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ABSTRACT 

 

Numerical modelling always involves methodological assumptions by the analysts whose impact 

in the final results is often not quantified nor analyzed. Generically, the lack of such analyses 

raises concerns about robustness of the models developed and uncertainty and validity of results 

obtained. 

IAAPE – Indicators of Accessibility and Attractiveness of Pedestrian environments – is a tool for 

measuring the walkability of urban environments that involves multiple stages of formulation and 

application. This procedure is complex to some extent because of the inherent complexity of the 

urban walkability topic that is reflected in the myriads of assessment procedures proposed in the 

literature. 

Assessing the robustness of IAAPE procedure is a cornerstone step in its development as it was 

possible to identify several types of sources of uncertainty in each stage of its application. 

In this work we used uncertainty and sensitivity analysis techniques and a probabilistic method to 

test two of the sources of uncertainty identified: calibration of the multicriteria analysis (MCA) 

weighting parameters for each dimension of IAAPE and possible experimental errors of data 

collection (mainly, GIS pedestrian network and street auditing). 

The support data for this work was sourced from previous assessment of Walkability in Arroios 

(Lisbon, Portugal) using IAAPE. 

This work was a first step for the assessment of the robustness of IAAPE and it was possible to 

verify some stability between the simulation results explained in this work and the previous results 

obtained for the original Walkability assessment regarding the case study of Arriois in Lisbon 

(Portugal). These results showed acceptable robustness of IAAPE when facing the two sources 

of uncertainty tested here. 

Finally, we proposed some future developments for the follow-up of this work, based on the 

exhaustive identification and classification of the sources of uncertainty of the IAAPE procedure. 
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RESUMO 

 

A formulação de qualquer modelo numérico envolve o recurso a pressupostos metodológicos 

cuja influência nos resultados finais não é, por vezes, quantificada. Este aspeto traduz-se em 

incerteza relativamente à validade e consistência dos mesmos. 

O método IAAPE – Indicadores de Acessibilidade e Atratividade Pedonal – criado para a 

avaliação da Caminhabilidade em meio urbano envolve múltiplas etapas de formulação e 

aplicação de considerável complexidade. Tal deve-se sobretudo à recentidade e falta de 

consenso relativamente à temática em questão, plasmada na multiplicidade de modelos e 

procedimentos de avaliação da caminhabilidade urbana propostos na literatura. 

Tendo sido identificadas várias de fontes de incerteza associadas a opções metodológicas 

utilizadas em cada etapa do IAAPE, considerou-se da maior importância testar a sua robustez 

para desenvolvimento da ferramenta. 

Para tal, nesta dissertação recorreram-se a técnicas de análise de incerteza e análise de 

incerteza baseadas numa abordagem probabilística para ativação de duas das fontes de 

incerteza identificadas: a calibração dos coeficientes de ponderação do método e a possibilidade 

de ocorrência de erros durante a recolha de dados de entrada. 

Como base para a realização deste trabalho foram utilizados os resultados de avaliação da 

Caminhabilidade da zona de Arroios (Lisboa, Portugal) efetuada em trabalhos anteriores 

recorrendo ao IAAPE. 

Sendo este trabalho o primeiro avanço no que diz respeito ao teste da robustez do IAAPE, foi 

possível constatar a aceitável robustez do método face às fontes de incerteza consideradas, 

tendo-se registado estabilidade dos resultados das simulações efetuadas face à avaliação 

original. 

Finalmente, foram propostos alguns procedimentos para continuação dos testes à robustez do 

IAAPE com base no levantamento exaustivo efetuado das fontes de incerteza envolvidas neste 

procedimento. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Motivação e enquadramento 

 

Após um período de conceção do espaço urbano baseado nos modos de transporte motorizados e na 

maximização da capacidade da utilização destes, surge atualmente uma mudança de paradigma no 

sentido de “devolver a cidade às pessoas” potenciando os modos de transporte ativos e, em particular, 

o modo pedonal. 

Assim, ganha relevo a temática da Caminhabilidade cuja definição não é ainda consensual e envolve 

múltiplas perspetivas, conceitos e pontos de vista, o que introduz incertezas a vários níveis aquando 

da transposição dos mesmos para modelos numéricos. 

O método IAAPE – Indicadores de Acessibilidade e Atratividade Pedonal –  é um desses métodos, 

recorrendo a uma abordagem multicritério para avaliação da Caminhabilidade em meio urbano 

(Cambra et al. 2015). 

Através do trabalho descrito nesta dissertação pretendeu-se avaliar em que medida os pressupostos 

metodológicos assumidos na formulação do IAAPE poderiam impactar os resultados produzidos pelo 

mesmo, procurando contribuir para o desenvolvimento da ferramenta. 

Deste modo foi possível avaliar o método relativamente à sua robustez, bem como fornecer mais um 

contributo para a exploração da temática da Caminhabilidade. 

 

1.2. Objetivos 

 

O presente trabalho teve como principais objetivos a identificação e tipificação das fontes de incerteza 

presentes no processo de formulação do IAAPE e a avaliação da robustez do método face a algumas 

dessas fontes de incerteza encontradas. 

Com o objetivo de garantir a transparência na comunicação dos resultados produzidos pelo IAAPE, 

considerou-se pertinente efetuar o levantamento e classificação das fontes de incerteza associadas a 

cada etapa da sua formulação. 

Deste modo, quaisquer mensagens transmitidas pelos resultados podem ser comunicadas com a 

ressalva de que estão associados aos pressupostos metodológicos utilizados. 

Com base no levantamento efetuado, este trabalho teve ainda o propósito de quantificar a influência 

de algumas das fontes de incerteza identificadas nos resultados finais do método. 
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Este processo permitiu analisar a estabilidade das avaliações originais de Caminhabilidade produzidas 

pelo IAAPE, fornecendo indicações sobre a fiabilidade das mesmas. 

1.3. Estrutura da dissertação 

 

O presente trabalho encontra-se organizado em seis capítulos, sendo o primeiro aquele em que se 

efetua um enquadramento do mesmo e a descrição dos seus objetivos e organização por capítulos. 

No capítulo 2 é apresentada a revisão de literatura que serviu de suporte ao trabalho, sendo 

apresentados, numa primeira parte, os fundamentos teóricos envolvidos na avaliação de robustez de 

modelos assim como a justificação da sua relevância; numa segunda parte, são apresentados casos 

de aplicação prática dos conceitos previamente explicitados. 

No capítulo 3 é efetuada uma breve descrição do método IAAPE, o levantamento das fontes de 

incerteza presentes em cada etapa do mesmo e ainda a explicação da metodologia utilizada neste 

trabalho, sendo descrito a sequência geral de procedimentos utilizada e o método de tratamento e 

representação de cada fonte de incerteza testada. 

O caso de estudo é apresentado no capítulo 4, onde são apresentados os resultados originais da 

aplicação do IAAPE já efetuada na área analisada. Estes resultados serviram de base às simulações 

efetuadas nesta dissertação, pelo que os resultados das mesmas são também apresentados neste 

capítulo. 

 No capítulo 5 é efetuada uma discussão dos resultados obtidos neste trabalho na perspetiva de avaliar 

a sua validade e identificar as limitações encontradas. 

No último capítulo são apresentadas as conclusões extraídas da realização deste trabalho, bem como 

algumas propostas de desenvolvimentos futuros para o método IAAPE, sendo resumido o valor 

acrescentado desta dissertação. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Fundamentos teóricos 

 

Tal como referido no primeiro capítulo, um dos objetivos deste trabalho consistiu em testar a robustez 

do método IAAPE. Para tal, é naturalmente importante clarificar o conceito de robustez de um modelo, 

que se configurou como ponto de partida para a revisão aqui apresentada. 

De acordo com (Vincke 1999) a robustez é a propriedade de um modelo que apresente resultados não 

contraditórios quando utilizados diferentes conjuntos de valores para os seus parâmetros, ou seja, 

diferentes formulações. 

(B. Roy 2010) refere que o termo robustez se relaciona com noções de estabilidade e sensibilidade dos 

resultados que um modelo produz.  

Adicionalmente é possível também depreender o conceito de robustez de diversos estudos efetuados 

pelo Joint Research Group, órgão da Comissão Europeia, que testam a robustez de índices de 

avaliação de desempenho de diversas áreas da investigação e que se encontram resumidos no quadro 

1. 

Ainda que nenhum desses estudos apresente uma definição formal de robustez, a sua avaliação é 

efetuada com base na análise da estabilidade dos resultados produzidos pelas diversas formulações 

dos índices comparativamente com a formulação original, o que vai ao encontro das definições 

anteriormente apresentadas. 

Para além da compreensão do conceito, importa também discutir a origem e a pertinência da sua 

avaliação. 

(B. Roy 2010) refere que o principal motivo que justifica a discussão acerca da robustez de modelos é 

a inevitável existência daquilo a que chama “pontos de fragilidade” durante o processo de formulação, 

que decorrem da falta de conhecimento ou de informação acerca do fenómeno a modelar. 

O autor classifica estes “pontos de fragilidade” em 4 tipos: 

i. Associados ao modo como é tratado o conhecimento imperfeito relativamente às dimensões 

do fenómeno a modelar, como por exemplo assumir pressupostos que permitam contornar 

essa incerteza; 

ii. Associados à interpretação inapropriada de dados ou à atribuição de avaliações quantitativas 

a aspetos qualitativos de forma pouco pertinente; 

iii. Relacionados com a escolha dos parâmetros que o modelo deve incluir, devido à complexidade 

de modelação de certos aspetos da realidade; 

iv. Relacionados com a introdução de procedimentos metodológicos, como por exemplo regras 

de seleção, com o único objetivo de permitir que o processo de modelação possa avançar. 
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Os aspetos a que o autor atribui o nome de pontos de fragilidade são também designados 

frequentemente como fontes de incerteza resultantes de pressupostos metodológicos assumidos, e é 

possível encontrá-las classificadas de diferentes formas. 

(Kroes 1996) refere, no contexto da modelação da procura em transportes, que as duas principais 

fontes de incerteza são as associadas ao próprio modelo e as associadas à validade e qualidade dos 

dados de entrada no modelo. 

A incerteza associada ao modelo pode ser dividida consoante diga respeito à especificação do modelo, 

como a definição dos parâmetros a incluir no mesmo, ou à calibração do valor desses parâmetros. 

A incerteza associada à calibração do modelo, segundo (Kroes 1996), pode estar relacionada com 

erros estatísticos de amostragem ou com erros relacionados com o julgamento e preferências 

declaradas, quando o processo de estimação dos valores dos parâmetros se baseia na participação de 

especialistas. 

Num contexto de modelos de apoio à decisão (Bilcke et al. 2011) efetuam a classificação da incerteza 

associada ao processo de modelação em 3 categorias: metodológica, estrutural e associada aos 

parâmetros. 

Incerteza metodológica, segundo os autores, está relacionada com a variedade de pontos de vista 

relativamente aos aspetos envolvidos na tomada de decisão, não existindo uma abordagem correta 

única. 

Incerteza estrutural está associada com a definição de quais os aspetos estruturantes que devem ser 

incluídos no modelo de modo a capturar todas as dimensões envolvidas. 

A incerteza associada aos parâmetros vai ao encontro da classificação proposta por Kroes e já referida, 

que se prende com a definição do valor de cada parâmetro incluído no modelo. 

Em (C. J. Roy 2010) são também identificadas as fontes de incerteza associadas à formulação de 

modelos científicos: dados de entrada no modelo, aproximações numéricas e conceção da forma do 

modelo. Apesar da utilização de diferentes denominações, foi possível constatar sobreposição entre as 

fontes de incerteza identificadas por este autor e os restantes. 

Para além da identificação dos vários pontos introdutórios de incerteza, até aqui denominadas de fontes 

de incerteza, deve ser efetuada a categorização da própria natureza da incerteza em 2 tipos: epistémica 

e aleatória. 

Segundo (C. J. Roy 2010) incerteza aleatória (irredutível) de um determinado processo resulta da 

variabilidade natural existente nos indivíduos de uma população ou devido a variações espaciais ou 

temporais de determinada variável. Pela obtenção de um número suficiente de amostras da população 

é possível representar esta incerteza através de uma distribuição de probabilidades de ocorrência dos 

valores observados, mas nunca saber um valor exato. 
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Incerteza epistémica, segundo o mesmo autor, está relacionada com a falta de dados e de 

conhecimento do analista, podendo ser reduzida com recurso a procedimentos experimentais, 

aproximações ou julgamento de especialistas. 

Deste modo pode concluir-se que a formulação de qualquer modelo científico envolve a utilização de 

pressupostos metodológicos que resultam em incertezas de vários tipos e a vários níveis, sobretudo 

devido à falta de conhecimento e complexidade dos fenómenos a modelar. 

