0000 1,1502 1,0000  𝐼𝐶 0,0068 

A4 2,0000 0,8409 0,8694 1,0000 0,8091    

A5 2,7356 0,6606 1,0000 1,2359 1,0000  𝑅𝐶 0,0060 

 
2. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Técnicos (A1), 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

Grupo POL E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1,0000 1,0000 1,8128 0,9457 2,7832 3,0000 1,0878 1,1502  𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 1,0000 1,0000 3,8535 1,9680 4,4006 6,0310 1,6266 1,5651  8,2892 

E3 0,5516 0,2595 1,0000 0,5460 0,7598 1,3161 1,0267 0,9710   

E4 1,0574 0,5081 1,8314 1,0000 4,2129 5,4216 1,7321 1,7321  𝐼𝐶 

E5 0,3593 0,2272 1,3161 0,2374 1,0000 2,8173 0,9457 1,0000  0,0413 

E6 0,3333 0,1658 0,7598 0,1844 0,3549 1,0000 0,4082 0,4082   

E7 0,9193 0,6148 0,9740 0,5774 1,0574 2,4495 1,0000 1,0000  𝑅𝐶 

E8 0,8694 0,6389 1,0299 0,5774 1,0000 2,4495 1,0000 1,0000  0,0293 

 
3. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Legais (A2) λmax, 

Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

Grupo POL E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1,0000 2,8284 6,0000 1,4142 3,1302 1,9680 1,4142 1,4142  𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 0,3536 1,0000 2,7108 0,7071 1,4142 2,1147 1,0000 1,0000  8,2545 

E3 0,1667 0,3689 1,0000 0,2193 0,6866 0,8165 0,4387 0,4387   

E4 0,7071 1,4142 4,5590 1,0000 4,4093 3,1179 2,5900 1,7321  𝐼𝐶 

E5 0,3195 0,7071 1,4565 0,2268 1,0000 0,9391 1,0000 1,0000  0,0364 

E6 0,5081 0,4729 1,2247 0,3207 1,0648 1,0000 1,3161 1,1067   

E7 0,7071 1,0000 2,2795 0,3861 1,0000 0,7598 1,0000 1,0000  𝑅𝐶 

E8 0,7071 1,0000 2,2795 0,5774 1,0000 0,9036 1,0000 1,0000  0,0258 

 
4. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Financeiros (A3) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

Grupo POL E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1,0000 1,5651 2,1147 0,8409 2,1147 2,9907 2,9130 1,4953  𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 0,6389 1,0000 1,4953 0,7071 1,3161 1,9680 1,5651 0,7071  8,1634 

E3 0,4729 0,6687 1,0000 0,3549 0,8633 1,4953 0,9457 0,3861   

E4 1,1892 1,4142 2,8173 1,0000 4,2814 6,8173 2,5149 1,6818  𝐼𝐶 

E5 0,4729 0,7598 1,1583 0,2336 1,0000 1,9680 1,0000 1,0000  0,0233 

E6 0,3344 0,5081 0,6687 0,1467 0,5081 1,0000 0,3689 0,3689   

E7 0,3433 0,6389 1,0574 0,3976 1,0000 2,7108 1,0000 0,7598  𝑅𝐶 

E8 0,6687 1,4142 2,5900 0,5946 1,0000 2,7108 1,3161 1,0000  0,0166 
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5. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Políticos (A4) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

Grupo POL E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1,0000 4,4496 7,7069 1,9343 4,1408 7,1721 2,8173 2,7356  𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 0,2247 1,0000 1,7321 0,3799 1,2574 2,4495 0,7825 1,0000  8,1019 

E3 0,1298 0,5774 1,0000 0,2049 0,9036 2,3403 0,5373 0,5774   

E4 0,5170 2,6321 4,8797 1,0000 4,3035 7,1721 1,6266 1,4953  𝐼𝐶 

E5 0,2415 0,7953 1,1067 0,2324 1,0000 1,7321 0,6389 0,6389  0,0146 

E6 0,1394 0,4082 0,4273 0,1394 0,5774 1,0000 0,3102 0,3689   

E7 0,3549 1,2779 1,8612 0,6148 1,5651 3,2237 1,0000 1,0000  𝑅𝐶 

E8 0,3656 1,0000 1,7321 0,6687 1,5651 2,7108 1,0000 1,0000  0,0103 

 
6. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos de Gestão (A5) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

Grupo POL E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1,0000 1,8612 3,0801 1,0574 2,3403 2,2134 1,3161 1,0000  𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 0,5373 1,0000 1,7321 0,7311 1,5651 1,3916 1,1067 1,0000  8,1344 

E3 0,3247 0,5774 1,0000 0,2887 1,2779 0,8307 0,5555 0,6866   

E4 0,9457 1,3678 3,4641 1,0000 4,3035 4,3035 2,2134 1,6266  𝐼𝐶 

E5 0,4273 0,6389 0,7825 0,2324 1,0000 0,7598 0,6389 0,4855  0,0192 

E6 0,4518 0,7186 1,2038 0,2324 1,3161 1,0000 1,1067 0,7825   

E7 0,7598 0,9036 1,8001 0,4518 1,5651 0,9036 1,0000 1,0000  𝑅𝐶 

E8 1,0000 1,0000 1,4565 0,6148 2,0598 1,2779 1,0000 1,0000  0,0136 

 

7. Cálculo do resultado final (prioridade composta) (matriz das médias (prioridades 

relativas) das estratégias x vetor das médias (prioridade relativa) dos critérios). 

Prioridade Relativa das Estratégias em relação a cada Aspecto Prioridade Relativa 

            dos Aspectos 

  A1  A2  A3  A4  A5    A   

                 

E1  0,1558  0,2277  0,1898  0,3270  0,1827       

E2  0,2392  0,1209  0,1202  0,0862  0,1209    0,0947   

E3  0,0810  0,0483  0,0764  0,0563  0,0705    0,2590   

E4  0,1856  0,2240  0,2468  0,2147  0,2349  x  0,2276  = 

E5  0,0818  0,0797  0,0909  0,0649  0,0653    0,1954   

E6  0,0424  0,0896  0,0481  0,0349  0,0871    0,2233   

E7  0,1072  0,1017  0,0899  0,1101  0,1113       

E8  0,1070  0,1081  0,1380  0,1059  0,1274       
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Controle de Uso do Solo  

E2  0,1252  Transporte Orientado à Demanda  

E3  0,0643  Tarifação veicular 

E4  0,2262  Transporte Público  

E5  0,0763  Controle de Tráfego  

E6  0,0644  Tarifação Urbana  

E7  0,1033  Veículos de Baixo Carbono  

E8  0,1187  Educação Eco-veicular 
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III. Resultados agregados para o grupo dos Técnicos (TEC). 

 

1. Pesos dos Aspectos (A) agregados com a média geométrica, λmax, Índice de 

consistência (𝐼𝐶) e Razão de consistência (𝑅𝐶). 

Grupo TEC A1 A2 A3 A4 A5    

A1 1,0000 0,8409 1,3678 0,3433 0,5946  𝜆𝑚𝑎𝑥 5,0594 

A2 1,1892 1,0000 3,1302 0,4855 0,9036    

A3 0,7311 0,3195 1,0000 0,2336 0,5466  𝐼𝐶 0,0149 

A4 2,9130 2,0598 4,2814 1,0000 1,4565    

A5 1,6818 1,1067 1,8294 0,6866 1,0000  𝑅𝐶 0,0133 

 
2. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Técnicos (A1), 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

Grupo TEC E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1,0000 0,6000 3,1463 0,3433 1,0574 1,8803 0,3861 1,3916  𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 1,6666 1,0000 3,8730 0,4111 1,3161 2,3403 0,3433 1,7199  8,1470 

E3 0,3178 0,2582 1,0000 0,1506 0,3761 0,6687 0,1930 0,3433   

E4 2,9130 2,4323 6,6401 1,0000 4,4496 6,9640 2,0598 6,9010  𝐼𝐶 

E5 0,9457 0,7598 2,6591 0,2247 1,0000 2,5227 0,4518 1,2247  0,0210 

E6 0,5318 0,4273 1,4953 0,1436 0,3964 1,0000 0,1804 0,5081   

E7 2,5900 2,9130 5,1800 0,4855 2,2134 5,5444 1,0000 3,7224  𝑅𝐶 

E8 0,7186 0,5814 2,9130 0,1449 0,8165 1,9680 0,2686 1,0000  0,0149 

 
3. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Legais (A2) λmax, 

Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

Grupo TEC E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1,0000 1,3161 5,6234 1,6818 3,1302 4,6807 1,7783 1,6818  𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 0,7598 1,0000 2,5149 0,7071 3,4641 3,9360 1,4953 2,0000  8,2862 

E3 0,1778 0,3976 1,0000 0,2229 1,1892 2,5149 1,0393 1,3678   

E4 0,5946 1,4142 4,4860 1,0000 6,5935 7,4156 3,0274 4,4267  𝐼𝐶 

E5 0,3195 0,2887 0,8409 0,1517 1,0000 1,8612 0,5081 0,6389  0,0409 

E6 0,2136 0,2541 0,3976 0,1349 0,5373 1,0000 0,3689 0,7071   

E7 0,5623 0,6687 0,9622 0,3303 1,9680 2,7108 1,0000 1,0000  𝑅𝐶 

E8 0,5946 0,5000 0,7311 0,2259 1,5651 1,4142 1,0000 1,0000  0,0290 

 
4. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Financeiros (A3) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

Grupo TEC E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1,0000 1,0574 1,1502 0,5721 1,2574 1,1067 0,8409 1,1259  𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 0,9457 1,0000 1,1067 0,7825 1,0000 1,2038 0,7071 1,2729  8,1084 

E3 0,8694 0,9036 1,0000 0,3761 1,1892 0,7598 0,8891 1,0574   

E4 1,7479 1,2779 2,6591 1,0000 1,9168 2,7975 2,1147 2,4323  𝐼𝐶 

E5 0,7953 1,0000 0,8409 0,5217 1,0000 0,9457 0,4855 0,8891  0,0155 

E6 0,9036 0,8307 1,3161 0,3575 1,0574 1,0000 0,6043 0,7071   

E7 1,1892 1,4142 1,1247 0,4729 2,0598 1,6549 1,0000 1,6381  𝑅𝐶 

E8 0,8882 0,7856 0,9457 0,4111 1,1247 1,4142 0,6105 1,0000  0,0110 
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5. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Políticos (A4) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

Grupo TEC E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1,0000 0,7071 2,3403 0,2510 1,2574 2,1147 1,1362 1,6990  𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 1,4142 1,0000 2,7549 0,5233 1,3161 2,1978 1,4565 2,3691  8,1415 

E3 0,4273 0,3630 1,0000 0,1557 0,4639 0,5081 0,2533 0,5081   

E4 3,9843 1,9109 6,4221 1,0000 3,0801 4,4860 3,9482 5,9040  𝐼𝐶 

E5 0,7953 0,7598 2,1558 0,3247 1,0000 2,6083 1,4565 1,4565  0,0202 

E6 0,4729 0,4550 1,9680 0,2229 0,3834 1,0000 0,7598 1,1067   

E7 0,8801 0,6866 3,9482 0,2533 0,6866 1,3161 1,0000 1,4953  𝑅𝐶 

E8 0,5886 0,4221 1,9680 0,1694 0,6866 0,9036 0,6687 1,0000  0,0143 

 
6. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos de Gestão (A5) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

Grupo TEC E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1,0000 1,1892 1,3281 0,3549 0,4855 1,3444 0,8409 0,5774  𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 0,8409 1,0000 2,5871 0,3195 0,6687 1,1362 0,5533 0,9402  8,1983 

E3 0,7530 0,3865 1,0000 0,2445 0,3656 1,1892 0,5623 0,4347   

E4 2,8173 3,1302 4,0906 1,0000 2,5149 6,1169 2,8284 2,5149  𝐼𝐶 

E5 2,0598 1,4953 2,7356 0,3976 1,0000 1,7321 1,1247 0,7953  0,0283 

E6 0,7438 0,8801 0,8409 0,1635 0,5774 1,0000 0,5411 0,4550   

E7 1,1892 1,8072 1,7783 0,3536 0,8891 1,8481 1,0000 0,4082  𝑅𝐶 

E8 1,7321 1,0637 2,3003 0,3976 1,2574 2,1978 2,4495 1,0000  0,0201 

 

7. Cálculo do resultado final (prioridade composta) (matriz das médias (prioridades 

relativas) das estratégias x vetor das médias (prioridade relativa) dos critérios). 

Prioridade Relativa das Estratégias em relação a cada Aspecto Prioridade Relativa 

            dos Aspectos 

  A1  A2  A3  A4  A5    A   

                 

E1  0,0913  0,2286  0,1170  0,1130  0,0872       

E2  0,1176  0,1621  0,1182  0,1489  0,0954    0,1331   

E3  0,0336  0,0736  0,1006  0,0428  0,0594    0,1986   

E4  0,3318  0,2687  0,2273  0,3428  0,3032  x  0,0900  = 

E5  0,0889  0,0542  0,0939  0,1158  0,1334    0,3661   

E6  0,0434  0,0383  0,0954  0,0672  0,0627    0,2122   

E7  0,2232  0,0954  0,1470  0,1022  0,1091       

E8  0,0701  0,0791  0,1006  0,0673  0,1495       
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Controle de Uso do Solo  

E2  0,1333  Transporte Orientado à Demanda  

E3  0,0564  Tarifação veicular 

E4  0,3078  Transporte Público  

E5  0,1018  Controle de Tráfego  

E6  0,0599  Tarifação Urbana  

E7  0,1224  Veículos de Baixo Carbono  

E8  0,0905  Educação Eco-veicular 
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IV. Resultados da aplicação do AHP para o Acadêmico 1 (ACD1). 
 

1. Pesos dos Aspectos (A), λmax, Índice de consistência (𝐼𝐶) e Razão de 

consistência (𝑅𝐶). 

ACD1 A1 A2 A3 A4 A5    

A1 1     7     5     3     5      𝜆𝑚𝑎𝑥 5,1356 

A2  1/7 1      1/3  1/3  1/2    

A3  1/5 3     1      1/3 1      𝐼𝐶 0,0339 

A4  1/3 3     3     1     3        

A5  1/5 2     1      1/3 1      𝑅𝐶 0,0303 

 
2. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Técnicos (A1), 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

ACD1 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     1      1/3  1/3 3     3     7     5      𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 1     1     3      1/5 3     3     7     3      8,9140 

E3 3      1/3 1     1     3     3     7     3       

E4 3     5     1     1     5     3     7     7      𝐼𝐶 

E5  1/3  1/3  1/3  1/5 1     3     5     3      0,1306 

E6  1/3  1/3  1/3  1/3  1/3 1     3     3       

E7  1/7  1/7  1/7  1/7  1/5  1/3 1     1      𝑅𝐶 

E8  1/5  1/3  1/3  1/7  1/3  1/3 1     1      0,0926 

 
3. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Legais (A2) λmax, 

Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

ACD1 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     1     3      1/3  1/2 1     5     7      𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 1     1     1      1/3  1/5 1     5     5      8,7052 

E3  1/3 1     1      1/5  1/5  1/3 1     3       

E4 3     3     5     1     1     5     3     5      𝐼𝐶 

E5 2     5     5     1     1     5     7     5      0,1007 

E6 1     1     3      1/5  1/5 1     3     5       

E7  1/5  1/5 1      1/3  1/7  1/3 1     3      𝑅𝐶 

E8  1/7  1/5  1/3  1/5  1/5  1/5  1/3 1      0,0714 

 
4. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Financeiros (A3) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

ACD1 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     3     4     1     7     7     9     5      𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2  1/3 1     5     1     3     6     9     7      9,1763 

E3  1/4  1/5 1      1/7  1/5 1     5     3       

E4 1     1     7     1     2     3     7     7      𝐼𝐶 

E5  1/7  1/3 5      1/2 1     5     5     7      0,1680 

E6  1/7  1/6 1      1/3  1/5 1     2      1/3   

E7  1/9  1/9  1/5  1/7  1/5  1/2 1     2      𝑅𝐶 

E8  1/5  1/7  1/3  1/7  1/7 3      1/2 1      0,1192 
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5. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Políticos (A4) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

ACD1 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1      1/3 1      1/7  1/4  1/5  1/3  1/7  𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 3     1     5     1     1     3     1     1      8,8033 

E3 1      1/5 1      1/3  1/5  1/3  1/4  1/7   

E4 7     1     3     1     3     4     3     3      𝐼𝐶 

E5 4     1     5      1/3 1     5     1     2      0,1148 

E6 5      1/3 3      1/4  1/5 1      1/3  1/5   

E7 3     1     4      1/3 1     3     1      1/3  𝑅𝐶 

E8 7     1     7      1/3  1/2 5     3     1      0,0814 

 
6. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos de Gestão (A5) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

ACD1 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     5     3     1      1/3 2      1/5  1/7  𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2  1/5 1     1      1/4  1/6  1/3  1/6  1/8  8,7992 

E3  1/3 1     1      1/5  1/7 1      1/5  1/7   

E4 1     4     5     1     1     3      1/4  1/6  𝐼𝐶 

E5 3     6     7     1     1     7     3      1/3  0,1142 

E6  1/2 3     1      1/3  1/7 1      1/3  1/7   

E7 5     6     5     4      1/3 3     1      1/5  𝑅𝐶 

E8 7     8     7     6     3     7     5     1      0,0810 

 

7. Cálculo do resultado final (prioridade composta) (matriz das médias (prioridades 

relativas) das estratégias x vetor das médias (prioridade relativa) dos aspectos). 

Prioridade Relativa das Estratégias em relação a cada Aspecto Prioridade Relativa 

            dos Aspectos 

  A1  A2  A3  A4  A5    A   

                 

E1  0,1407  0,1330  0,2981  0,0323  0,0744       

E2  0,1776  0,1019  0,2019  0,1520  0,0256    0,5061   

E3  0,1867  0,0545  0,0579  0,0347  0,0304    0,0570   

E4  0,2905  0,2551  0,2089  0,2575  0,0997  x  0,1106  = 

E5  0,0847  0,2806  0,1298  0,1613  0,1929    0,2282   

E6  0,0628  0,1003  0,0385  0,0653  0,0418    0,0981   

E7  0,0243  0,0471  0,0271  0,1147  0,1595       

E8  0,0327  0,0276  0,0378  0,1825  0,3758       
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Controle de Uso do Solo  

E2  0,1552  Transporte Orientado à Demanda  

E3  0,1149  Tarifação veicular 

E4  0,2532  Transporte Público  

E5  0,1289  Controle de Tráfego  

E6  0,0608  Tarifação Urbana  

E7  0,0598  Veículos de Baixo Carbono  

E8  0,1008  Educação Eco-veicular 
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V. Resultados da aplicação do AHP para o Acadêmico 2 (ACD2). 
 