A consciencialização de que a incerteza introduzida por esses procedimentos afeta os resultados do 

modelo e a tentativa de quantificar esse efeito justificam a importância de testar a robustez dos 

modelos. 

Para tal, é necessário que as diversas fontes de incerteza sejam caracterizadas, o que segundo (C. J. 

Roy 2010) corresponde à definição da estrutura matemática que a representa e à quantificação de 

todos os elementos envolvidos nessa estrutura.  

Segundo o autor, a definição da representação da incerteza depende sobretudo da sua natureza. 

Incerteza aleatória é geralmente representada através de funções densidade de probabilidades – que 

permitem quantificar a probabilidade de ocorrência de cada valor pertencente ao intervalo de valores 

possíveis – ou a funções de distribuição cumulativa de probabilidades – que quantificam a probabilidade 

de a variável em estudo tomar valores inferiores ou iguais a determinado valor do intervalo considerado 

(C. J. Roy 2010). 

Segundo o mesmo autor, incerteza epistémica associada a uma variável deve ser representada 

recorrendo a um intervalo de valores possível, sem probabilidades de ocorrência associadas. Se 

considerado pertinente, poderão ser associadas probabilidades de ocorrência que, no entanto, 

representem as convicções do analista, contrariamente ao carácter frequencista das probabilidades 

associadas à incerteza aleatória já descrita. 

(Helton et al. 2006) refere que a definição das distribuições de probabilidade a associar a cada variável 

representativas das fontes de incerteza consideradas constitui o passo mais importante em métodos 

de análise de incerteza. Tal deve-se ao facto de as distribuições influenciarem a resposta do modelo 

em questão no que diz respeito à sua variabilidade total, mas também à sua sensibilidade a cada 

variável testada. 

Em (Clemen & Reilly n.d.) é abordada também a temática da representação e modelação da incerteza, 

no âmbito de modelos multicritério de apoio à decisão, recorrendo a probabilidades. 

Segundo os autores, podem ser definidas probabilidades subjetivas que suportem a definição do 

problema em análise, com base num painel de especialistas, sendo que para tal devem ser tidos em 

conta 7 aspetos de especial importância: 

• Identificação dos backgrounds dos especialistas necessários e avaliação do seu alinhamento 

com o problema a modelar; 

• Recrutamento dos especialistas a envolver; 



 

6 
 

• Motivação dos especialistas selecionados, cujas opiniões devem ser expressadas sem 

condicionalismos; 

• Estruturação e decomposição das variáveis do fenómeno a modelar para os quais se necessita 

do conhecimento dos especialistas; 

• Administração de formação aos especialistas para que estejam familiarizados com os 

processos de estabelecimento de probabilidades utilizado; 

• Definição das probabilidades e verificação da sua validade e consistência por parte de sujeito 

com a experiência adequada; 

• Agregação das probabilidades definidas por múltiplos especialistas, que pode ser efetuada 

recolhendo tantas distribuições quanto especialistas envolvidos e agregando posteriormente 

ou solicitando ao painel apenas uma distribuição resultante de consenso entre todos. 

(Clemen & Reilly n.d.) referem também que a modelação da incerteza pode ser efetuada por meio de 

distribuições estatísticas standard, após uma avaliação dos aspetos envolvidos no fenómeno a modelar 

e a identificação de pontos que tornem esse pressuposto adequado. 

Um dos exemplos referidos pelos autores é a distribuição Normal, cuja utilização é adequada para 

situações em que múltiplas fontes de incerteza e erro estejam envolvidas simultaneamente. 

Adicionalmente (Clemen & Reilly n.d.) apontam a construção de funções de probabilidade empíricas 

como hipótese de modelação da incerteza, quando dados relativos a casos anteriores comparáveis 

estejam disponíveis. 

No entanto, a quantificação do efeito simultâneo de diversas fontes de incerteza no comportamento de 

um modelo e consequentemente nos seus resultados pode não ser um processo trivial uma vez que, 

tal como discutido até este ponto, muitos aspetos entram em jogo. 

Para tal, (Clemen & Reilly n.d.) propõem a captação dos efeitos das diversas fontes de incerteza de 

forma sistemática recorrendo a simulações computacionais. 

A incerteza identificada e materializada nas probabilidades definidas é propagada ao modelo sendo 

depois analisada a variabilidade de resultados produzidos, tal como esquematizado na figura 1. 
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A designação “Método de Monte Carlo” é utilizada para este tipo de abordagens em que, quantificadas 

as incertezas associadas aos dados de entrada no modelo, este é corrido um elevado número de vezes 

com o objetivo de obter um intervalo de valores possível que representará a incerteza associada aos 

resultados introduzida pelas fontes consideradas. 

Neste tipo de procedimentos, quanto mais elevado o número de simulações efetuado mais precisos 

serão os intervalos de resultados expectáveis para o problema em análise, dada a incerteza 

considerada. 

Em (Helton et al. 2006) são apresentados métodos de análise de incerteza com enfoque no método de 

simulação Monte Carlo, baseado na recolha de uma amostra resultante de um elevado número de 

simulações. 

Recorrendo a este tipo de técnicas, deve ser possível explicar a variabilidade dos resultados de um 

dado modelo 𝑦(𝑥) = [ 𝑦1(𝑥), 𝑦2(𝑥), … , 𝑦𝑛(𝑥)] com base nas fontes de incerteza consideradas, 

Variável aleatória x1 Variável aleatória x3 Variável aleatória x2 
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Figura 1 - Método de propagação de incerteza ao modelo (adaptado de (C. J. Roy 2010)) 
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materializadas por variáveis de entrada de valor incerto 𝑥 = [ 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛], bem como extrair 

conclusões acerca da robustez do modelo face a estas. 

Os resultados das análise de incerteza descritas são geralmente apresentados segundo indicadores 

estatísticos como médias ou desvios-padrão, funções densidade de probabilidade, funções de 

distribuição cumulativa ou diagramas de “caixa e bigodes” (Helton et al. 2006). 

Segundo o mesmo autor, análises de sensibilidade devem ser utilizadas de forma complementar para 

que seja possível analisar que porção da variabilidade de y(x) pode ser atribuída à variação de cada 

variável x. 

Para tal pode recorrer-se a representações como gráficos de dispersão que revelem relações de não 

linearidade entre os valores registados, a indicadores como coeficientes de correlação de Pearson ou 

de Spearman entre os valores de y e x ou a técnicas de decomposição da variância registada (Helton 

et al. 2006). 

Alternativamente à abordagem probabilística apresentada, pode também recorrer-se à construção de 

cenários, como referido em (Matos 2007). 

Esta abordagem consiste na construção de diferentes versões do mesmo modelo e posterior 

comparação dos resultados obtidos, podendo ou não haver lugar à atribuição de probabilidades a cada 

cenário com base no ponto de vista do analista. 

Na secção seguinte são apresentadas aplicações práticas de teste à robustez de índices com base nos 

conceitos e métodos apresentados. 

 

 

2.2. Fontes de incerteza identificadas em casos práticos 

 

Nesta secção é apresentada a revisão efetuada a um conjunto de estudos do Joint Research Centre 

da Comissão Europeia onde é testada a robustez de índices de várias áreas da investigação, sendo 

destacadas as fontes de incerteza estudadas. 

(Nardo et al. 2005) apontam que esta prática deve ser sempre incluída na apresentação dos próprios 

índices. Isto deve-se ao facto de uma das fraquezas deste tipo de indicadores de desempenho poderem 

produzir resultados enviesados devido a opções metodológicas do analista (Saisana & Tarantola 2002), 

o que vai ao encontro do discutido na secção anterior. 

Uma vez que a abordagem metodológica e as fontes de incerteza analisadas se repetem em todos os 

trabalhos encontrados, é apresentada uma descrição geral das mesmas, assim como o quadro 1 onde 

se resumem os principais aspetos relativos a cada índice. 
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Quadro 1 - Quadro-síntese de artigos de análise de robustez 

 

 

     Referência  Fontes de incerteza testadas    Método Utilizado 

(Nardo et al. 2005) • Tratamento dados em falta; 

• Método normalização; 

• Exclusão de 1 sub-indicador;  

• Fórmula de agregação;  

• Método de ponderação; 

• Escolha do perito. 

Simulações Monte Carlo; 

 

(Saisana et al. 2005) • Tratamento de dados em falta; 

• Nível de agregação; 

• Fórmula de agregação;  

• Método de ponderação. 

Simulações Monte Carlo; 

Cenários; 

(Saisana 2008) • Estrutura do índice    
 (agregação de sub-indicadores  
  por dimensão através de análise fatorial); 
• Método de normalização 

• Método de ponderação; 

• Fórmula de agregação. 

Cenários; 

 

(Michaela Saisana & 

Andrea Saltelli 2008) 

• Erros de medição; 

• Truncagem na avaliação de 
     indicadores; 
• Método de ponderação; 

• Fórmula de agregação. 

Simulações Monte Carlo; 

Cenários; 
 

(Hoskins et al. 2006) 
• Estrutura do índice  
  (agregação de sub-indicadores  
   por dimensão através de análise fatorial); 

• Método de normalização 
• Método de ponderação; 
• Fórmula de agregação. 

Cenários; 

(Brand et al. 2007) • Método de ponderação; 

• Fórmula de agregação; 

• Tratamento de dados em falta. 

Cenários; 

(Saisana &  

D’Hombres 2008) 

• Exclusão de 1 sub-indicador;  
• Fórmula de agregação;  

• Método de ponderação. 

Cenários; 

(Saisana et al. 2009) • Exclusão de 1 sub-indicador;  

• Fórmula de agregação;  

• Método de ponderação. 

Cenários; 

(Tarantola et al. 2002) • Método de ponderação. Simulações Monte Carlo; 

(Saisana & Munda 

2008) 

• Estrutura do índice (agregação de 
    sub-indicadores por dimensão  
    através de análise fatorial); 
• Método de normalização 
• Método de ponderação; 
• Fórmula de agregação; 
• Tratamento de dados em falta; 
• Exclusão de 1 sub-indicador;  

• Exclusão de 1 dimensão. 

Simulações Monte Carlo; 
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De modo a facilitar a compreensão dos tópicos apresentados nesta secção importa definir três 

conceitos amplamente utilizados nos artigos revistos: dimensão; indicador/índice; e sub-indicador. 

Dimensão diz respeito ao primeiro nível de análise do fenómeno modelado e define cada critério que 

se pretende ter em conta na sua avaliação. Cada dimensão é materializada em termos numéricos por 

um indicador ou pela agregação de vários sub-indicadores.  

O resultado final da agregação de todas as dimensões é denominado índice. 

As fontes de incerteza avaliadas nos trabalhos revistos surgem, como já foi referido, devido a 

pressupostos metodológicos assumidos na formulação dos modelos, sendo apresentadas em seguida. 

 

• Fórmula de agregação 

A incerteza associada à fórmula de agregação a utilizar no cálculo final de um índice é abordada em 

todos os artigos revistos, o que demonstra a pertinência da inclusão da discussão acerca deste aspeto 

na análise à robustez de índices. 

A importância deste aspeto prende-se sobretudo com a aceitação ou não da hipótese de compensação 

do índice, propriedade que se verificou existir na maior parte das versões originais dos índices revistos, 

uma vez que a fórmula mais amplamente utilizada é a de agregação aditiva simples. 

Deste modo, registou-se com frequência a formulação de versões alternativas dos índices revistos 

recorrendo a outras fórmulas de agregação, de maneira a comparar os resultados finais produzidos. 

As fórmulas de agregação alternativas propostas com maior frequência foram a multiplicativa 

(geométrica – parcialmente compensatória) ou o método de Condorcet-Kemeny-Young-Levenglick (não 

compensatório) (Munda and Nardo 2003). 

Quando testadas várias fontes de incerteza simultaneamente, esta é apontada com frequência como a 

mais impactante (Saisana et al. 2005; Nardo et al. 2005)(Michaela Saisana & Andrea Saltelli 2008) na 

variação dos resultados. No entanto, tal não implica que as variações de resultados produzidas sejam 

extremas.  

Apenas em (Nardo et al. 2005) foi apontada uma baixa robustez do índice, sendo nos restantes estudos 

referido que as alterações provocadas na ordenação das entidades avaliadas são apenas moderadas. 

De um modo geral, e como seria expectável, a utilização do método não compensatório penaliza 

entidades com pontuações extremamente baixas em alguma das dimensões envolvida. 