1. Pesos dos Aspectos (A), λmax, Índice de consistência (𝐼𝐶) e Razão de 

consistência (𝑅𝐶). 

ACD2 A1 A2 A3 A4 A5    

A1 1     6     5      1/7  1/4  𝜆𝑚𝑎𝑥 5,3214 

A2  1/6 1     1      1/8  1/9    

A3  1/5 1     1      1/7  1/9  𝐼𝐶 0,0804 

A4 7     8     7     1     1        

A5 4     9     9     1     1      𝑅𝐶 0,0717 

 
2. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Técnicos (A1), 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

ACD2 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     6     6     1     4     2     7     7      𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2  1/6 1     6      1/5 4     1     3     3      8,8802 

E3  1/6  1/6 1      1/8 1      1/3 1     1       

E4 1     5     8     1     4     3     5     5      𝐼𝐶 

E5  1/4  1/4 1      1/4 1      1/2 5     5      0,1257 

E6  1/2 1     3      1/3 2     1     5     5       

E7  1/7  1/3 1      1/5  1/5  1/5 1     3      𝑅𝐶 

E8  1/7  1/3 1      1/5  1/5  1/5  1/3 1      0,0892 

 
3. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Legais (A2) λmax, 

Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

ACD2 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     1     6     9     4     1     6     6      𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 1     1     8     9     6     1     6     6      8,8380 

E3  1/6  1/8 1     1      1/9  1/9  1/6  1/4   

E4  1/9  1/9 1     1      1/8  1/6  1/7 1      𝐼𝐶 

E5  1/4  1/6 9     8     1      1/4 1     5      0,1197 

E6 1     1     9     6     4     1     5     6       

E7  1/6  1/6 6     7     1      1/5 1     2      𝑅𝐶 

E8  1/6  1/6 4     1      1/5  1/6  1/2 1      0,0849 

 
4. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Financeiros (A3) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

ACD2 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     1     7      1/7 6      1/7 6     6      𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 1     1     6      1/7 5      1/5 6     6      8,8043 

E3  1/7  1/6 1      1/7 1      1/7 1     1       

E4 7     7     7     1     8     1     9     9      𝐼𝐶 

E5  1/6  1/5 1      1/8 1      1/8 1     1      0,1149 

E6 7     5     7     1     8     1     9     9       

E7  1/6  1/6 1      1/9 1      1/9 1     3      𝑅𝐶 

E8  1/6  1/6 1      1/9 1      1/9  1/3 1      0,0815 
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5. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Políticos (A4) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

ACD2 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     5     6     2     4     8     6     6      𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2  1/5 1     4     1     1     1     4     4      8,8273 

E3  1/6  1/4 1      1/8  1/9  1/3 1      1/5   

E4  1/2 1     8     1     1     3     3     3      𝐼𝐶 

E5  1/4 1     9     1     1     1     9     3      0,1182 

E6  1/8 1     3      1/3 1     1     9     2       

E7  1/6  1/4 1      1/3  1/9  1/9 1      1/2  𝑅𝐶 

E8  1/6  1/4 5      1/3  1/3  1/2 2     1      0,0838 

 
6. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos de Gestão (A5) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

ACD2 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     6     6     9     5     5     7     7      𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2  1/6 1     7     9     1     3     1     7      8,8561 

E3  1/6  1/7 1     1      1/2 1      1/4  1/2   

E4  1/9  1/9 1     1      1/8 1      1/5 1      𝐼𝐶 

E5  1/5 1     2     8     1     7     2     7      0,1223 

E6  1/5  1/3 1     1      1/7 1      1/4 2       

E7  1/7 1     4     5      1/2 4     1     5      𝑅𝐶 

E8  1/7  1/7 2     1      1/7  1/2  1/5 1      0,0867 

 

7. Cálculo do resultado final (prioridade composta) (matriz das médias (prioridades 

relativas) das estratégias x vetor das médias (prioridade relativa) dos critérios). 

Prioridade Relativa das Estratégias em relação a cada Aspecto Prioridade Relativa 

            dos Aspectos 

  A1  A2  A3  A4  A5    A   

                 

E1  0,2779  0,2376  0,1245  0,3586  0,4035       

E2  0,1223  0,2585  0,1190  0,1191  0,1619    0,1397   

E3  0,0384  0,0220  0,0305  0,0265  0,0381    0,0388   

E4  0,2760  0,0249  0,3267  0,1540  0,0303  x  0,0408  = 

E5  0,0845  0,1079  0,0294  0,1499  0,1670    0,4019   

E6  0,1280  0,2308  0,3097  0,1036  0,0433    0,3788   

E7  0,0421  0,0784  0,0348  0,0308  0,1206       

E8  0,0307  0,0399  0,0254  0,0575  0,0353       
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Controle de Uso do Solo  

E2  0,1412  Transporte Orientado à Demanda  

E3  0,0325  Tarifação veicular 

E4  0,1262  Transporte Público  

E5  0,1407  Controle de Tráfego  

E6  0,0975  Tarifação Urbana  

E7  0,0684  Veículos de Baixo Carbono  

E8  0,0434  Educação Eco-veicular 
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VI. Resultados da aplicação do AHP para o Acadêmico 3 (ACD3). 

 

1. Pesos dos Aspectos (A), λmax, Índice de consistência (𝐼𝐶) e Razão de 

consistência (𝑅𝐶). 

ACD3 A1 A2 A3 A4 A5    

A1 1     2     3      1/7  1/4  𝜆𝑚𝑎𝑥 5,1042 

A2  1/2 1     1      1/7  1/5    

A3  1/3 1     1      1/9  1/7  𝐼𝐶 0,0260 

A4 7     7     9     1     1        

A5 4     5     7     1     1      𝑅𝐶 0,0233 

 
2. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Técnicos (A1), 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

ACD3 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

A1 1     5     5     3     7     3     9     9      𝜆𝑚𝑎𝑥 

A2  1/5 1      1/5  1/5  1/7  1/3 1     1      8,6933 

A3  1/5 5     1     1     1     1     5     5       

A4  1/3 5     1     1     3     1     7     7      𝐼𝐶 

A5  1/7 7     1      1/3 1      1/5 5     5      0,0990 

A6  1/3 3     1     1     5     1     5     5       

A7  1/9 1      1/5  1/7  1/5  1/5 1     1      𝑅𝐶 

A8  1/9 1      1/5  1/7  1/5  1/5 1     1      0,0702 

 
3. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Legais (A2) λmax, 

Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

ACD3 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

A1 1     3     2      1/5  1/2  1/7 5     5      𝜆𝑚𝑎𝑥 

A2  1/3 1     1      1/7  1/5  1/7 5     5      8,8988 

A3  1/2 1     1      1/7  1/5  1/7 4     4       

A4 5     7     7     1     5     1     8     8      𝐼𝐶 

A5 2     5     5      1/5 1      1/4 7     7      0,1284 

A6 7     7     7     1     4     1     9     9       

A7  1/5  1/5  1/4  1/8  1/7  1/9 1     3      𝑅𝐶 

A8  1/5  1/5  1/4  1/8  1/7  1/9  1/3 1      0,0911 

 
4. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Financeiros (A3) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

ACD3 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

A1 1     1      1/5  1/5 1      1/8 6     6      𝜆𝑚𝑎𝑥 

A2 1     1      1/5  1/2 1      1/9 7     7      8,9224 

A3 5     5     1      1/2 3      1/6 9     9       

A4 5     2     2     1     3      1/5 7     7      𝐼𝐶 

A5 1     1      1/3  1/3 1      1/7 5     5      0,1318 

A6 8     9     6     5     7     1     9     9       

A7  1/6  1/7  1/9  1/7  1/5  1/9 1     1      𝑅𝐶 

A8  1/6  1/7  1/9  1/7  1/5  1/9 1     1      0,0935 
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5. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Políticos (A4) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

ACD3 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

A1 1     1     1      1/7  1/4  1/7 3     6      𝜆𝑚𝑎𝑥 

A2 1     1      1/2  1/7  1/5  1/6 5     5      8,8597 

A3 1     2     1      1/8  1/3  1/7 7     7       

A4 7     7     8     1     2     3     9     9      𝐼𝐶 

A5 4     5     3      1/2 1      1/2 5     5      0,1228 

A6 7     6     7      1/3 2     1     9     9       

A7  1/3  1/5  1/7  1/9  1/5  1/9 1     2      𝑅𝐶 

A8  1/6  1/5  1/7  1/9  1/5  1/9  1/2 1      0,0871 

 
6. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos de Gestão (A5) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

ACD3 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

A1 1     2      1/4  1/9  1/4  1/4 4     3      𝜆𝑚𝑎𝑥 

A2  1/2 1      1/5  1/9  1/5  1/6 3     2      8,8186 

A3 4     5     1      1/9 1      1/5 5     5       

A4 9     9     9     1     9     2     9     9      𝐼𝐶 

A5 4     5     1      1/9 1      1/3 6     6      0,1169 

A6 4     6     5      1/2 3     1     7     7       

A7  1/4  1/3  1/5  1/9  1/6  1/7 1     1      𝑅𝐶 

A8  1/3  1/2  1/5  1/9  1/6  1/7 1     1      0,0829 

 

7. Cálculo do resultado final (prioridade composta) (matriz das médias (prioridades 

relativas) das estratégias x vetor das médias (prioridade relativa) dos critérios). 

Prioridade Relativa das Estratégias em relação a cada Aspecto Prioridade Relativa 

            dos Aspectos 

  A1  A2  A3  A4  A5    A   

                 

E1  0,3640  0,0847  0,0669  0,0597  0,0568       

E2  0,0354  0,0583  0,0764  0,0597  0,0393    0,1004   

E3  0,1259  0,0534  0,1657  0,0816  0,1073    0,0572   

E4  0,1617  0,3024  0,1578  0,3455  0,4117  x  0,0475  = 

E5  0,1052  0,1412  0,0663  0,1569  0,1184    0,4429   

E6  0,1523  0,3128  0,4274  0,2518  0,2185    0,3521   

E7  0,0278  0,0277  0,0197  0,0251  0,0235       

E8  0,0278  0,0196  0,0197  0,0197  0,0246       
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Controle de Uso do Solo  

E2  0,0508  Transporte Orientado à Demanda  

E3  0,0974  Tarifação veicular 

E4  0,3390  Transporte Público  

E5  0,1329  Controle de Tráfego  

E6  0,2419  Tarifação Urbana  

E7  0,0247  Veículos de Baixo Carbono  

E8  0,0223  Educação Eco-veicular 
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VII. Resultados da aplicação do AHP para o Acadêmico 4 (ACD4). 

 

1. Pesos dos Aspectos (A), λmax, Índice de consistência (𝐼𝐶) e Razão de 

consistência (𝑅𝐶). 

ACD4 A1 A2 A3 A4 A5    

A1 1     1     6      1/7  1/7  𝜆𝑚𝑎𝑥 5,4176 

A2 1     1     7      1/3  1/3    

A3  1/6  1/7 1      1/8  1/7  𝐼𝐶 0,1044 

A4 7     3     8     1     1        

A5 7     3     7     1     1      𝑅𝐶 0,0932 

 
2. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Técnicos (A1), 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

ACD4 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     1      1/2 1     8     8      1/9 9      𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 1     1      1/3 2     9     8      1/9 7      10,3727 

E3 2     3     1     7     9     9     1     8       

E4 1      1/2  1/7 1     5     6      1/9 5      𝐼𝐶 

E5  1/8  1/9  1/9  1/5 1     1      1/9 1      0,3390 

E6  1/8  1/8  1/9  1/6 1     1     1     1       

E7 9     9     1     9     9     1     1     9      𝑅𝐶 

E8  1/9  1/7  1/8  1/5 1     1      1/9 1      0,2404 

 
3. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Legais (A2) λmax, 

Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

ACD4 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     1      1/9 1      1/8 2      1/8  1/7  𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 1     1      1/9 1      1/9 1      1/9  1/8  8,8360 

E3 9     9     1     2      1/8 9      1/2 1       

E4 1     1      1/2 1      1/8 1      1/7  1/5  𝐼𝐶 

E5 8     9     8     8     1     8     1     5      0,1194 

E6  1/2 1      1/9 1      1/8 1      1/6  1/9   

E7 8     9     2     7     1     6     1      1/2  𝑅𝐶 

E8 7     8     1     5      1/5 9     2     1      0,0847 

 
4. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Financeiros (A3) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

ACD4 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     1     4     1      1/3  1/3 8     7      𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 1     1     8     1      1/3 1     7     7      8,8260 

E3  1/4  1/8 1      1/9  1/8  1/8 1      1/5   

E4 1     1     9     1      1/2  1/2 8     5      𝐼𝐶 

E5 3     3     8     2     1     1     8     8      0,1180 

E6 3     1     8     2     1     1     8     8       

E7  1/8  1/7 1      1/8  1/8  1/8 1      1/7  𝑅𝐶 

E8  1/7  1/7 5      1/5  1/8  1/8 7     1      0,0837 
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5. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Políticos (A4) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

ACD4 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     1     6     1     1     5     7     1      𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 1     1     8     1     5     5     5     5      8,8158 

E3  1/6  1/8 1      1/5  1/6 1     1      1/8   

E4 1     1     5     1     3     3     7     4      𝐼𝐶 

E5 1      1/5 6      1/3 1     5     3      1/3  0,1165 

E6  1/5  1/5 1      1/3  1/5 1     1      1/5   

E7  1/7  1/5 1      1/7  1/3 1     1      1/8  𝑅𝐶 

E8 1      1/5 8      1/4 3     5     8     1      0,0827 

 
6. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos de Gestão (A5) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

ACD4 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1      1/6 4     1     1      1/7 5      1/5  𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 6     1     5     5     4      1/2 5     1      8,8589 

E3  1/4  1/5 1      1/4  1/4  1/8 1      1/8   

E4 1      1/5 4     1     1      1/8 3     2      𝐼𝐶 

E5 1      1/4 4     1     1      1/4 5      1/3  0,1227 

E6 7     2     8     8     4     1     9     2       

E7  1/5  1/5 1      1/3  1/5  1/9 1      1/8  𝑅𝐶 

E8 5     1     8      1/2 3      1/2 8     1      0,0870 

 

7. Cálculo do resultado final (prioridade composta) (matriz das médias (prioridades 

relativas) das estratégias x vetor das médias (prioridade relativa) dos aspectos). 

Prioridade Relativa das Estratégias em relação a cada Aspecto Prioridade Relativa 

            dos Aspectos 

  A1  A2  A3  A4  A5    A   

                 

E1  0,1252  0,0302  0,1247  0,1750  0,0673       

E2  0,1218  0,0256  0,1533  0,2533  0,2069    0,1002   

E3  0,2406  0,1437  0,0215  0,0285  0,0254    0,1363   

E4  0,0795  0,0320  0,1429  0,2120  0,0937  x  0,0330  = 

E5  0,0208  0,3470  0,2597  0,1077  0,0767    0,3687   

E6  0,0520  0,0256  0,2260  0,0367  0,3250    0,3618   

E7  0,3386  0,2074  0,0202  0,0302  0,0246       

E8  0,0215  0,1884  0,0516  0,1565  0,1804       
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Controle de Uso do Solo  

E2  0,1890  Transporte Orientado à Demanda  

E3  0,0641  Tarifação veicular 

E4  0,1291  Transporte Público  

E5  0,1254  Controle de Tráfego  

E6  0,1473  Tarifação Urbana  

E7  0,0829  Veículos de Baixo Carbono  

E8  0,1525  Educação Eco-veicular 
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VIII. Resultados da aplicação do AHP para o Político 1 (POL1). 

 

1. Pesos dos Aspectos (A), λmax, Índice de consistência (𝐼𝐶) e Razão de 

consistência (𝑅𝐶). 

POL1 A1 A2 A3 A4 A5    

A1 1      1/9  1/7 1      1/7  𝜆𝑚𝑎𝑥 5,3321 

A2 9     1     2     9     7        

A3 7      1/2 1     7     1      𝐼𝐶 0,0830 

A4 1      1/9  1/7 1      1/7    

A5 7      1/7 1     7     1      𝑅𝐶 0,0741 

 
2. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Técnicos (A1), 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

POL1 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     1     9     1     5     9     1     1      𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 1     1     9     1     5     9     1     1      8,5533 

E3  1/9  1/9 1      1/9  1/9 1      1/9  1/9   

E4 1     1     9     1     5     9     1     1      𝐼𝐶 

E5  1/5  1/5 9      1/5 1     9     1     1      0,0790 

E6  1/9  1/9 1      1/9  1/9 1      1/9  1/9   

E7 1     1     9     1     1     9     1     1      𝑅𝐶 

E8 1     1     9     1     1     9     1     1      0,0561 

 
3. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Legais (A2) λmax, 

Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

POL1 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     1     9     1     1     1     1     1      𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 1     1     9     1     1     1     1     1      8,8673 

E3  1/9  1/9 1      1/9  1/9  1/9  1/9  1/9   

E4 1     1     9     1     1      1/4 1     1      𝐼𝐶 

E5 1     1     9     1     1      1/9 1     1      0,1239 

E6 1     1     9     4     9     1     9     9       

E7 1     1     9     1     1      1/9 1     1      𝑅𝐶 

E8 1     1     9     1     1      1/9 1     1      0,0879 

 
4. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Financeiros (A3) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

POL1 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1      1/5 5      1/5 1     5     1     1      𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 5     1     5     1     1     5     1     1      8,4966 

E3  1/5  1/5 1      1/9  1/9 1      1/9  1/9   

E4 5     1     9     1     1     6     1     1      𝐼𝐶 

E5 1     1     9     1     1     5     1     1      0,0709 

E6  1/5  1/5 1      1/6  1/5 1      1/9  1/9   

E7 1     1     9     1     1     9     1     1      𝑅𝐶 

E8 1     1     9     1     1     9     1     1      0,0503 
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5. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Políticos (A4) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

POL1 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     1     9     1     1     9     1     1      𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 1     1     9     1     1     9     1     1      8,0000 

E3  1/9  1/9 1      1/9  1/9 1      1/9  1/9   

E4 1     1     9     1     1     9     1     1      𝐼𝐶 

E5 1     1     9     1     1     9     1     1      0,0000 

E6  1/9  1/9 1      1/9  1/9 1      1/9  1/9   

E7 1     1     9     1     1     9     1     1      𝑅𝐶 

E8 1     1     9     1     1     9     1     1      0,0000 

 
6. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos de Gestão (A5) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

POL1 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     1     9     1     1     1     1     1      𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 1     1     9     1     1     1     1     1      8,7950 

E3  1/9  1/9 1      1/9  1/9  1/9  1/9  1/9   

E4 1     1     9     1     1     1     1     1      𝐼𝐶 

E5 1     1     9     1     1      1/3 1     1      0,1136 

E6 1     1     9     1     3     1     9     9       

E7 1     1     9     1     1      1/9 1     1      𝑅𝐶 

E8 1     1     9     1     1      1/9 1     1      0,0805 

 

7. Cálculo do resultado final (prioridade composta) (matriz das médias (prioridades 

relativas) das estratégias x vetor das médias (prioridade relativa) dos aspectos). 