 
 

• Tratamento de dados em falta 
 
A ocorrência de falta de dados relativamente a certas entidades em certos sub-indicadores e o método 

utilizado para contornar essa questão é também apontada nos artigos revistos como uma fonte de 

incerteza. Diferentes autores propõem diferentes métodos para estimar os dados em falta e tais opções 

influenciam os resultados finais produzidos pelos índices. 
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• Método de ponderação 
 
O método utilizado na definição dos coeficientes de ponderação das diferentes dimensões e sub-

indicadores é, a par da fórmula de agregação, a fonte de incerteza mais frequentemente testada nos 

artigos revistos. 

Nas fórmulas de agregação aditiva simples e agregação multiplicativa, em que se aceita a hipótese de 

compensação, os coeficientes de ponderação devem representar a compensação existente entre as 

dimensões do fenómeno a modelar. 

Nos artigos revistos verificou-se com frequência a comparação entre coeficientes obtidos por métodos 

estatísticos, métodos baseados na participação de agentes envolvidos (stakeholders) ou a utilização 

de pesos iguais para todas as dimensões. 

Assim, pode afirmar-se que a maioria dos artigos revistos testa o método de atribuição dos coeficientes 

de ponderação do ponto de vista da incerteza associada à especificação do modelo, ou seja, à escolha 

do método a utilizar. 

A única exceção a esta tendência verificou-se em (Tarantola et al. 2002) em que se efetuou uma análise 

de incerteza aos pesos atribuídos por um tipo de método – participação de agentes envolvidos 

(stakeholders) – sendo por isso uma análise da incerteza associada à calibração do modelo obtida por 

esse método específico. 

 
 

• Método de normalização 
 
De modo a tornar possível a agregação dos sub-indicadores para o cálculo final do índice é necessário 

que todos estejam na mesma escala. Para o efeito, diferentes modos de normalização dos dados foram 

comparados na perspetiva de testar a influência desta fonte de incerteza na estabilidade dos resultados 

originais dos índices revistos. 

Relativamente a esta etapa, importa realçar que em nenhum dos índices analisados foi testada a 

hipótese de efetuar a normalização dos dados com recurso a funções de valor, contrariamente ao que 

seria expectável. 

A incerteza associada à normalização dos dados pode também ser classificada como incerteza 

relacionada com a especificação do modelo. 

 

• Estrutura do índice 

A própria definição da estrutura do índice verificou-se também ser uma das fontes de incerteza mais 

amplamente estudada, tendo sido na literatura revista ((Saisana et al. 2005), (Saisana & Munda 2008), 

(Saisana et al. 2009), (Saisana & D’Hombres 2008), (Hoskins et al. 2006)) testadas hipóteses como a 

exclusão de sub-indicadores ou dimensões dos índices, bem como diferentes agregações dos sub-

indicadores por dimensão. 
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• Erros de medição 
 
Em (Michaela Saisana & Andrea Saltelli 2008) foi testada também a hipótese da ocorrência de erros 

na recolha da informação relativa aos sub-indicadores.  

O meio de representação dos erros utilizado pelos autores foi a utilização, em cada sub-indicador, de 

uma distribuição Normal de média igual a zero e desvio-padrão igual ao verificado na amostra em 

estudo naquele sub-indicador. 

 

• Truncagem na avaliação dos indicadores 
 
Em (Michaela Saisana & Andrea Saltelli 2008) é também testada a influência da utilização de truncagem 

na pontuação atribuída a cada sub-indicador. Este processo consiste em estabelecer valores limite para 

os sub-indicadores, acima (abaixo) dos quais uma entidade já não irá aumentar (diminuir) a sua 

pontuação e é utilizado de modo a atenuar o efeito da existência de outliers. 

 

2.3. Métodos e indicadores de análise 

 
Apresentadas as principais fontes de incerteza encontradas, importa sublinhar que não é possível 

apontar regras relativamente ao impacto que cada uma pode ter na robustez dos referidos índices, uma 

vez que tal efeito depende da construção de cada índice, das hipóteses alternativas testadas e também 

dos próprios dados de entrada da amostra. 

Relativamente aos métodos utilizados para testar os índices, registou-se a utilização de dois métodos 

distintos: métodos probabilísticos recorrendo a simulações Monte Carlo e construção de cenários. 

A utilização de simulações de Monte Carlo envolve a associação, a cada fonte de incerteza, de funções 

de distribuição de probabilidade. 

Após efetuar um elevado número de simulações são obtidos, para cada entidade avaliada, um intervalo 

de valores para o índice, ao invés de um único valor. Este intervalo de valores reflete a incerteza no 

valor do índice provocada pelas fontes de incerteza testadas. 

Pela análise da incerteza verificada, comparando os intervalos resultantes das simulações com os 

resultados originais do índice, podem ser extraídas conclusões acerca da robustez do índice, 

dependendo da maior ou menor dispersão observada. 

Em (Nardo et al. 2005) foi utilizado este método para testar a robustez do índice Technology 

Achievement Index. 

A fórmula de agregação, por exemplo, foi uma das fontes de incerteza ativadas, tendo sido testadas as 

hipóteses de utilização da fórmula aditiva simples, fórmula multiplicativa ou uma fórmula não 

compensatória. Foi assim construída uma função de probabilidade discreta com 3 resultados possíveis 

e equiprováveis, correspondentes à utilização de uma das três referidas fórmulas para calcular o índice. 

O mesmo raciocínio foi aplicado no presente trabalho para ativação das restantes fontes de incerteza. 
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O mesmo procedimento foi utilizado em (Saisana et al. 2005) e em (Michaela Saisana & Andrea Saltelli 

2008) para ativação das fontes de incerteza testadas. 

Após a execução deste procedimento, verificou-se ser frequente complementar as análises de 

incerteza com análises de sensibilidade, com o objetivo de quantificar a variabilidade do output que 

pode ser explicada pela variabilidade de cada fonte de incerteza. 

Para tal, em (Nardo et al. 2005) e (Saisana et al. 2005) recorreu-se aos índices de sensibilidade de 

(Sobol, 1993), baseados na decomposição da variância registada. 

Os métodos que utilizam a construção de cenários para testar a robustez consistem na formulação de 

diferentes versões do mesmo índice, resultantes de diferentes combinações de opções metodológicas 

em cada fonte de incerteza identificada. 

Como resultado deste processo obtém-se, para cada versão do índice, um conjunto de pontuações das 

entidades avaliadas cuja comparação com os valores originais permite também extrair conclusões 

relativamente à disparidade ou estabilidade dos resultados e robustez do índice. 

O método probabilístico, comparativamente com o método de construção de cenários, permite captar 

de forma mais sistemática todas as combinações de hipóteses, bem como possíveis efeitos de 

interação entre estas. 

Por fim considerou-se pertinente apresentar também o tipo de análises efetuadas aos resultados pelos 

autores, bem como os indicadores-síntese mais utilizados para resumir as mesmas. 

Constatou-se que na generalidade dos artigos a análise dos resultados se baseia não só na 

comparação entre a pontuação fornecida pelo índice originalmente e após as simulações, mas também 

nos rankings de ordenação das entidades avaliadas. 

Em qualquer dos casos, é frequente recorrer a medidas de dispersão como os percentis 5 e 95 dos 

valores registados após as simulações/cenários, podendo a amplitude desse intervalo fornecer 

indicações acerca da volatilidade dos resultados face ao cenário original. 

A representação destes valores em gráficos de dispersão é prática corrente pois permite uma análise 

mais rápida e eficaz dos resultados. 

Verificou-se também ser frequente a utilização da pontuação mediana ou do ranking mediano atribuído 

a cada entidade para comparação com o respetivo valor original, complementada com o cálculo das 

correlações entre eles. 

Em (Nardo et al. 2005) foi também calculada a variação média total registada no ranking dos países 

avaliados como medida de quantificação da variabilidade provocada pelas simulações. 

Em (Michaela Saisana & Andrea Saltelli 2008) e (Saisana & D’Hombres 2008) foram utilizadas, como 

forma de representação da incerteza associada ao ranking de cada entidade avaliada, as suas 

probabilidades (frequências) de classificação num dado intervalo de posições do ranking, verificadas 

após as simulações ou cenários construídos. 
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Verificou-se ainda ser frequente a comparação entre a pontuação ou ranking originais com os cenários 

pessimista e otimista verificados nas simulações ou cenários. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Introdução 

 

A aplicação do método IAAPE envolve diversas etapas ao longo das quais surgem fontes de incerteza 

relacionadas com hipóteses e pressupostos metodológicos assumidos. Tal deve-se à complexidade de 

captar a perceção que o peão tem do espaço urbano e a valorização que faz das características do 

mesmo. 

Deste modo, o primeiro passo do teste à robustez do método IAAPE baseou-se em percorrer as várias 

etapas do mesmo, identificando as fontes de incerteza associadas e discutindo a respetiva tipologia. 

A figura 2 representa a sequência de etapas do método IAAPE (ver anexo IV para uma descrição do 

método) e as incertezas associadas a cada uma, sendo ambas objeto de descrição da secção 3.2. De 

modo a clarificar a metodologia utilizada no presente trabalho deve ser realçada a importância dessa 

secção e devem também estar claros os seguintes aspetos: 

• O conceito de Caminhabilidade segundo o IAAPE baseia-se em 7 dimensões a partir das 

quais é avaliado o espaço urbano: Conectividade, Conveniência, Convivialidade, Clareza, 

Conforto, Compromisso e Coexistência; 

• Um ponto de vista é uma definição/perceção que alguém, como peão, tem de uma 

determinada dimensão; 

• Um indicador define-se como o meio de operacionalizar um ponto de vista, tornando-o 

mensurável e é calculado a partir de um ou vários parâmetros auditados; 

• A formulação de Caminhabilidade segundo o IAAPE é feita para 4 grupos de peões (adultos, 

crianças, idosos e mobilidade condicionada), divergindo potencialmente nos pontos de vista 

utilizados; 

• A formulação de Caminhabilidade segundo o IAAPE é feita para 2 tipos de viagens a pé 

(utilitária e recreativa), divergindo potencialmente nos pesos relativos atribuídos a cada ponto 

de vista; 

• O conceito de fonte de incerteza deve ser encarado como uma hipótese ou um pressuposto 

que foi assumido e a partir da qual se trabalhou o método; 

• O resultado final do método IAAPE, após avaliação das características de uma rua, foi 

designado Índice de Caminhabilidade (ou Walkability Score – WS). 

Nas secções seguintes é utilizada a terminologia dos working papers explicativos do projeto IAAPE 

(Moura 2015; Correia 2015): 

• A sigla “SIG” é utilizada para fazer referência a parâmetros auditados recorrendo a ferramentas 

de Sistemas de Informação Geográfica (SIG); 

• A sigla “Aud” é utilizada para fazer referência a parâmetros auditados diretamente na rua; 

• “Cij” diz respeito ao ponto de vista j pertencente à dimensão i. 
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3.2. Identificação e explicação das fontes de incerteza do método IAAPE 

 

3.2.1. Estruturação: Seleção dos pontos de vista elegíveis – painel de 

especialistas 

 

Após uma revisão de literatura sobre a temática da Caminhabilidade os autores do IAAPE produziram 

uma lista de pontos de vista tipicamente apontados como relevantes na perceção de Caminhabilidade, 

agrupando-os segundo as sete dimensões do método.  

Com base nos julgamentos de um painel de especialistas foram selecionados 5 pontos de vista por 

dimensão que avançariam para a fase seguinte. 

Este procedimento envolve diversos tipos de incerteza, sendo possível identificar: 

• Incerteza metodológica relativamente à definição da regra/método (#2 na figura 2) de quantos 

pontos de vista devem ser selecionados (5 por dimensão); 

• Incerteza metodológica relativamente à constituição de um painel de especialistas (#1 na figura 

2) que consiga representar da maneira mais realista a perceção dos grupos de peões; 

• Incerteza associada à especificação do método (ver #5 figura 2) relacionada com as 

escolhas/julgamento dos especialistas na definição de quais os pontos de vista mais 

relevantes.  

Enquanto os primeiros dois aspetos apontados estão relacionados com opções dos autores/utilizadores 

do método IAAPE, o último está relacionado com o julgamento dos especialistas selecionados para 

colaborar. No entanto, todos envolvem incerteza que é propagada às fases seguintes do método, 

condicionando-as.  

 

3.2.2. Estruturação: Seleção do ponto de vista chave – sessão de stakeholders 

 

Selecionados os 5 pontos de vista mais relevantes para cada dimensão, foi efetuada uma sessão com 

stakeholders representantes dos 4 grupos de peões (adultos, crianças, idosos e pessoas com 

mobilidade condicionada) tendo como objetivo selecionar um ponto de vista chave representativo de 

cada dimensão. 