Prioridade Relativa das Estratégias em relação a cada Aspecto Prioridade Relativa 

            dos Aspectos 

  A1  A2  A3  A4  A5    A   

                 

E1  0,1838  0,1237  0,1060  0,1607  0,1274       

E2  0,1838  0,1237  0,1768  0,1607  0,1274    0,0377   

E3  0,0174  0,0137  0,0211  0,0179  0,0142    0,4953   

E4  0,1838  0,0984  0,1903  0,1607  0,1274  x  0,2338  = 

E5  0,1010  0,0937  0,1525  0,1607  0,1095    0,0377   

E6  0,0174  0,3594  0,0241  0,0179  0,2872    0,1955   

E7  0,1564  0,0937  0,1647  0,1607  0,1036       

E8  0,1564  0,0937  0,1647  0,1607  0,1036       
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Controle de Uso do Solo  

E2  0,1405  Transporte Orientado à Demanda  

E3  0,0158  Tarifação veicular 

E4  0,1311  Transporte Público  

E5  0,1133  Controle de Tráfego  

E6  0,2411  Tarifação Urbana  

E7  0,1171  Veículos de Baixo Carbono  

E8  0,1171  Educação Eco-veicular 
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IX. Resultados da aplicação do AHP para o Político 2 (POL2). 

 

1. Pesos dos Aspectos (A), λmax, Índice de consistência (𝐼𝐶) e Razão de 

consistência (𝑅𝐶). 

POL2 A1 A2 A3 A4 A5    

A1 1      1/7  1/2 1     1      𝜆𝑚𝑎𝑥 5,0807 

A2 7     1     3     6     6        

A3 2      1/3 1     1     1      𝐼𝐶 0,0202 

A4 1      1/6 1     1     1        

A5 1      1/6 1     1     1      𝑅𝐶 0,0180 

 
2. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Técnicos (A1), 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

POL2 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     1     6     8     6     9     7     7      𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 1     1     7     5     5     7     7     6      8,8844 

E3  1/6  1/7 1     1     1     1     2     2       

E4  1/8  1/5 1     1     1     8     1     1      𝐼𝐶 

E5  1/6  1/5 1     1     1     7     4     4      0,1263 

E6  1/9  1/7 1      1/8  1/7 1      1/4  1/4   

E7  1/7  1/7  1/2 1      1/4 4     1     1      𝑅𝐶 

E8  1/7  1/6  1/2 1      1/4 4     1     1      0,0896 

 
3. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Legais (A2) λmax, 

Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

POL2 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     2     6     1     6     5     1     1      𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2  1/2 1     6     1     1     5     1     1      8,7666 

E3  1/6  1/6 1      1/6 1     1      1/3  1/3   

E4 1     1     6     1     7     7     1     1      𝐼𝐶 

E5  1/6 1     1      1/7 1     7     1     1      0,1095 

E6  1/5  1/5 1      1/7  1/7 1      1/6  1/6   

E7 1     1     3     1     1     6     1     1      𝑅𝐶 

E8 1     1     3     1     1     6     1     1      0,0777 

 
4. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Financeiros (A3) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

POL2 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     6     1     1     4     4     1     1      𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2  1/6 1     1      1/6 1     1      1/4  1/4  8,9011 

E3 1     1     1      1/7 1     1      1/5  1/5   

E4 1     6     7     1     7     9     1     1      𝐼𝐶 

E5  1/4 1     1      1/7 1     6     1     1      0,1287 

E6  1/4 1     1      1/9  1/6 1      1/6  1/6   

E7 1     4     5     1     1     6     1     1      𝑅𝐶 

E8 1     4     5     1     1     6     1     1      0,0913 
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5. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Políticos (A4) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

POL2 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     7     7     1     6     6     1     1      𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2  1/7 1     1      1/6 1     6     1     1      8,9595 

E3  1/7 1     1      1/7 2     5     1     1       

E4 1     6     7     1     7     7     1     1      𝐼𝐶 

E5  1/6 1      1/2  1/7 1     1      1/6  1/6  0,1371 

E6  1/6  1/6  1/5  1/7 1     1      1/6  1/6   

E7 1     1     1     1     6     6     1     1      𝑅𝐶 

E8 1     1     1     1     6     6     1     1      0,0972 

 
6. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos de Gestão (A5) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

POL2 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     6     2     1     6     6     1     1      𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2  1/6 1     1     1     1     6     1     1      8,7284 

E3  1/2 1     1      1/2 4     6     2     2       

E4 1     1     2     1     7     7     1     1      𝐼𝐶 

E5  1/6 1      1/4  1/7 1     1      1/6  1/6  0,1041 

E6  1/6  1/6  1/6  1/7 1     1      1/6  1/6   

E7 1     1      1/2 1     6     6     1     1      𝑅𝐶 

E8 1     1      1/2 1     6     6     1     1      0,0738 

 

7. Cálculo do resultado final (prioridade composta) (matriz das médias (prioridades 

relativas) das estratégias x vetor das médias (prioridade relativa) dos aspectos). 

Prioridade Relativa das Estratégias em relação a cada Aspecto Prioridade Relativa 

            dos Aspectos 

  A1  A2  A3  A4  A5    C   

                 

E1  0,3380  0,2057  0,1765  0,2334  0,2187       

E2  0,3040  0,1419  0,0417  0,0853  0,1101    0,0878   

E3  0,0607  0,0384  0,0572  0,0856  0,1535    0,5595   

E4  0,0716  0,2022  0,2522  0,2340  0,1745  x  0,1409  = 

E5  0,1033  0,0974  0,0946  0,0327  0,0345    0,1059   

E6  0,0256  0,0269  0,0318  0,0249  0,0246    0,1059   

E7  0,0479  0,1437  0,1730  0,1520  0,1421       

E8  0,0489  0,1437  0,1730  0,1520  0,1421       
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Controle de Uso do Solo  

E2  0,1327  Transporte Orientado à Demanda  

E3  0,0602  Tarifação veicular 

E4  0,1982  Transporte Público  

E5  0,0840  Controle de Tráfego  

E6  0,0271  Tarifação Urbana  

E7  0,1401  Veículos de Baixo Carbono  

E8  0,1402  Educação Eco-veicular 
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X. Resultados da aplicação do AHP para o Político 3 (POL3). 
 

1. Pesos dos Aspectos (A), λmax, Índice de consistência (𝐼𝐶) e Razão de 

consistência (𝑅𝐶). 

POL3 A1 A2 A3 A4 A5    

A1 1     2     3      1/2 1      𝜆𝑚𝑎𝑥 5,1186 

A2  1/2 1     2      1/3 1        

A3  1/3  1/2 1      1/4 1      𝐼𝐶 0,0297 

A4 2     3     4     1     3        

A5 1     1     1      1/3 1      𝑅𝐶 0,0265 

 
2. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Técnicos (A1), 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

POL3 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     1      1/5  1/2 2     1      1/5  1/4  𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 1     1      1/2 3     3     3     1     1      8,9500 

E3 5     2     1     4     3     3     5     4       

E4 2      1/3  1/4 1     7     2     1     1      𝐼𝐶 

E5  1/2  1/3  1/3  1/7 1     1      1/5  1/4  0,1357 

E6 1      1/3  1/3  1/2 1     1     1     1       

E7 5     1      1/5 1     5     1     1     1      𝑅𝐶 

E8 4     1      1/4 1     4     1     1     1      0,0963 

 
3. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Legais (A2) λmax, 

Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

POL3 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     4     3     4     4     3     4     4      𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2  1/4 1     1     1     4     4     1     1      8,8919 

E3  1/3 1     1     1     2     4     1     1       

E4  1/4 1     1     1     6     6     5     1      𝐼𝐶 

E5  1/4  1/4  1/2  1/6 1     1     1     1      0,1274 

E6  1/3  1/4  1/4  1/6 1     1     2     1       

E7  1/4 1     1      1/5 1      1/2 1     1      𝑅𝐶 

E8  1/4 1     1     1     1     1     1     1      0,0904 

 
4. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Financeiros (A3) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

POL3 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     5     4     5     5     4     9     5      𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2  1/5 1     1     3     3     3     3     1      8,8959 

E3  1/4 1     1     1     5     5     6     1       

E4  1/5  1/3 1     1     6     5     5     1      𝐼𝐶 

E5  1/5  1/3  1/5  1/6 1      1/2 1     1      0,1280 

E6  1/4  1/3  1/5  1/5 2     1     1     1       

E7  1/9  1/3  1/6  1/5 1     1     1     1      𝑅𝐶 

E8  1/5 1     1     1     1     1     1     1      0,0908 
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5. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Políticos (A4) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

POL3 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     7     7     7     7     7     9     7      𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2  1/7 1     1     1     5     4     3     1      8,9389 

E3  1/7 1     1     1     6     6     6     1       

E4  1/7 1     1     1     7     7     7     1      𝐼𝐶 

E5  1/7  1/5  1/6  1/7 1     1     1     1      0,1341 

E6  1/7  1/4  1/6  1/7 1     1      1/2 1       

E7  1/9  1/3  1/6  1/7 1     2     1     1      𝑅𝐶 

E8  1/7 1     1     1     1     1     1     1      0,0951 

 
6. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos de Gestão (A5) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

POL3 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     1     5     5     5     4     3     1      𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 1     1     1     2     6     5     3     1      8,7662 

E3  1/5 1     1     1     6     5     3     1       

E4  1/5  1/2 1     1     7     7     3     1      𝐼𝐶 

E5  1/5  1/6  1/6  1/7 1     1     1      1/3  0,1095 

E6  1/4  1/5  1/5  1/7 1     1     1      1/4   

E7  1/3  1/3  1/3  1/3 1     1     1     1      𝑅𝐶 

E8 1     1     1     1     3     4     1     1      0,0776 

 

7. Cálculo do resultado final (prioridade composta) (matriz das médias (prioridades 

relativas) das estratégias x vetor das médias (prioridade relativa) dos aspectos). 

Prioridade Relativa das Estratégias em relação a cada Aspecto Prioridade Relativa 

            dos Aspectos 

  A1  A2  A3  A4  A5    A   

                 

E1  0,0630  0,3169  0,3754  0,4527  0,2583       

E2  0,1467  0,1214  0,1290  0,1024  0,1801    0,2192   

E3  0,3094  0,1124  0,1465  0,1285  0,1444    0,1399   

E4  0,1182  0,1773  0,1355  0,1415  0,1455  x  0,0946  = 

E5  0,0445  0,0551  0,0429  0,0365  0,0366    0,4040   

E6  0,0712  0,0629  0,0541  0,0348  0,0377    0,1424   

E7  0,1281  0,0696  0,0412  0,0402  0,0616       

E8  0,1189  0,0843  0,0755  0,0634  0,1357       
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Controle de Uso do Solo  

E2  0,1283  Transporte Orientado à Demanda  

E3  0,1699  Tarifação veicular 

E4  0,1414  Transporte Público  

E5  0,0415  Controle de Tráfego  

E6  0,0490  Tarifação Urbana  

E7  0,0667  Veículos de Baixo Carbono  

E8  0,0900  Educação Eco-veicular 
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XI. Resultados da aplicação do AHP para o Político 4 (POL4). 
 

1. Pesos dos Aspectos (A), λmax, Índice de consistência (𝐼𝐶) e Razão de 

consistência (𝑅𝐶). 

POL4 A1 A2 A3 A4 A5    

A1 1     1      1/8  1/8  1/8  𝜆𝑚𝑎𝑥 5,0017 

A2 1     1      1/8  1/9  1/8    

A3 8     8     1     1     1      𝐼𝐶 0,0004 

A4 8     9     1     1     1        

A5 8     8     1     1     1      𝑅𝐶 0,0004 

 
2. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Técnicos (A1), 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

POL4 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     1     1      1/5 1     1     1     1      𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 1     1     7     1     5     7     1     1      8,8022 

E3 1      1/7 1      1/5 1     1     1     1       

E4 5     1     5     1     9     6     9     9      𝐼𝐶 

E5 1      1/5 1      1/9 1     1     1     1      0,1146 

E6 1      1/7 1      1/6 1     1     1     1       

E7 1     1     1      1/9 1     1     1     1      𝑅𝐶 

E8 1     1     1      1/9 1     1     1     1      0,0813 

 
3. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Legais (A2) λmax, 

Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

POL4 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     8     8     1     4     1     1     1      𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2  1/8 1     1      1/4 1     1     1     1      8,9135 

E3  1/8 1     1      1/8 1     1     1     1       

E4 1     4     8     1     9     9     9     9      𝐼𝐶 

E5  1/4 1     1      1/9 1     1     1     1      0,1305 

E6 1     1     1      1/9 1     1     1     1       

E7 1     1     1      1/9 1     1     1     1      𝑅𝐶 

E8 1     1     1      1/9 1     1     1     1      0,0926 

 
4. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Financeiros (A3) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

POL4 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     1     1      1/2 1     1     8     1      𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 1     1     1      1/2 1     1     8     1      8,9284 

E3 1     1     1     1     1     1     6     1       

E4 2     2     1     1     8     8     8     8      𝐼𝐶 

E5 1     1     1      1/8 1     1     1     1      0,1326 

E6 1     1     1      1/8 1     1     1     1       

E7  1/8  1/8  1/6  1/8 1     1     1      1/3  𝑅𝐶 

E8 1     1     1      1/8 1     1     3     1      0,0941 
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5. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Políticos (A4) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

POL4 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     8     8     2     7     7     7     8      𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2  1/8 1     1      1/8  1/2  1/6  1/8 1      8,9169 

E3  1/8 1     1      1/9  1/2 1      1/8 1       

E4  1/2 8     9     1     7     6     1     5      𝐼𝐶 

E5  1/7 2     2      1/7 1     1     1     1      0,1310 

E6  1/7 6     1      1/6 1     1     1     1       

E7  1/7 8     8     1     1     1     1     1      𝑅𝐶 

E8  1/8 1     1      1/5 1     1     1     1      0,0929 

 
6. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos de Gestão (A5) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

POL4 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     2     1      1/4 1     1     1     1      𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2  1/2 1     1      1/7 1      1/8  1/2 1      8,9439 

E3 1     1     1      1/8 1      1/7  1/7 1       

E4 4     7     8     1     7     7     8     7      𝐼𝐶 

E5 1     1     1      1/7 1     1     1     1      0,1348 

E6 1     8     7      1/7 1     1     1     1       

E7 1     2     7      1/8 1     1     1     1      𝑅𝐶 

E8 1     1     1      1/7 1     1     1     1      0,0956 

 

7. Cálculo do resultado final (prioridade composta) (matriz das médias (prioridades 

relativas) das estratégias x vetor das médias (prioridade relativa) dos aspectos). 

Prioridade Relativa das Estratégias em relação a cada Aspecto Prioridade Relativa 

            dos Aspectos 

  A1  A2  A3  A4  A5    A   

                 

E1  0,0772  0,2178  0,1192  0,3861  0,0797       

E2  0,2178  0,0566  0,1192  0,0300  0,0483    0,0382   

E3  0,0577  0,0510  0,1301  0,0353  0,0501    0,0374   

E4  0,3890  0,4104  0,3456  0,2488  0,4527  x  0,3057  = 

E5  0,0552  0,0533  0,0815  0,0570  0,0678    0,3131   

E6  0,0563  0,0703  0,0815  0,0678  0,1336    0,3057   

E7  0,0734  0,0703  0,0343  0,1252  0,0999       

E8  0,0734  0,0703  0,0885  0,0499  0,0678       
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Controle de Uso do Solo  

E2  0,0710  Transporte Orientado à Demanda  

E3  0,0703  Tarifação veicular 

E4  0,3521  Transporte Público  

E5  0,0676  Controle de Tráfego  

E6  0,0918  Tarifação Urbana  

E7  0,0856  Veículos de Baixo Carbono  

E8  0,0688  Educação Eco-veicular 
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XII. Resultados da aplicação do AHP para o Técnico 1 (TEC1). 

 

1. Pesos dos Aspectos (A), λmax, Índice de consistência (𝐼𝐶) e Razão de 

consistência (𝑅𝐶). 

TEC1 A1 A2 A3 A4 A5    

A1 1     6     6     3     4      𝜆𝑚𝑎𝑥 5,3017 

A2  1/6 1     4     1     1        

A3  1/6  1/4 1      1/4 1      𝐼𝐶 0,0754 

A4  1/3 1     4     1     1        

A5  1/4 1     1     1     1      𝑅𝐶 0,0673 

 
2. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Técnicos (A1), 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

TEC1 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     7     7     2     5     5     4     5      𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2  1/7 1     1      1/7 1     1      1/6 1      8,2919 

E3  1/7 1     1      1/6 1     1      1/4 1       

E4  1/2 7     6     1     7     7     1     6      𝐼𝐶 

E5  1/5 1     1      1/7 1     1      1/6 1      0,0417 

E6  1/5 1     1      1/7 1     1      1/7 1       

E7  1/4 6     4     1     6     7     1     8      𝑅𝐶 

E8  1/5 1     1      1/6 1     1      1/8 1      0,0296 

 
3. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Legais (A2) λmax, 

Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

TEC1 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     6     5     1     3     3      1/4  1/5  𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2  1/6 1     1      1/4 1     1      1/4  1/6  8,5537 

E3  1/5 1     1      1/5 1     1      1/4  1/4   

E4 1     4     5     1     6     6     2     1      𝐼𝐶 

E5  1/3 1     1      1/6 1     1      1/5  1/3  0,0791 

E6  1/3 1     1      1/6 1     1      1/6  1/4   

E7 4     4     4      1/2 5     6     1     1      𝑅𝐶 

E8 5     6     4     1     3     4     1     1      0,0561 

 
4. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Financeiros (A3) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