Desta etapa resultaram um conjunto de pontos de vista específico de cada grupo de peões, que se 

encontra apresentado no quadro 2. 
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Quadro 2 - Conjuntos de indicadores selecionados por grupos de peões (Adaptado de (Moura et al. 2017)) 

  Adultos  Crianças  Idosos 
 Mobilidade      

 Condicionada 

C1 

Conectividade 

C12: Continuidade do 

percurso 

C13: Condições de fazer 

um caminho o mais 

direto possível 

C12: Continuidade do 

percurso 

C14: Existência de 

infraestrutura pedonal 

acessível 

C2 

Conveniência 

C21: Diversidade de 

usos 

C21: Diversidade de 

usos 

C24: Densidade de usos 

de comércio e serviços 

do dia-a-dia 

C22: Largura do passeio 

necessária para fluxo 

pedonal 

C3 

Conforto 

C32: Qualidade do 

revestimento 

C31: Efeito de vigilância 

– “poder ver e ser 

visto” 

C32: Qualidade do 

revestimento 

C32: Qualidade do 

revestimento 

C4 

Convivialidade 

C43: Mix de usos e 

horários de 

funcionamento / 

utilização 

C42: Existência de 

“espaços âncora” com 

efeito de atração 

C41: Existência de locais 

de encontro e paragem 

C42: Existência de 

“espaços âncora” com 

efeito de atração 

C5 

Clareza 

C51: Pontos notáveis 

e elementos 

singulares de 

referência 

C51: Pontos notáveis e 

elementos singulares 

de referência 

C51: Pontos notáveis e 

elementos singulares 

de referência 

C53: Toponímia e 

sinalética adaptada a 

peões 

C6 

Coexistência 

C61: Segurança face 

ao trânsito nas 

travessias pedonais 

C62: Travessias 

localizadas nas 

principais linhas de 

desejo dos peões 

C61: Segurança face ao 

trânsito nas travessias 

pedonais 

C61: Segurança face ao 

trânsito nas travessias 

pedonais 

C7 

Compromisso 

C71: Cumprimento 

da legislação de 

apoio ao peão 

C75: Padronização nas 

intervenções / soluções 

/ desenho do espaço 

urbano 

C71: Cumprimento da 

legislação de apoio ao 

peão 

C71: Cumprimento da 

legislação de apoio ao 

peão 

 

 

A constituição do painel de stakeholders, pelos motivos explicados na secção anterior, envolve 

incerteza metodológica e associada à especificação do método (#3 na figura 2). 

Posteriormente, e de modo a não tornar a etapa de Ponderação demasiado morosa, a metodologia 

IAAPE define que apenas 1 ponto de vista por dimensão é incluído no método e que para os 2 tipos de 

viagem os conjuntos de pontos de vista utilizados são os mesmos. 

A definição desta regra deve também ser apontada como uma fonte de incerteza metodológica pois 

consiste numa hipótese assumida pelos autores do IAAPE (ver #4 na figura 2). Outras regras/métodos 

poderiam ser sugeridos, resultando em diferentes seleções. 

Com o concluir desta etapa da fase de estruturação definem-se os critérios de avaliação do espaço 

urbano que serão incluídos no cálculo do Índice de Caminhabilidade, pelo que as fontes de incerteza 

apontadas impactam não só os resultados desta fase, mas também do método. 
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3.2.3. Ponderação 

 

Após a seleção dos pontos de vista representativos de cada dimensão, o método IAAPE prossegue 

com a definição dos respetivos coeficientes de ponderação. 

Recorrendo ao painel de stakeholders da etapa anterior foi efetuada uma sessão Delphi adaptada na 

qual foram comparados pares de alternativas, resultando na definição dos pesos relativos 

representados no quadro 3. O método Delphi consiste num conjunto estruturado de questões colocadas 

por um facilitador a um painel organizado de especialistas cujo objetivo é que seja alcançada, através 

de duas ou mais rondas, a convergência nas respostas de todos os agentes envolvidos. 

Para a obtenção dos referidos valores dos pesos utilizou-se ainda o software “1000 minds”, uma 

aplicação web para prioritização e apoio à decisão quando múltiplos critérios estão envolvidos. 

 

A incerteza associada a esta etapa pode ser classificada em dois tipos: 

• Associada à calibração do método, que é influenciada por aspetos como a constituição do 

painel, a subjetividade/imprecisão do julgamento dos stakeholders, ou a natureza/tipo das 

questões efetuadas pelo agente encarregue de conduzir a “entrevista” (ver #7 na figura 2); 

• Incerteza metodológica associada à seleção do método (Delphi adaptado) e software 

(1000minds) utilizados na definição dos coeficientes (ver #6 na figura 2). 

A avaliação do impacto que a definição dos coeficientes de ponderação pode ter nos resultados do 

método, um dos desenvolvimentos efetuados nesta dissertação, pode permitir que, como 

desenvolvimento futuro, seja possível informar os stakeholders do impacto das opções que tomam. 

Este procedimento seria útil no sentido de mitigar ou reduzir a incerteza associada a eventuais 

recalibrações do método para este caso de estudo. 

 

 

Quadro 3 - Coeficientes de ponderação definidos por grupo de peões e tipo de viagem (adaptado de (Moura et 
al. 2017)) 

 Adultos Crianças Idosos 
  Mobilidade  

  Condicionada 

 Utilitário Recreativo Utilitário Recreativo Utilitário Recreativo Utilitário Recreativo 

C1 

Conectividade 
17% 4% 19% 9% 11% 7% 11% 15% 

C2 

Conveniência 
6% 19% 15% 23% 16% 27% 16% 10% 

C3 

Conforto 
17% 12% 19% 18% 21% 17% 21% 20% 
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3.2.4. Seleção do indicador 

 
Tal como já foi referido, para que um ponto de vista seja mensurável segundo as características do 

ambiente urbano, é necessário associar-lhe um indicador. 

Contudo, a literatura relacionada com a quantificação de Caminhabilidade é vasta, não havendo um 

indicador único e consensual para a medição das diferentes dimensões ou pontos de vista. 

Tomando como exemplo o indicador “Continuidade do percurso”, é possível encontrar diversos 

descritores para o seu cálculo. 

Na formulação original do IAAPE, este indicador foi quantificado como o rácio entre i) a distância entre 

uma origem e um destino que envolva menos segmentos de rua e a ii) distância em linha reta, contudo 

outros autores defendem a utilização de fórmulas como: 

• o rácio entre o número de segmentos e o número de interseções, para uma dada área de estudo 

(Dill 2004), ou  

• o rácio entre o número de intersecções e o somatório do número de interseções com o número 

de segmentos de rua sem saída (Dill 2004). 

Cabe ao analista selecionar os indicadores a utilizar, desconhecendo-se o impacto dessa opção no 

resultado final do índice de caminhabilidade, sendo por isso uma fonte de incerteza (ver #9 na figura 

2). 

A avaliação da incerteza descrita nesta secção poderia ser efetuada por meio da construção de 

cenários utilizando diferentes indicadores para cada ponto de vista, estudo que se propõe para 

desenvolvimentos futuros do IAAPE. 

No quadro 4 apresentam-se resumidos os indicadores utilizados no IAAPE para avaliar cada dimensão, 

bem com os parâmetros necessários ao seu cálculo. 

 

 

C4 

Convivialidade 
17% 23% 4% 18% 11% 17% 11% 15% 

C5 

Clareza 
11% 19% 12% 14% 5% 3% 5% 5% 

C6 

Coexistência 
22% 15% 23% 14% 21% 17% 21% 15% 

C7 

Compromisso 
11% 8% 8% 5% 16% 13% 16% 20% 
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Quadro 4 - Indicadores de avaliação e parâmetros para o seu cálculo (adaptado de (Moura et al. 2017)) 

  Dimensão     Indicador    Parâmetro 

 C1 
 Conectividade 

C12: Continuidade do percurso SIG1 

C13: Condições de fazer um caminho o mais direto possível SIG2 

C14: Existência de infraestrutura pedonal acessível SIG3, Aud8, Aud9 

 C2 
 Conveniência 

C21: Diversidade de usos Aud10 

C22: Largura do passeio necessária para fluxo pedonal Aud9 

C24: Densidade de usos de comércio e serviços do dia-a-
dia 

Aud15 

 

Dimensão Indicador Parâmetro 

C3 
Conforto 

C31: Efeito de vigilância – “poder ver e ser visto” Aud12 

C32: Qualidade do revestimento Aud6, Aud7 

C4 
Convivialidade 

C41: Existência de locais de encontro e paragem Aud11 

C42: Existência de “espaços âncora” com efeito de 
atração 

Aud16 

C43: Mix de usos e horários de funcionamento / 
utilização 

Aud10, Aud13 

C5 
Clareza 

C51: Pontos notáveis e elementos singulares de 
referência 

Aud14 

C53: Toponímia e sinalética adaptada a peões Aud5 

C6 
Coexistência 

C61: Segurança face ao trânsito nas travessias pedonais SIG4  

C62: Travessias localizadas nas principais linhas de desejo 
dos peões 

SIG5 

C7 
Compromisso 

C71: Cumprimento da legislação de apoio ao peão SIG6 

C75: Padronização nas intervenções / soluções / desenho 
do espaço urbano 

Aud6, Aud7, Aud9 
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3.2.5. Recolha de dados de entrada 

 

A etapa da recolha dos dados de entrada do método envolve auditorias de rua e cálculo em SIG e 

acarreta também incerteza, sendo possível associá-la a dois principais motivos: 

• Erros na execução das medições/auditorias, no tratamento e introdução dos dados em suporte 

informático ou na auditoria da rede pedonal (ver #8 na figura 2); 

• Subjetividade de alguns descritores de indicadores que podem suscitar diferentes 

interpretações por parte de diferentes auditores ou por parte do mesmo auditor em datas 

diferentes (ver #8 na figura 2). 

O indicador “Pontos notáveis e elementos singulares de referência” é o melhor exemplo da incerteza 

referida. Este indicador tem como descritor a “Avaliação qualitativa da existência ou visibilidade de 

pontos notáveis e elementos singulares de referência”. 

Ora, aquilo que para um auditor representa um elemento singular de referência pode não o ser para 

outro auditor, a menos de um elevado grau de prática e experiência neste tipo de auditorias. 

Efetivamente, no caso de estudo de aplicação do IAAPE em Arroios, após várias auditorias de rua para 

uma “amostra de teste/treino” de 17 segmentos de rua, os valores de concordância entre auditores na 

avaliação do parâmetro necessário ao cálculo deste indicador rondaram os 35%.  

Este baixo valor pode ser explicado, como já referido, pela subjetividade do indicador ou pela 

experiência do auditor, mas levantou o interesse em efetuar uma análise deste tipo a todos os 

indicadores envolvidos. 

A constatação da existência deste tipo de incerteza obriga a mecanismos de validação entre pares 

assim como mecanismos para evitar/contornar esta incerteza como por exemplo, através da formação 

prévia dos analistas com vista à harmonização de perspetivas e procedimentos. 

Assim, comprova-se que a introdução da possibilidade de erros durante as auditorias é uma questão 

pertinente, cuja avaliação pode trazer valor acrescentado no sentido de testar a robustez do IAAPE. 

 

3.2.6. Construção da função de valor 

 

De modo a que seja possível ter todos os indicadores na mesma escala de pontuação, para que seja 

aplicada a fórmula de agregação, foi necessário construir funções de valor para cada um. 

Este procedimento tem influência nos resultados obtidos e deve refletir a valorização que o peão faz 

das características da envolvente urbana, que não é um processo trivial pois requer uma calibração 

para ir ao encontro dessa realidade. Nesse sentido, a inclusão da participação de stakeholders nesta 

etapa seria um meio de mitigar a incerteza associada a esta etapa, sendo uma proposta para 

desenvolvimentos futuros. 



 

23 
 

Assim, seria possível discutir várias opções utilizadas no IAAPE para esta etapa como o andamento 

linear utilizado nas funções de valor e os seus valores-limite, aspetos relacionados com a especificação 

do método, bem como a adequação da utilização das mesmas funções de valor para todos os grupos 

de peões (ver #10 na figura 2). 

Em (Clemen & Reilly n.d.) os autores abordam o tema da definição de perfis de aceitação ou aversão 

ao risco face à valorização, quantificada em unidades de utilidade, que um agente faz de unidades 

monetárias, como se pode observar na figura 3. É possível efetuar um paralelismo entre o exemplo 

destes autores e o caso do IAAPE relativamente à utilidade percecionada pelos peões das 

características urbanas que o rodeiam. 

A atribuição, a um dado indicador do IAAPE, de uma curva do tipo da associada a aversão ao risco na 

figura 3 significaria que a partir de um certo nível de serviço, o aumento de desempenho nesse indicador 

não se traduziria num aumento de utilidade naquilo que são as valorizações do grupo de peões 

considerado. 

 

Figura 3 - Funções de valor associadas a diferentes perfis de risco (adaptado de (Clemen & Reilly n.d.)) 