TEC1 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1      1/4  1/4  1/4  1/4  1/4  1/3  1/7  𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 4     1      1/4 3      1/4  1/4 1      1/4  8,6987 

E3 4     4     1     4     1     1     2      1/4   

E4 4      1/3  1/4 1      1/4  1/4 1      1/5  𝐼𝐶 

E5 4     4     1     4     1     1     5      1/4  0,0998 

E6 4     4     1     4     1     1     4      1/4   

E7 3     1      1/2 1      1/5  1/4 1      1/5  𝑅𝐶 

E8 7     4     4     5     4     4     5     1      0,0708 
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5. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Políticos (A4) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

TEC1 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1      1/4 4      1/4  1/4 4     1     1      𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 4     1     4     3     3     5     3     3      8,9211 

E3  1/4  1/4 1      1/3  1/3  1/3  1/3  1/5   

E4 4      1/3 3     1     5     5     3     3      𝐼𝐶 

E5 4      1/3 3      1/5 1     4     2     2      0,1316 

E6  1/4  1/5 3      1/5  1/4 1      1/3  1/3   

E7 1      1/3 3      1/3  1/2 3     1     1      𝑅𝐶 

E8 1      1/3 5      1/3  1/2 3     1     1      0,0933 

 
6. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos de Gestão (A5) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

TEC1 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     1      1/3  1/7  1/3  1/3  1/3  1/7  𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 1     1     4      1/4 1     1      1/4  1/4  8,5301 

E3 3      1/4 1      1/5 1     1      1/5  1/7   

E4 7     4     5     1     5     5     1     1      𝐼𝐶 

E5 3     1     1      1/5 1     1      1/5  1/5  0,0757 

E6 3     1     1      1/5 1     1      1/5  1/5   

E7 3     4     5     1     5     5     1     1      𝑅𝐶 

E8 7     4     7     1     5     5     1     1      0,0537 

 

7. Cálculo do resultado final (prioridade composta) (matriz das médias (prioridades 

relativas) das estratégias x vetor das médias (prioridade relativa) dos aspectos). 

Prioridade Relativa das Estratégias em relação a cada Aspecto Prioridade Relativa 

            dos Aspectos 

  A1  A2  A3  A4  A5    A   

                 

E1  0,3269  0,1455  0,0279  0,0873  0,0371       

E2  0,0401  0,0424  0,0701  0,2830  0,0689    0,5051   

E3  0,0422  0,0437  0,1372  0,0357  0,0502    0,1460   

E4  0,2431  0,2358  0,0519  0,2296  0,2453  x  0,0683  = 

E5  0,0428  0,0454  0,1566  0,1392  0,0577    0,1634   

E6  0,0424  0,0421  0,1502  0,0441  0,0577    0,1172   

E7  0,2198  0,2163  0,0554  0,0857  0,2274       

E8  0,0427  0,2289  0,3507  0,0953  0,2556       
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Controle de Uso do Solo  

E2  0,0855  Transporte Orientado à Demanda  

E3  0,0488  Tarifação veicular 

E4  0,2270  Transporte Público  

E5  0,0685  Controle de Tráfego  

E6  0,0518  Tarifação Urbana  

E7  0,1870  Veículos de Baixo Carbono  

E8  0,1245  Educação Eco-veicular 
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XIII. Resultados da aplicação do AHP para o Técnico 2 (TEC2). 
 

1. Pesos dos Aspectos (A), λmax, Índice de consistência (𝐼𝐶) e Razão de 

consistência (𝑅𝐶). 

TEC2 A1 A2 A3 A4 A5    

A1 1     1     7      1/4  1/4  𝜆𝑚𝑎𝑥 5,2993 

A2 1     1     3      1/2  1/2    

A3  1/7  1/3 1      1/7  1/7  𝐼𝐶 0,0748 

A4 4     2     7     1      1/2    

A5 4     2     7     2     1      𝑅𝐶 0,0668 

 
2. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Técnicos (A1), 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

TEC2 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     1     2      1/2  1/2 3      1/5 3      𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 1     1     5     1     1     5      1/3 5      8,8783 

E3  1/2  1/5 1      1/4  1/2 1      1/5  1/2   

E4 2     1     4     1     1     6     3     9      𝐼𝐶 

E5 2     1     2     1     1     9     3     9      0,1255 

E6  1/3  1/5 1      1/6  1/9 1      1/5 1       

E7 5     3     5      1/3  1/3 5     1     8      𝑅𝐶 

E8  1/3  1/5 2      1/9  1/9 1      1/8 1      0,0890 

 
3. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Legais (A2) λmax, 

Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

TEC2 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     1     5     1     4     4     5     1      𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 1     1     5      1/2 3     5     5     3      8,6748 

E3  1/5  1/5 1      1/9  1/4 1     2     1       

E4 1     2     9     1     7     7     7     8      𝐼𝐶 

E5  1/4  1/3 4      1/7 1     6     3     1      0,0964 

E6  1/4  1/5 1      1/7  1/6 1     1     1       

E7  1/5  1/5  1/2  1/7  1/3 1     1      1/2  𝑅𝐶 

E8 1      1/3 1      1/8 1     1     2     1      0,0684 

 
4. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Financeiros (A3) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

TEC2 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     5     7     3     2     6     6     9      𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2  1/5 1     6     1     4     6     1     6      8,8874 

E3  1/7  1/6 1      1/8  1/3 1      1/4 1       

E4  1/3 1     8     1     6     7     4     7      𝐼𝐶 

E5  1/2  1/4 3      1/6 1     4      1/3 3      0,1268 

E6  1/6  1/6 1      1/7  1/4 1      1/6  1/2   

E7  1/6 1     4      1/4 3     6     1     9      𝑅𝐶 

E8  1/9  1/6 1      1/7  1/3 2      1/9 1      0,0899 
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5. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Políticos (A4) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

TEC2 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     1     6      1/9 2     9     5     5      𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 1     1     8      1/5 1     6     6     6      8,7334 

E3  1/6  1/8 1      1/9  1/9 1      1/3 1       

E4 9     5     9     1     2     9     9     9      𝐼𝐶 

E5  1/2 1     9      1/2 1     9     9     9      0,1048 

E6  1/9  1/6 1      1/9  1/9 1     1      1/2   

E7  1/5  1/6 3      1/9  1/9 1     1     1      𝑅𝐶 

E8  1/5  1/6 1      1/9  1/9 2     1     1      0,0743 

 
6. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos de Gestão (A5) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

TEC2 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     1     4     1     1     7     6     7      𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 1     1     8      1/3 1     3     3     5      8,6574 

E3  1/4  1/8 1      1/8  1/8 1     1     1       

E4 1     3     8     1     1     8     8     8      𝐼𝐶 

E5 1     1     8     1     1     9     8     8      0,0939 

E6  1/7  1/3 1      1/8  1/9 1     3     3       

E7  1/6  1/3 1      1/8  1/8  1/3 1      1/4  𝑅𝐶 

E8  1/7  1/5 1      1/8  1/8  1/3 4     1      0,0666 

 

7. Cálculo do resultado final (prioridade composta) (matriz das médias (prioridades 

relativas) das estratégias x vetor das médias (prioridade relativa) dos aspectos). 

Prioridade Relativa das Estratégias em relação a cada Aspecto Prioridade Relativa 

            dos Aspectos 

  A1  A2  A3  A4  A5    A   

                 

E1  0,0916  0,1930  0,3383  0,1576  0,1984       

E2  0,1537  0,1858  0,1520  0,1476  0,1569    0,1410   

E3  0,0438  0,0428  0,0280  0,0235  0,0320    0,0570   

E4  0,2174  0,3351  0,2176  0,3877  0,2651  x  0,1106  = 

E5  0,2181  0,0971  0,0791  0,1954  0,2336    0,2282   

E6  0,0308  0,0399  0,0264  0,0242  0,0474    0,0981   

E7  0,2109  0,0337  0,1292  0,0337  0,0279       

E8  0,0337  0,0725  0,0293  0,0304  0,0387       
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Controle de Uso do Solo  

E2  0,0981  Transporte Orientado à Demanda  

E3  0,0202  Tarifação veicular 

E4  0,1883  Transporte Público  

E5  0,1125  Controle de Tráfego  

E6  0,0197  Tarifação Urbana  

E7  0,0564  Veículos de Baixo Carbono  

E8  0,0229  Educação Eco-veicular 
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XIV. Resultados da aplicação do AHP para o Técnico 3 (TEC3). 

 

1. Pesos dos Aspectos (A), λmax, Índice de consistência (𝐼𝐶) e Razão de 

consistência (𝑅𝐶). 

TEC3 A1 A2 A3 A4 A5    

A1 1      1/2  1/6  1/9  1/8  𝜆𝑚𝑎𝑥 5,3454 

A2 2     1     1      1/9  1/6    

A3 6     1     1      1/3  1/8  𝐼𝐶 0,0863 

A4 9     9     3     1     1        

A5 8     6     8     1     1      𝑅𝐶 0,0771 

 
2. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Técnicos (A1), 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

TEC3 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1      1/9 7      1/8 1     5      1/9 1      𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 9     1     9     1     3     6     1     7      8,9592 

E3  1/7  1/9 1      1/9  1/5 1      1/9  1/9   

E4 8     1     9     1     7     7     1     7      𝐼𝐶 

E5 1      1/3 5      1/7 1     9      1/3 1      0,1370 

E6  1/5  1/6 1      1/7  1/9 1      1/9  1/5   

E7 9     1     9     1     3     9     1     3      𝑅𝐶 

E8 1      1/7 9      1/7 1     5      1/3 1      0,0972 

 
3. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Legais (A2) λmax, 

Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

TEC3 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1      1/2 5     1     1     5     1     5      𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 2     1     8     1     8     8     1     8      8,8935 

E3  1/5  1/8 1      1/9 1     5      1/3 2       

E4 1     1     9     1     5     8     1     8      𝐼𝐶 

E5 1      1/8 1      1/5 1     2      1/9  1/2  0,1276 

E6  1/5  1/8  1/5  1/8  1/2 1      1/9 1       

E7 1     1     3     1     9     9     1     2      𝑅𝐶 

E8  1/5  1/8  1/2  1/8 2     1      1/2 1      0,0905 

 
4. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Financeiros (A3) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

TEC3 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     1     5     1     5     5     1     5      𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 1     1     5     1     1     7     1     7      8,7267 

E3  1/5  1/5 1      1/5 1      1/3  1/4 1       

E4 1     1     5     1     1     5     1     5      𝐼𝐶 

E5  1/5 1     1     1     1     1      1/5 5      0,1038 

E6  1/5  1/7 3      1/5 1     1      1/5 2       

E7 1     1     4     1     5     5     1     4      𝑅𝐶 

E8  1/5  1/7 1      1/5  1/5  1/2  1/4 1      0,0736 
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5. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Políticos (A4) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

TEC3 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     1     5     1     5     5     1     5      𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 1     1     9     1     1     7     1     7      8,6246 

E3  1/5  1/9 1      1/7  1/4 1      1/9 1       

E4 1     1     7     1     1     9     1     5      𝐼𝐶 

E5  1/5 1     4     1     1     9     1     1      0,0892 

E6  1/5  1/7 1      1/9  1/9 1      1/9 1       

E7 1     1     9     1     1     9     1     5      𝑅𝐶 

E8  1/5  1/7 1      1/5 1     1      1/5 1      0,0633 

 
6. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos de Gestão (A5) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

TEC3 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     1     7     1     1     7     1     1      𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 1     1     7     1     1     5     1     5      8,7296 

E3  1/7  1/7 1      1/7  1/7 1      1/6  1/2   

E4 1     1     7     1     1     5     1     5      𝐼𝐶 

E5 1     1     7     1     1     1     1     1      0,1042 

E6  1/7  1/5 1      1/5 1     1      1/7  1/2   

E7 1     1     6     1     1     7     1     1      𝑅𝐶 

E8 1      1/5 2      1/5 1     2     1     1      0,0739 

 

7. Cálculo do resultado final (prioridade composta) (matriz das médias (prioridades 

relativas) das estratégias x vetor das médias (prioridade relativa) dos aspectos). 

Prioridade Relativa das Estratégias em relação a cada Aspecto Prioridade Relativa 

            dos Aspectos 

  A1  A2  A3  A4  A5    A   

                 

E1  0,0614  0,1526  0,2088  0,2113  0,1638       

E2  0,2421  0,2557  0,1943  0,1921  0,1885    0,0350   

E3  0,0191  0,0532  0,0397  0,0278  0,0269    0,0645   

E4  0,2714  0,2277  0,1759  0,1817  0,1885  x  0,1092  = 

E5  0,0828  0,0488  0,0945  0,1315  0,1380    0,3787   

E6  0,0221  0,0248  0,0546  0,0261  0,0440    0,4126   

E7  0,2262  0,1947  0,1996  0,1885  0,1605       

E8  0,0750  0,0426  0,0326  0,0409  0,0898       
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Controle de Uso do Solo  

E2  0,1967  Transporte Orientado à Demanda  

E3  0,0300  Tarifação veicular 

E4  0,1900  Transporte Público  

E5  0,1231  Controle de Tráfego  

E6  0,0364  Tarifação Urbana  

E7  0,1799  Veículos de Baixo Carbono  

E8  0,0615  Educação Eco-veicular 
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XV. Resultados da aplicação do AHP para o Técnico 4 (TEC4). 

 

1. Pesos dos Aspectos (A), λmax, Índice de consistência (𝐼𝐶) e Razão de 

consistência (𝑅𝐶). 

TEC4 A1 A2 A3 A4 A5    

A1 1      1/6  1/2  1/6 1      𝜆𝑚𝑎𝑥 5,2528 

A2 6     1     8     1     8        

A3 2      1/8 1      1/4 5      𝐼𝐶 0,0632 

A4 6     1     4     1     9        

A5 1      1/8  1/5  1/9 1      𝑅𝐶 0,0564 

 
2. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Técnicos (A1), 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

TEC4 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1      1/6 1      1/9  1/2  1/6  1/4  1/4  𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 6     1     5      1/5 1     1      1/4  1/4  8,8835 

E3 1      1/5 1      1/9  1/5  1/5  1/4  1/4   

E4 9     5     9     1     8     8     6     6      𝐼𝐶 

E5 2     1     5      1/8 1      1/2  1/4  1/4  0,1262 

E6 6     1     5      1/8 2     1      1/3  1/3   

E7 4     4     4      1/6 4     3     1     1      𝑅𝐶 

E8 4     4     4      1/6 4     3     1     1      0,0895 

 
3. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Legais (A2) λmax, 

Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

TEC4 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     1     8     8     8     8     8     8      𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 1     1     1     2     6     6     4     4      8,8094 

E3  1/8 1     1     1     8     8     7     7       

E4  1/8  1/2 1     1     9     9     6     6      𝐼𝐶 

E5  1/8  1/6  1/8  1/9 1     1     1     1      0,1156 

E6  1/8  1/6  1/8  1/9 1     1     1     1       

E7  1/8  1/4  1/7  1/6 1     1     1     1      𝑅𝐶 

E8  1/8  1/4  1/7  1/6 1     1     1     1      0,0820 

 
4. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Financeiros (A3) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

TEC4 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     1      1/5  1/7 1      1/5  1/4  1/4  𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 1     1      1/5  1/8 1      1/5  1/4  1/4  8,7008 

E3 5     5     1      1/5 6     1     5     5       

E4 7     8     5     1     9     7     5     5      𝐼𝐶 

E5 1     1      1/6  1/9 1      1/5  1/6  1/6  0,1001 

E6 5     5     1      1/7 5     1     1     1       

E7 4     4      1/5  1/5 6     1     1     1      𝑅𝐶 

E8 4     4      1/5  1/5 6     1     1     1      0,0710 
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5. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos Políticos (A4) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

TEC4 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     1      1/4  1/7 1      1/9  1/3  1/3  𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2 1     1      1/5  1/8 1      1/9  1/4  1/4  8,9808 

E3 4     5     1      1/9 5      1/5  1/3  1/3   

E4 7     8     9     1     9     1     9     9      𝐼𝐶 

E5 1     1      1/5  1/9 1      1/7  1/4  1/4  0,1401 

E6 9     9     5     1     7     1     9     9       

E7 3     4     3      1/9 4      1/9 1     1      𝑅𝐶 

E8 3     4     3      1/9 4      1/9 1     1      0,0994 

 
6. Pesos escolhidos para as estratégias em relação aos Aspectos de Gestão (A5) 

λmax, Índice de Consistência (𝐼𝐶) e Razão de Consistência (𝑅𝐶). 

TEC4 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   

E1 1     2      1/3  1/9  1/6  1/5  1/4  1/9  𝜆𝑚𝑎𝑥 

E2  1/2 1      1/5  1/8  1/5  1/9  1/8  1/8  8,9498 

E3 3     5     1     1     1     2     3      1/2   

E4 9     8     1     1     8     7     8     1      𝐼𝐶 

E5 6     5     1      1/8 1     1     1      1/4  0,1357 

E6 5     9      1/2  1/7 1     1     1      1/7   

E7 4     8      1/3  1/8 1     1     1      1/9  𝑅𝐶 

E8 9     8     2     1     4     7     9     1      0,0962 

 

7. Cálculo do resultado final (prioridade composta) (matriz das médias (prioridades 

relativas) das estratégias x vetor das médias (prioridade relativa) dos aspectos). 

Prioridade Relativa das Estratégias em relação a cada Aspecto Prioridade Relativa 

            dos Aspectos 

  A1  A2  A3  A4  A5    A   

                 

E1  0,0266  0,3667  0,0306  0,0290  0,0273       

E2  0,0814  0,1824  0,0296  0,0269  0,0204    0,0551   

E3  0,0253  0,1728  0,1950  0,0795  0,1336    0,4203   

E4  0,4360  0,1569  0,4021  0,3448  0,2936  x  0,1114  = 

E5  0,0578  0,0287  0,0267  0,0276  0,0866    0,3703   

E6  0,0850  0,0287  0,1149  0,3263  0,0808    0,0429   

E7  0,1440  0,0319  0,1005  0,0829  0,0697       

E8  0,1440  0,0319  0,1005  0,0829  0,2880       
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Controle de Uso do Solo  

E2  0,0953  Transporte Orientado à Demanda  

E3  0,1309  Tarifação veicular 

E4  0,2750  Transporte Público  

E5  0,0322  Controle de Tráfego  

E6  0,1538  Tarifação Urbana  

E7  0,0662  Veículos de Baixo Carbono  

E8  0,0756  Educação Eco-veicular 

 