 

3.2.7. Fórmula de agregação 

 

A fórmula de agregação utilizada no cálculo do Índice de Caminhabilidade consiste também num 

pressuposto metodológico com influência nos resultados do método, introduzindo incerteza associada 

à especificação do método (ver #11 na figura). 

Perfil de aceitação do risco 

Perfil de aversão ao risco 

Perfil de neutralidade face ao risco 

Riqueza 

U
ti

lid
ad

e 
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No método IAAPE é aceite a hipótese de compensação, desconhecendo-se a diferença de valores 

obtidos se outro método fosse utilizado como por exemplo, parcialmente compensatório ou não 

compensatório. 

 

3.2.8. Validação 

 

Sendo a temática da Caminhabilidade relativamente recente, um dos aspetos que ainda não se 

encontra desenvolvido é a validação dos modelos e ferramentas utilizados na sua medição. 

O método IAAPE não é exceção, pelo que deve ser apontada nesta etapa a existência de incerteza 

metodológica relativamente ao modo de validação mais eficaz (ver #13 na figura 2). 

No caso específico das contagens de fluxo pedonal, que foi um dos métodos utilizados, podem ser 

apontados erros de amostragem, ou seja, incerteza associada à calibração do método (ver #12 na 

figura 2). 

 

3.3. Abordagem metodológica 

 

3.3.1. Apresentação da sequência geral 

 

Como ficou demonstrado nas secções anteriores, o método IAAPE baseia a sua aplicação num 

encadeamento lógico de várias etapas complexas, ao longo das quais são assumidas hipóteses.  

Como resultado da sequência descrita é produzida, para cada combinação “grupo de peões X tipo de 

viagem”, uma formulação que permite obter um Índice de Caminhabilidade. 

Esta avaliação de uma zona de estudo segundo uma dada formulação do IAAPE pode ser interpretada 

como uma “estimação pontual” (um valor único por cada segmento de rua) da sua Caminhabilidade, 

correspondente àquela formulação particular do método.  

O presente trabalho partiu de uma avaliação deste tipo à zona de Arroios, em Lisboa (cujos resultados 

se sintetizam no capítulo 4) e teve como objetivo testar o desempenho do método IAAPE após 

considerar outras formulações, com diferentes conjuntos de pesos relativos, e a possibilidade de erros 

durante as auditorias. 

Para tal, foram simulados 1000 diferentes cenários de calibração do método e 1000 de erros na recolha 

dos dados de entrada, permitindo obter uma “estimação probabilística” da Caminhabilidade da zona, 

resultando num intervalo de valores por cada segmento de rua. 

Para efetuar as referidas simulações foi utilizado o software “@RISK”, uma extensão do Microsoft Excel 

desenvolvido para análises estatísticas. 
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Através da comparação entre a “estimação pontual” e a “estimação probabilística” testou-se a robustez 

do método IAAPE, avaliando a incerteza associada a cada fonte de incerteza identificada previamente. 

A expectativa deste trabalho consistiu em avaliar a magnitude da diferença dos resultados de ambas 

as estimações (análises de incerteza) e identificar as variáveis com maior influência nessa diferença 

(análises de sensibilidade). 

De modo a captar separadamente os efeitos de cada fonte de incerteza, foi definido que o trabalho se 

efetuaria em 2 fases:  

• avaliação da incerteza associada aos coeficientes de ponderação, processo que conteve 7 

parâmetros simulados para cada par “grupo de peões + tipo de viagem” e que se descreve na 

secção 3.4.; 

• avaliação da incerteza associada à recolha dos dados de entrada, resultando em 18 variáveis 

simuladas cuja descrição é efetuada na secção 3.5.; 

Em ambos os casos foi utilizada uma abordagem probabilística cuja sequência geral se apresenta na 

figura 4 e a explicação detalhada nas secções seguintes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo IAAPE 
WS = 𝜶𝟏𝑪𝟏 +  𝜶𝟐𝑪𝟐 + ⋯ +  𝜶𝟕𝑪𝟕 

 

Análise de Incerteza aos Índices de   

  Caminhabilidade da rede 

  “Qual a probabilidade de alterar a classe de  

    Caminhabilidade?”

 

Simulações 

Monte Carlo 

  Ativação das fontes de incerteza  

 (distribuições de probabilidade  
  aplicadas aos parâmetros a simular) 
 

  Análise de Sensibilidade 

  “Quais os parâmetros com maior  
    influência na variação dos Índices?” 
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3.3.2. Análise de Incerteza 

 

A partir dos resultados das simulações para a amostra de 759 segmentos de rua, foram efetuadas 

análises de incerteza dos mesmos. 

Para tal, foram calculadas as probabilidades de subida, descida e mudança de classe de 

Caminhabilidade de cada segmento de rua. 

A probabilidade de mudança de classe fornece uma indicação acerca da estabilidade ou volatilidade 

dos Índices calculados nas simulações face aos originais.  

A título de exemplo, se grande parte da rede estudada apresentar elevados valores de probabilidade 

de mudança de classe a indicação é de baixa robustez dos resultados originais face às fontes de 

incerteza consideradas. 

As probabilidades de subida e descida de classe de Caminhabilidade permitem ir mais além e 

compreender o sentido dessa mudança de classe, revelando a tendência do método em 

sobrestimar/subestimar o cálculo dos Índices face às variações resultantes das fontes de incerteza 

consideradas. 

Partindo do pressuposto de que a distribuição de Índices de um dado segmento resultante das 

simulações segue uma distribuição Normal cujos valores de média e desvio-padrão são os registados 

nas 1000 simulações, calcularam-se as referidas probabilidades de acordo com o raciocínio seguinte: 

• Assumindo uma categorização em classes de Caminhabilidade de amplitude 20 – [0,20[; 

[20,40[; [40,60[; [60,80[; [80,100[ - e, por exemplo, um segmento de rua com Índice original 

igual a 45 (classe [40,60[ ); 

• A probabilidade de subida de classe será a probabilidade acumulada P(WS>60), como 

representado na figura 5; 

• A probabilidade de descida de classe será a probabilidade acumulada P(WS<40), como 

representado na figura 5; 

• A probabilidade de mudança de classe será a soma das duas anteriores; 

 

  

 Probabilidade de 
subida de classe 

 Probabilidade de 
descida de classe 

Figura 5 - Exemplificação de probabilidades de subida e descida de classe de Caminhabilidade utilizadas 
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3.3.3. Análise de Sensibilidade 

 

A etapa de análise de sensibilidade teve como objetivo perceber a influência de cada variável simulada 

na variabilidade dos Índices de Caminhabilidade calculados. De maneira a quantificá-la recorreu-se ao 

coeficiente de correlação de Spearman, verificado após as 1000 simulações entre os valores de cada 

variável simulada e o Índice de Caminhabilidade resultante. 

A utilização deste coeficiente de correlação justifica-se por não ser necessário assumir hipóteses 

relativamente às distribuições das variáveis em estudo, requerendo apenas que as observações de 

cada uma sejam ordenadas segundo uma escala/ranking. 

O coeficiente de correlação de Spearman é calculado com base na seguinte fórmula: 

 

Onde ρ é o coeficiente de correlação de Spearman entre as variáveis X e Y; di é a diferença de ranking 

entre as observações Xi e Yi; n é o número de pares de observações. 

Como resultado obteve-se, para cada segmento de rua em estudo, um ranking das variáveis simuladas 

ordenado pelo valor do coeficiente de correlação de Spearman registado entre estas e o Índice de 

Caminhabilidade calculado. 

Importa realçar que o coeficiente de correlação de Spearman apenas fornece indicações acerca do 

sentido e intensidade da relação entre os rankings dos valores das variáveis, não devendo ser 

efetuados juízos de cariz causa-efeito. 

 

3.4. Avaliação da incerteza associada aos coeficientes de ponderação 

 

O presente capítulo descreve o raciocínio utilizado na ativação dos coeficientes de ponderação das 7 

dimensões IAAPE como fontes de incerteza na calibração do método. 

O procedimento utilizado no IAAPE para definição dos valores originais definidos pelos stakeholders 

foi apresentado na secção 3.2.3 e os resultados apresentados no quadro 3. 

Como forma de representar esta incerteza, assumiu-se a hipótese de que os coeficientes teriam não 

um valor, mas sim um conjunto de valores possíveis com probabilidades de ocorrência. 

A função densidade de probabilidades utilizada foi a distribuição triangular, habitualmente utilizada para 

representar/simular variáveis de tipo de valor contínuo em situações de acentuada falta de informação 

mas onde seja possível estimar/assumir o valor modal (Petrik et al. 2013). 
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A utilização de uma distribuição triangular pressupõe ainda que os valores centrais sejam mais 

prováveis de ocorrer do que aqueles junto aos valores-limite, que no caso em estudo se considerou 

uma hipótese adequada. 

Assim, foi assumido que cada coeficiente de ponderação seria representado por uma distribuição 

triangular com os seguintes valores: 

• Valor mínimo igual a zero; 

• Valor modal igual ao valor definido pelos stakeholders; 

• Valor máximo igual a 1. 

Na figura 6 apresenta-se, como exemplo, a distribuição associada à dimensão Coexistência na 

combinação “adultos X utilitário”. 

No anexo I encontram-se representadas as distribuições de probabilidade atribuídas a cada coeficiente 

de ponderação das diferentes combinações. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uma vez que o score de Caminhabilidade é calculado por uma soma ponderada das pontuações em 

cada critério, deve ser garantido que o somatório dos pesos é igual a 1, pelo que se efetuou a seguinte 

normalização aos pesos simulados: 

𝛼𝑛 =  𝛼𝑛
∗  

1

∑ 𝛼𝑖
∗𝑖=7

1

 

Onde 𝛼𝑛 é o coeficiente de ponderação do critério n; 𝛼𝑛
∗  é o coeficiente de ponderação do critério n 

obtido numa simulação; i é o número de critérios. 

Após 1000 simulações Monte Carlo de combinações de pesos, obtiveram-se as distribuições de Índices 

de Caminhabilidade de cada segmento de rua. Ao processo de simulação referido não foram impostas 

quaisquer correlações, a priori, entre as 7 dimensões, tendo sido considerado que as mesmas são 

independentes entre si. 

 

Figura 6 - Exemplo de funções densidade de probabilidade associadas aos coeficientes de ponderação 

0,22 
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3.5. Avaliação da incerteza associada à recolha dos dados de entrada 

 

O presente capítulo descreve o procedimento utilizado para simulação da possibilidade de erros 

durante as auditorias, resultando em alterações no cálculo dos indicadores de avaliação da 

Caminhabilidade. 

Nesta etapa foram simulados os parâmetros “SIG” e “Aud” e não os valores finais dos indicadores, 

aspeto que deve ser realçado. 

Para tal foi efetuada uma análise a cada indicador, apresentada no quadro 5, no que diz respeito aos 

seguintes aspetos: 

• Parâmetros auditados necessários para o seu cálculo; 

• Tipo de resultado associado a cada parâmetro: contínuo ou discreto; 

• Intervalo de valores observado nas auditorias; 

• Valores de concordância1 de observações entre auditores, obtidos nas auditorias de formação; 

A cada parâmetro auditado foi associada uma função de distribuição de probabilidades de ocorrência 

de outros valores que não o original registado, com o objetivo de simular erros artificialmente e com 

diferentes probabilidades de ocorrência. 

Nos parâmetros SIG foram simulados eventuais erros associados ao tratamento dos dados, auditoria 

da rede pedonal ou nas medições através da ferramenta SIG. Por terem um intervalo de valores 

contínuo, nestes parâmetros o erro foi simulado recorrendo a uma distribuição Normal, tal como descrito 

nas secções seguintes. Para a construção das distribuições associadas a estes indicadores não foram 

utilizados o intervalo de valores registado durante auditorias e não se registaram disparidades entre 

auditores, motivo pelo qual as respetivas colunas do quadro 5 não apresentam valores.  

Relativamente aos parâmetros “Aud”, medidos diretamente no terreno, importa realçar que alguns se 

baseiam em contagens enquanto outros dizem respeito a níveis de serviço, ou seja, a avaliações 

qualitativas. 

Assim, o raciocínio aplicado à simulação destes parâmetros teve como objetivo simular erros de 

contagem ou diferenças na observação causadas pela subjetividade que lhes está associada. Para tal, 

recorreu-se aos valores de concordância entre auditores obtidos nas sessões de formação. 

Nas secções seguintes é explicado o raciocínio utilizado na construção das distribuições de 

probabilidade associadas a cada parâmetro, onde se utilizou novamente a terminologia dos working 

papers explicativos do projeto IAAPE (Moura 2015; Correia 2015), já referidos na secção 3.1. 

                                                      
1 Previamente à recolha de dados para avaliação da Caminhabilidade na zona de Arroios houve lugar a sessões de treino das 

auditorias de rua, tendo sido registados os valores de concordância (reliability) obtidos entre auditores e pelo mesmo auditor 
nas diversas sessões, para todos os indicadores. 
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Nesta etapa foram ainda introduzidas restrições no processo de simulação aos valores dos parâmetros, 

sendo impostas as correlações registadas durante as auditorias. Os valores destas correlações 

encontram-se representados no quadro 14 e no sub-capítulo 4.3.4. é apresentada uma discussão 

acerca do seu significado e pertinência. 

Assim, ao invés de permitir a variação totalmente aleatória do valor de cada parâmetro, foram impostas 

as correlações que se verificaram entre eles, resultantes das características do meio urbano. 
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Quadro 5 – Dados auxiliares à construção das funções densidade de probabilidades para avaliação da incerteza na recolha dos dados de entrada 

 

Dimensão 
Ponto 

de vista 
Código 

Parâmetro(s) 
auditado(s) 

Descrição  
do parâmetro 

Tipo de output 
produzido 

Valores observados 
Concordância registada 

entre auditores 

C
o

n
e

ct
iv

id
ad

e 

Continuidade  
do percurso 

C12 SIG1 

Rácio entre i) comprimento do 
caminho que envolve menos 

segmentos e 
 ii) distancia euclideana 

Contínuo - - 

Condições de efetuar 
caminho mais  
direto possível 

C13 SIG2 
Rácio entre i) comprimento do 

caminho mais curto e ii) distância 
euclideana 

Contínuo - - 

Existência de 
infraestrutura  

pedonal acessível 
C14 

Aud8 
Avaliação binária da existência de 

degraus 
Discreto 0;1 70% 

Aud9 Largura de passeio efetiva Contínuo - - 

SIG3 Maior inclinação registada Contínuo - - 

C
o

n
ve

n
iê

n
ci

a 

Diversidade de  
usos do solo 

C21 Aud10 
Nº de tipos de usos  

do solo distintos 
Discreto 0;1;2;3;4 70% 

Largura de passeio 
necessária para 

acomodar o fluxo 
pedonal 

C22 Aud9 Largura de passeio efetiva Contínuo - - 

Quantidade / 
Densidade de usos  

de comércio e serviços 
do dia-a-dia 

C24 Aud15 
Nº de estabelecimentos 

comércio/serviços 
Discreto 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 70% 

C
o

n
fo

rt
o

 Efeito de vigilância C31 Aud12 
Avaliação qualitativa de 

transparência de fachadas 
Discreto 1;2;3;4;5 70% 

Qualidade do 
pavimento 

C32 

Aud6 
Avaliação qualitativa da  
qualidade do pavimento 

Discreto 0;1;2;3;4 60% 

Aud7 
Avaliação binária de  
risco de escorregar 

Discreto 0;1 60% 
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Dimensão 
Ponto 

de vista 
Código 

Parâmetro(s) 
auditado(s) 

Descrição  
do parâmetro 

Tipo de output 
produzido 

Valores observados 
Concordância registada 

entre auditores 

C
o

n
vi

vi
al

id
ad

e
 

Existência de locais de 
encontro e paragem 

C41 Aud11 
Avaliação qualitativa da  

existência ou visibilidade de  
locais de encontro e paragem 

Discreto 0;1;2 70% 

Existência de “espaços 
âncora” com efeito de 

atração 
C42 Aud16 Nº "espaços âncora" Discreto 0;1;2;3 70% 

Mix de usos do solo 
 e horários de 

funcionamento 
/ utilização 

C43 

Aud10 
Nº de tipos de usos  

do solo distintos 
Discreto 0;1;2;3;4 70% 

Aud13 
Avaliação binária da existência de 

estabelecimentos com horários  
de serviço alargados 

Discreto 0;1 70% 

C
la

re
za

 

Pontos notáveis e 
elementos singulares 

de referência 
C51 Aud14 

Avaliação qualitativa da existência 
ou visibilidade de pontos notáveis e 
elementos singulares de referência 

Discreto 0;1;2 35% 

Toponímia e sinalética 
adaptada a peões 

C53 Aud5 
Avaliação qualitativa da existência 

de sinalética adaptada a peões 
Discreto 0;1;2;3 70% 

C
o

e
xi

st
ê

n
ci

a 

Segurança face  
ao trânsito nos 

atravessamentos 
pedonais 

C61 SIG4 

indicador composto por i) tipo de 
atravessamento, ii) visibilidade do 

peão e iii) nº de potenciais conflitos 
com tráfego automóvel 

Contínuo - - 

Atravessamentos 
localizados nas 

principais linhas de 
desejo dos peões 

C62 SIG5 

Rácio entre i) nº de 
atravessamentos formais e ii) nº 
total de atravessamentos (inclui 

linhas desejo dos peões) 

Contínuo - - 

C
o

m
p

ro
m

is
so

 

Cumprimento da 
legislação de  

apoio ao peão 
C71 SIG6 

Percentagem de rede  
pedonal inacessível 

Contínuo - - 

Padronização nas 
intervenções / soluções 

/ desenho do espaço 
urbano 

C75 

Aud6 
Avaliação qualitativa da  
qualidade do pavimento 

Discreto 0;1;2;3;4 60% 

Aud7 
Avaliação binária de risco de 

escorregar 
Discreto 0;1 60% 

Aud9 Largura de passeio efetiva Contínuo - - 
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▪ Continuidade do Percurso (SIG1) 

 

Este indicador é calculado a partir do parâmetro SIG1, que sendo um rácio entre duas distâncias produz 

um resultado de valor contínuo, o que implica uma função densidade de probabilidades também 

contínua para a análise da respetiva incerteza. 

O fator erro associado a este parâmetro foi simulado por meio de uma distribuição Normal de média 

igual ao seu valor original e desvio-padrão igual a 10% do mesmo. 

 

▪ Condições de efetuar o caminho mais direto possível (SIG2) 

 

Dada a semelhança de cálculo verificado entre este indicador e o de “Continuidade do Percurso”, foi 

utilizado o mesmo raciocínio para o parâmetro SIG2. 

 

• Existência de infraestrutura pedonal acessível (Aud8, Aud9 e SIG3) 

 

A avaliação deste indicador depende de 3 parâmetros auditados: Aud8, Aud9 e SIG3. 

O parâmetro Aud8 consiste numa avaliação binária da existência de degraus superiores a 15 cms no 

segmento, registando os valores possíveis 0 ou 1.  

Assim, a sua distribuição de probabilidade é do tipo discreto e apresenta 2 ramos, tal como apresentado 

no anexo II, construída com base nas seguintes hipóteses: 

• um possível erro na auditoria de Aud8 significaria o registo da não presença de degraus 

quando na verdade existe pelo menos um, e vice-versa; 

• O valor de concordância foi assumido como probabilidade de sucesso na auditoria, sendo a 

probabilidade de insucesso atribuída ao outro valor possível. 

O parâmetro Aud9 consiste numa medição da largura de passeio e o parâmetro SIG3 diz respeito à 

maior inclinação registada no segmento. 

Por terem ambos conjuntos de resultados do tipo contínuo foram-lhes associadas distribuições de 

probabilidade Normais, seguindo o raciocínio já descrito. 
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• Diversidade de usos do solo (Aud10) 

 

A avaliação deste indicador é baseada no número de usos do solo distintos observados no segmento, 

com valor máximo de 4. 

Foram assumidas as seguintes hipóteses: 

• um possível erro na auditoria de Aud10 resultaria na contagem a mais/menos de um uso do 

solo, resultando na função de distribuição de probabilidades do tipo discreto apresentada no 

anexo II; 

• O valor de concordância foi utilizado como probabilidade de contagem do número correto de 

usos do solo, sendo a probabilidade de insucesso repartida pelos cenários de contagem de 

um uso a mais ou a menos; 

 

• Largura de passeio necessária para acomodar fluxo pedonal (Aud9) 

 

Na avaliação deste indicador é utilizado o parâmetro Aud9 que já foi abordado anteriormente. 

 

• Quantidade / Densidade de usos de comércio e serviços do dia-a-dia (Aud15) 

 

A avaliação deste indicador baseia-se no parâmetro Aud15 que corresponde a uma contagem dos 

estabelecimentos de comércio/serviços do segmento em análise. 

Na amostra em estudo registou-se um valor máximo de 10 estabelecimentos. 

Assim, foi construída a função de distribuição de probabilidades representada no anexo II, com base 

nas seguintes hipóteses: 

• um possível erro na auditoria resultaria na contagem a mais/menos de um estabelecimento; 

• O valor de concordância foi assumido probabilidade de contagem do número correto de 

estabelecimentos, sendo a probabilidade de insucesso repartida pelos cenários de contagem 

de um estabelecimento a mais ou a menos; 

 

• Efeito de vigilância (Aud12) 

 

O parâmetro Aud12, necessário ao cálculo deste indicador, consiste numa avaliação qualitativa da 

transparência das fachadas do segmento em estudo. O output produzido é do tipo discreto, podendo 

tomar os valores 1,2,3,4 ou 5 correspondentes a diferentes níveis de transparência. 
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A função de distribuição de probabilidades foi construída assumindo os pressupostos seguintes: 

• um possível erro na auditoria resultaria na atribuição do nível acima/abaixo daquele que seria 

o mais correto; 

• O valor de concordância foi assumido probabilidade de atribuição do nível mais ajustado, 

sendo a probabilidade de insucesso repartida pelos cenários de atribuição do nível 

acima/abaixo. 

A função de distribuição de probabilidades associada ao parâmetro Aud12 pode ser consultada no 

anexo II. 

 

• Qualidade do pavimento (Aud6 e Aud7) 

 

O indicador “Qualidade do pavimento” é avaliado com base em dois parâmetros auditados in situ e 

apresentou valores de concordância a rondar os 60%. 

Foram assumidas as seguintes hipóteses na construção das funções de distribuição de probabilidade, 

ambas do tipo discreto, aplicadas aos parâmetros Aud6 e Aud7: 

• um possível erro na auditoria ao parâmetro Aud6 conduziria à atribuição do nível acima/abaixo 

daquele que seria o mais correto; 

• O valor de concordância foi assumido como probabilidade de atribuição do nível mais correto 

ao parâmetro Aud6, sendo a probabilidade de insucesso repartida pelos restantes resultados 

possíveis (1 nível acima ou 1 nível abaixo); 

• na auditoria ao parâmetro Aud7, sendo uma avaliação binária, foi considerada a possibilidade 

de atribuição do valor 0 quando o mais correto seria 1 e vice-versa; 

• O valor de concordância foi, mais uma vez, utilizado como probabilidade atribuição do valor 

correto do parâmetro Aud7, sendo a probabilidade de insucesso atribuída ao outro resultado 

possível. 

 

• Existência de locais de encontro e paragem (Aud11) 

 

Este indicador é avaliado com base no parâmetro Aud11, que tem como resultados possíveis 0,1 ou 2, 

o que resultou na construção da função de distribuição de probabilidades apresentada no anexo II. 

Para tal foram assumidos os seguintes pressupostos: 

• o erro na auditoria deste parâmetro significaria o registo da não existência nem visibilidade de 

locais de encontro e paragem, quando na realidade existe pelo menos 1, e vice-versa; 
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• O valor de concordância registado neste parâmetro foi utilizado como probabilidade de 

atribuição da “nota” correta, sendo a probabilidade de insucesso repartida pelos restantes 

resultados possíveis. 

 

• Existência de “espaços âncora” com efeito de atração (Aud16) 

 

A avaliação deste indicador baseia-se no parâmetro Aud16 que corresponde a uma contagem dos 

espaços com efeito de atração do segmento em análise. 

Na amostra em análise registou-se um valor máximo de 3 “espaços âncora”. 

Assim, foi construída a função de distribuição de probabilidades representada no anexo II, com base 

nas seguintes hipóteses: 

• um possível erro na auditoria resultaria na contagem a mais/menos de apenas um espaço 

deste tipo; 

• O valor de concordância foi assumido como probabilidade de contagem do número certo de 

“espaços âncora”, sendo a probabilidade de insucesso repartida pelos cenários de contagem 

de um espaço a mais ou a menos; 

 

• Mix de usos do solo e horários de funcionamento/utilização (Aud10 e Aud13) 

 

Este indicador é avaliado com base nos parâmetros Aud10 e Aud13 e apresentou valores de 

concordância a rondar os 70%. 

O modo de representação do erro associado à auditoria de Aud10 foi anteriormente descrito na secção 

3.4.4. 

O parâmetro Aud13 consiste numa avaliação binária, tendo sido assumidos os seguintes pressupostos: 

• Possibilidade de não ter sido observado no segmento nenhum estabelecimento com horário 

alargado quando existe pelo menos 1, e vice-versa; 

• O valor de concordância é probabilidade de sucesso na auditoria do parâmetro Aud13. 

 

• Pontos notáveis e elementos singulares de referência (Aud14) 

 

A avaliação deste indicador é feita a partir do parâmetro Aud14 e acarreta subjetividade, o que resultou 

em valores de concordância de apenas 35% durante as auditorias de treino. 
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Por tais motivos contrariamente foram aqui assumidos pressupostos diferentes face aos restantes 

parâmetros Aud, que a seguir se descrevem: 

• Todos os resultados foram considerados possíveis, como por exemplo o auditor atribuir o valor 

0 quando 2 seria o mais correto e vice-versa; 

• O valor de concordância foi novamente assumido como a probabilidade de atribuição do nível 

correto, embora neste caso isso se traduza em 3 cenários praticamente equiprováveis. 

A função de distribuição de probabilidades utilizada encontra-se representada no anexo II. 

 

• Toponímia e sinalética adaptada a peões (Aud5) 

 

O indicador descrito nesta secção avalia a existência de sinalética adequada a peões, sendo para isso 

utilizado o parâmetro Aud5, cujo conjunto de valores possível é 0,1,2 ou 3. 

Foi construída a função de distribuição de probabilidades representada no anexo II, com base nas 

seguintes hipóteses: 

• o erro na avaliação de Aud5 resultaria na atribuição de um nível acima/abaixo do nível mais 

correto; 

• O valor de concordância foi utilizado como probabilidade de atribuição do nível mais correto, 

sendo a probabilidade de insucesso repartida pelos cenários de atribuição do nível acima ou 

abaixo. 

 

• Segurança face ao trânsito nos atravessamentos pedonais (SIG4) 

 

A avaliação deste indicador é efetuada com base no parâmetro SIG4 e sendo o output do tipo contínuo, 

o fator erro foi representado por uma distribuição Normal de média igual ao valor original observado e 

desvio-padrão igual a 10% do mesmo. 

 

• Atravessamentos localizados nas principais linhas de desejo dos peões (SIG5) 

 

A avaliação deste indicador é efetuada com base no parâmetro SIG5: o rácio entre atravessamentos 

formais e total de atravessamentos (i.e. incluindo linhas de desejo dos peões). 

Sendo o resultado do tipo contínuo, o fator erro foi representado por uma distribuição Normal de média 

igual ao valor original observado e desvio-padrão igual a 10% do mesmo. 
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• Cumprimento da legislação de apoio ao peão (SIG6) 

 

O parâmetro SIG6 utilizado na avaliação deste indicador é uma percentagem, ou seja, um valor de tipo 

contínuo, tendo sido o fator erro representado por uma distribuição Normal de média igual ao valor 

original observado e desvio-padrão igual a 10% do mesmo. 

 

• Padronização nas intervenções/soluções/desenho do espaço urbano 

 

A avaliação deste indicador baseia-se nos parâmetros Aud6, Aud7 e Aud9, para os quais já foi 

apresentada a descrição do procedimento utilizado. 
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4. CASO DE ESTUDO 

 

4.1. Caracterização da situação atual 

 

O caso de estudo utilizado neste trabalho foi o da zona de Arroios, Lisboa, na qual já foi efetuada uma 

avaliação da Caminhabilidade utilizando o método IAAPE, bem como validações aos resultados obtidos 

recorrendo a questionários e contagens de fluxo pedonal. 

Os resultados obtidos já foram, por isso, apresentados em detalhe em trabalhos anteriores ((Mello 

2015), (Moura et al. 2017)). Contudo, por constituírem a base deste estudo foram resumidos neste 

capítulo com base em 3 tópicos distintos: pontuações registadas pela rede pedonal, concordância 

verificada nas sessões de formação de auditoria e validação dos resultados. 

• Pontuações 

A zona em estudo cobre um total de 759 segmentos de rua que correspondem a 50 km de rede pedonal. 

A análise foi efetuada com base em 5 categorias de Caminhabilidade (medida de 0 a 100) com 

intervalos de amplitude 20, correspondendo a 5 “níveis de serviço” (de A – muito bom até E – muito 

mau). 

Na figura 7 apresentam-se os resultados obtidos em termos de valores relativos de comprimento da 

rede pedonal em cada nível de serviço/qualidade de Caminhabilidade.              

 

 

Figura 7 - Resultados da avaliação de Caminhabilidade original 
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Uma primeira análise dos resultados permite verificar que o grupo para o qual se registaram 

globalmente melhores pontuações foi o dos adultos. Em sentido contrário surge o grupo de mobilidade 

condicionada, onde 74% da rede é classificada como não tendo infraestrutura acessível a peões deste 

tipo. 

Por observação dos resultados é também possível assinalar que nos grupos de Adultos e Mobilidade 

Condicionada não se verificaram alterações significativas entre as classificações obtidas nos tipos de 

viagem utilitária e recreativa. 

Na avaliação do grupo das Crianças registou-se um decréscimo no nível de qualidade da rede entre o 

tipo de viagem utilitário (57% de nível D e E) e o recreativo (73% de nível D e E). 

Na Caminhabilidade de Idosos regista-se também um decréscimo no nível de qualidade da rede quando 

comparados os tipos de viagem utilitário (73% nível C e 12%nível D) e recreativo (50% nível C e 41% 

nível D). 

As diferenças registadas são explicadas pelas diferentes combinações de pesos atribuídos pelo painel 

de stakeholders. 

Tal como constatado em (Moura et al. 2017), o grupo das Crianças atribui maior valor/peso à dimensão 

Conectividade do que Conveniência e Coexistência do que Convivialidade no tipo de viagem utilitário, 

ocorrendo o oposto na viagem recreativa. A melhor pontuação dos indicadores de Conectividade e 

Coexistência em comparação com os de Conveniência e Convivialidade, aliados a esta inversão de 

preferências justificam as referidas alterações. 

Importa realçar que os pesos atribuídos às Dimensões permitem retirar relações de compensação  

entre estas, ou seja, perceber quanto se está disposto a “perder” numa Dimensão para “ganhar” noutra.  

No grupo dos Idosos é possível constatar também uma inversão nas valorizações atribuídas às 

dimensões Coexistência e Conforto relativamente a Convivialidade. Como pode observar-se no quadro 

3, a última é menos valorizada que as restantes no tipo de viagem utilitário e o oposto acontece na 

viagem recreativa, conduzindo às alterações de pontuação obtidas. 

 

 

• Concordância registada nas sessões de treino 

Tal como já foi referido na secção 3.2.5. foram efetuadas sessões de treino/formação para as auditorias 

de rua, na área de estudo. O objetivo foi familiarizar os auditores com os indicadores de avaliação e 

harmonizar as suas perspetivas, garantindo a concordância das auditorias entre pares e mitigando o 

erro associado.  

Os valores de concordância entre auditores registados nestas sessões podem ser observados no 

quadro 5 e embora no geral sejam animadores, é realista considerar que a subjetividade de alguns 

indicadores possa afetar a recolha dos dados de entrada e enviesar o cálculo dos índices finais. 
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• Validação 

No que diz respeito à validação dos resultados obtidos, o método utilizado foi a realização de inquéritos 

a partir de casa onde se verificou que os aspetos mais frequentemente apontados pelos inquiridos 

(grupo de Adultos e Idosos) como fatores negativos na perceção de Caminhabilidade estão 

relacionados com pontos de vista que na sessão de stakeholders não foram selecionados. 

Esta constatação vai ao encontro do discutido na secção 3.2.2. e reforça o interesse que haveria em 

avaliar os Índices de Caminhabilidade calculados com base num conjunto diferente de pontos de vista 

chave. 

 

4.2. Apresentação de resultados da fase de simulação aos coeficientes de 

ponderação 

 

4.2.1. Enquadramento 

 

A análise dos resultados obtidos foi efetuada com base em diversas desagregações efetuadas aos 

mesmos, pelo que foi organizada em diferentes subsecções. 

A probabilidade de mudança de classe de Caminhabilidade foi utilizada como o principal indicador de 

avaliação da estabilidade dos resultados originais e, por consequência, da robustez do IAAPE. 

Em seguida, efetuou-se a desagregação das probabilidades de mudança por cada classe de 

Caminhabilidade original resultante da classificação por 5 níveis de serviço. Esta análise teve como 

objetivo averiguar eventuais (maiores/menores) sensibilidades de algumas classes à variação efetuada 

aos coeficientes de ponderação. 

Adicionalmente foi também efetuada a desagregação das probabilidades de mudança de classe de 

cada segmento de rua em probabilidades de descida e probabilidades de subida de classe. A 

pertinência desta análise esteve relacionada com a investigação acerca de eventuais tendências de 

subida ou descida, indicadores de uma eventual tendência do método original IAAPE para subestimar 

ou sobrestimar a classificação de Caminhabilidade de um segmento. 

Neste contexto importa realçar que a subida/descida de classe por parte de um segmento não se limita 

às classes adjacentes, mas sim a todas as restantes. Por exemplo, a probabilidade de subida de classe 

de um segmento com pontuação original 45 (classe original [40,60[) consistiu na probabilidade de este 

obter pontuação acima de 60. 

Por fim, apresenta-se na subsecção 4.2.5 os resultados da análise de sensibilidade efetuada aos 

resultados na qual são analisados, para cada segmento de rua, os coeficientes de correlação de 

Spearman entre os 1000 valores obtidos por cada peso nas simulações com os 1000 valores 



 

42 
 

resultantes de pontuação. Após estender esta análise à totalidade da rede foi possível extrair 

conclusões acerca das dimensões que registaram consistentemente correlações mais elevadas. 

 

4.2.2. Probabilidades de mudança de classe 

 

Após as simulações efetuadas a diversas combinações de pesos, verificou-se que para todas as 

formulações “grupo de peões X tipo de viagem” a maioria dos segmentos da rede pedonal registaram 

probabilidades baixas de mudança de classe de Caminhabilidade. 

No gráfico da figura 8 podem ser observadas as repartições da rede por intervalos de probabilidade de 

mudança de classe para o grupo dos Adultos, sendo possível constatar uma maior concentração dos 

segmentos da rede nos intervalos de probabilidade mais baixos e que mais de metade da rede 

apresenta probabilidades de mudança de classe abaixo de 30%. 

 

 

Figura 8 - Distribuição dos segmentos da rede pedonal por intervalos de probabilidade de mudança de classe de 

Caminhabilidade no grupo Adultos 

 

 

Tal como referido todas as combinações “grupo de peões X tipo de viagem” registaram semelhante 

tendência e valores, o que indica que uma eventual recalibração das combinações de pesos não iria 

tendencialmente implicar alteração das avaliações originais obtidas. 

Estes resultados sugerem uma aceitável estabilidade dos resultados obtidos pela formulação original 

do IAAPE, aumentando a confiança nos mesmos. 
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Os resultados respeitantes ao grupo das Crianças e dos Idosos encontram-se apresentados nos 

gráficos das figuras 9 e 10. 

 

Figura 9 - Distribuição dos segmentos da rede pedonal por intervalos de probabilidade de mudança de classe de 
Caminhabilidade no grupo Crianças 

 

 

Figura 10 - Distribuição dos segmentos da rede pedonal por intervalos de probabilidade de mudança de classe 

de Caminhabilidade no grupo Idosos 
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4.2.3. Probabilidades médias de mudança por classe de Caminhabilidade 

original 

 

A análise dos valores médios de probabilidade de mudança de classe desagregados pelas classes de 

Caminhabilidade da avaliação original revelou diferentes tendências nos diferentes grupos de peões.  

No grupo dos Adultos e tipo de viagem recreativa registou-se uma tendência para probabilidades de 

mudança mais elevadas nas classes extremas de Caminhabilidade, o que significa que a variação de 

combinações de pesos poderia conduzir a uma concentração ainda maior da rede nas classes de 

intermédias. 
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Figura 11 - Probabilidades médias de mudança por classes de 
Caminhabilidade originais "Adultos X Utilitário" 

Figura 12 - Probabilidades médias de mudança por classes de 
Caminhabilidade originais "Adultos X Recreativo" 
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No grupo das Crianças os resultados revelam equilíbrio, contudo alguma tendência para probabilidades 

de mudança mais elevadas nas classes de Caminhabilidade intermédias. Deste modo, uma eventual 

recalibração dos pesos resultaria potencialmente em maior dispersão da rede pelas várias classes. 

 

 

 

O grupo dos Idosos registou uma tendência diferente das anteriores, registando maiores probabilidades 

de mudança à medida que se avança para maiores valores de WS, o que significa maior robustez dos 

resultados nas classes de WS mais baixas e confirmando que genericamente o mau desempenho da 

rede se iria manter. 
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Figura 13 - Probabilidades médias de mudança por classes de Caminhabilidade originais: "Crianças X Utilitário" (esq) e 

"Crianças X Recreativo" (dir) 

Figura 14 - Probabilidades médias de mudança por classes de Caminhabilidade originais: "Idosos X Utilitário" 
(esq) e "Idosos X Recreativo" (dir) 
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Apesar das tendências apontadas, importa reforçar novamente que de um modo geral as 

probabilidades de mudança obtidas são baixas em grande parte da rede, o que revela robustez do 

método e da avaliação que forneceu originalmente. 

 

4.2.4. Probabilidades médias de descida vs subida 

 

Posteriormente analisaram-se as probabilidades médias de subida e descida de classe registadas na 

rede, com o objetivo de compreender o sentido das probabilidades de mudança referidas. 

Constatou-se que para a viagem utilitária os valores de probabilidades de descida são 

consideravelmente superiores aos de subida, em todos os grupos de peões, enquanto a avaliação 

relativa a viagem recreativa registou maior equilíbrio entre as probabilidades de subida e descida de 

classe. 

No quadro 7 encontram-se resumidos os resultados demonstrativos das referidas tendências, para as 

diferentes combinações “grupo de peões X tipo de viagem”. 

 

Quadro 6 – Probabilidades médias de subida e descida de cada classe da rede pedonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de Peões Tipo de Viagem 

Probabilidade média 

Descida Subida 

Adultos 
Utilitário 26% 7% 

Recreativo 14% 17% 

Crianças 

Utilitário 25% 7% 

Recreativo 14% 17% 

Idosos 

Utilitário 31% 6% 

Recreativo 15% 16% 
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Os resultados obtidos sugerem que as combinações de pesos definidas para o tipo de viagem utilitário 

(todos os grupos) tendem a favorecer/sobrestimar o Índice de Caminhabilidade calculado, uma vez que 

as probabilidades de descida do índice são genericamente superiores às de subida. Em termos práticos 

pode afirmar-se, com base nestes resultados, que a recalibração dos coeficientes de ponderação 

resultaria potencialmente numa avaliação menos favorável da qualidade da rede, em todos os grupos. 

Contudo, deve ser reforçado o que foi constatado na secção 4.2.2., ou seja, as probabilidades de 

mudança de classe obtidas, seja de subida ou descida, são globalmente baixas o que sugere a 

estabilidade dos resultados originais relativamente a uma recalibração dos pesos definidos pelos 

stakeholders. 

 

4.2.5. Análises de Sensibilidade 

 

As análises de sensibilidade foram efetuadas recorrendo ao coeficiente de correlação de Spearman 

entre os valores do Índice de Caminhabilidade e os valores de coeficiente de ponderação atribuído a 

cada dimensão registados em cada segmento após 1000 simulações. Assim, quanto mais alta for a 

referida correlação, maior será a sensibilidade do índice face a essa dimensão. 

Estas análises foram efetuadas para cada um dos 759 segmentos de rede analisados. 

De modo a analisar a frequência com que cada dimensão surgiu como a de maior impacto na 

variabilidade do Índice, foram calculados os percentis de 50/75 dos valores de coeficiente de correlação 

de Spearman registados em toda a rede pedonal em estudo. 

Deve ser destacado que esta etapa de análise apenas sugere indicações acerca de eventuais 

tendências que uma recalibração dos coeficientes poderia produzir, partindo do pressuposto que a 

valorização efetuada pelos stakeholders seria alvo de variações pouco acentuadas. 

No grupo dos Adultos constatou-se que as dimensões que apresentaram maiores valores de correlação 

de Spearman com o Índice de Caminhabilidade foram Conforto, Convivialidade e Coexistência.  

Nos quadros 8 e 9 encontram-se resumidos os valores de percentil 50 e 75 das correlações registadas, 

a frequência relativa do sinal que cada dimensão registou, bem como os pesos originais relativos ao 

grupo dos Adultos. As dimensões que registaram correlações mais elevadas encontram-se destacadas 

a cor vermelha. 

No que respeita às dimensões Conforto e Coexistência, que registaram de forma consistente 

correlações elevadas e de sinal positivo, pode concluir-se que uma eventual recalibração dos pesos no 

sentido de aumentar (diminuir) o seu valor estaria correlacionada com valores mais altos (baixos) de 

pontuação de Caminhabilidade. 
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Relativamente à dimensão Convivialidade registou-se o inverso, com correlações elevadas e de sinal 

negativo, o que indica correlação inversa entre a valorização desta dimensão e as pontuações de 

Caminhabilidade. 

Quadro 7 - Resultados da análise de sensibilidade da combinação "Adultos X Utilitário" 

 Conectividade Conveniência Conforto Convivialidade Clareza Coexistência Compromisso 

Pesos 0,17 0,06 0,17 0,17 0,11 0,22 0,11 

Coeficiente 
Spearman 

       

P50 0,166 0,123 0,361 0,435 0,379 0,377 0,336 

P75 0,287 0,231 0,508 0,498 0,478 0,498 0,410 

Sinal        

+ 24% 15% 82% 30% 26% 97% 32% 

– 76% 85% 18% 70% 74% 3% 68% 

Intervalo de 
pontuações 

       

P25 20,0 25,0 62,5 0,0 0,0 73,4 0,0 

P75 44,5 50,0 87,5 100,0 50,0 77,8 57,4 

 

Quadro 8 - Resultados da análise de sensibilidade da combinação "Adultos X Recreativo" 

 Conectividade Conveniência Conforto Convivialidade Clareza Coexistência Compromisso 

Pesos 0,04 0,19 0,12 0,23 0,19 0,15 0,08 

Coeficiente 
Spearman 

       

P50 0,189 0,114 0,386 0,402 0,313 0,386 0,348 

P75 0,331 0,226 0,547 0,507 0,440 0,514 0,434 

Sinal        

+ 28% 19% 82% 30% 28% 97% 34% 

– 72% 81% 18% 70% 72% 3% 66% 

Intervalo de 
pontuações 

       

P25 20,0 25,0 62,5 0,0 0,0 73,4 0,0 

P75 44,5 50,0 87,5 100,0 50,0 77,8 57,4 

 

No grupo das Crianças destacou-se a dimensão Compromisso que registou correlações elevadas, mas 

uma repartição relativamente ao sinal. Estes resultados podem ser explicados pelo facto de o indicador 

utilizado ser de avaliação binária, tendo como pontuações possíveis 0 ou 100. Assim, esta dimensão 

pode impactar fortemente o Índice de Caminhabilidade de um segmento num sentido ou noutro, 

consoante o desempenho neste indicador. 

Adicionalmente, o grupo das Crianças apresentou correlações elevadas e de sinal positivo na dimensão 

Conforto, cujos valores se encontram na tabela 10 e 11. 
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Quadro 9 - Resultados da análise de sensibilidade da combinação "Crianças X Utilitário" 

 Conectividade Conveniência Conforto Convivialidade Clareza Coexistência Compromisso 

Pesos 0,19 0,15 0,19 0,04 0,12 0,23 0,08 

Coeficiente 
Spearman 

       

P50 0,161 0,116 0,339 0,405 0,371 0,128 0,443 

P75 0,301 0,215 0,509 0,477 0,433 0,231 0,664 

Sinal        

+ 60% 57% 79% 3% 34% 57% 42% 

– 40% 43% 21% 97% 66% 43% 58% 

Intervalo de 
pontuações 

       

P25 26,9 25,0 25,0 0,0 0,0 22,6 0,0 

P75 52,2 50,0 75,0 0,0 50,0 44,1 100,0 

 

Quadro 10 - Resultados da análise de sensibilidade da combinação "Crianças X Recreativo" 

 Conectividade Conveniência Conforto Convivialidade Clareza Coexistência Compromisso 

Pesos 0,09 0,23 0,18 0,18 0,14 0,14 0,05 

Coeficiente 
Spearman 

       

P50 0,182 0,121 0,326 0,356 0,354 0,152 0,482 

P75 0,326 0,212 0,532 0,418 0,416 0,261 0,677 

Sinal        

+ 64% 53% 77% 3% 35% 62% 42% 

– 36% 47% 23% 97% 65% 38% 58% 

Intervalo de 
pontuações 

       

P25 26,9 25,0 25,0 0,0 0,0 22,6 0,0 

P75 52,2 50,0 75,0 0,0 50,0 44,1 100,0 

 

No grupo dos Idosos destacaram-se as dimensões Conforto e Coexistência, ambas registando 

correlações elevadas e de sinal positivo, isto é, valores mais elevados dos seus pesos correlacionados 

com valores mais elevados do Índice de Caminhabilidade e vice-versa. 

Os resultados obtidos relativamente ao grupo dos Idosos podem ser consultados nas tabelas 12 e 13. 
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Quadro 11 - Resultados da análise de sensibilidade da combinação "Idosos X Utilitário" 

 Conectividade Conveniência Conforto Convivialidade Clareza Coexistência Compromisso 

Pesos 0,11 0,16 0,21 0,11 0,05 0,21 0,16 

Coeficiente 
Spearman 

       

P50 0,137 0,340 0,443 0,304 0,317 0,393 0,284 

P75 0,244 0,428 0,525 0,395 0,408 0,509 0,362 

Sinal        

+ 46% 3% 83% 26% 34% 97% 41% 

– 54% 97% 17% 74% 66% 3% 59% 

Intervalo de 
pontuações 

       

P25 20,0 0,0 62,5 0,0 0,0 73,4 0,0 

P75 44,5 0,0 87,5 50,0 50,0 77,8 57,4 

 

Quadro 12 - Resultados da análise de sensibilidade da combinação "Idosos X Recreativo" 

 Conectividade Conveniência Conforto Convivialidade Clareza Coexistência Compromisso 

Pesos 0,07 0,27 0,17 0,17 0,03 0,17 0,13 

Coeficiente 
Spearman 

       

P50 0,130 0,321 0,478 0,297 0,291 0,472 0,249 

P75 0,249 0,398 0,562 0,375 0,409 0,573 0,362 

Sinal        

+ 43% 3% 87% 25% 33% 97% 43% 

– 57% 97% 13% 75% 67% 3% 57% 

Intervalo de 
pontuações 

       

P25 20,0 0,0 62,5 0,0 0,0 73,4 0,0 

P75 44,5 0,0 87,5 50,0 50,0 77,8 57,4 

 

Após análise aos diferentes grupos de peões constatou-se que a dimensão Conforto registou em todos 

eles valores elevados de correlação de Spearman e de sinal positivo, ainda que os indicadores 

utilizados na sua avaliação sejam diferentes. 
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4.3. Apresentação de resultados da fase de simulação de erros na recolha de dados 

de entrada 

 

4.3.1. Enquadramento 

 

A fase de simulação de erros na recolha dos dados de entrada do IAAPE incluiu o cálculo prévio das 

correlações registadas entre os valores dos parâmetros observados nas auditorias, que foram impostos 

ao processo de simulação. Deste modo, foi assegurada a captação das correlações existentes entre 

as características do meio urbano da área de estudo. 

Na secção 4.3.4. são apresentados e discutidos os valores e pertinência das correlações obtidas. 

Os resultados desta fase de simulação foram ainda discutidos com base na probabilidade de mudança 

de classe de Caminhabilidade e nas probabilidades médias de cada classe original, indicadores já 

apresentados na secção 4.2.1. 

Analisando a desagregação das probabilidades de mudança de classe em probabilidades de descida 

e subida de classe, tal como descrito na secção 4.2.1., não se verificou uma tendência acentuada de 

subida ou descida em nenhum dos grupos, pelo que não é apresentada a respetiva discussão. 

A análise de sensibilidade recorrendo aos coeficientes de correlação de Spearman não pôde ser 

efetuada devido a limitações nos meios computacionais disponíveis.  

 

4.3.2. Probabilidades de mudança de classe 

 

Após analisar os resultados da fase de simulação de erros nas auditorias, a primeira constatação 

evidenciada foi a de não se ter registado a homogeneidade de resultados entre grupos que se verificou 

na simulação aos coeficientes. Estes resultados são coerentes com o facto de cada grupo de peões 

efetuar a sua avaliação com base num conjunto de indicadores diferente. 

O grupo dos Adultos apresentou um aumento global nas probabilidades de mudança de classe, 

apresentando valores de 75% da rede pedonal com probabilidade 40% a 60% de mudança de classes, 

em viagens de tipo recreativo, o que revela maior dispersão face aos resultados originais quando 

introduzida esta fonte de incerteza. 

Os resultados das combinações “Adultos X Utilitário” e “Adultos X Recreativo” podem ser observados 

na figura 15. 
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Figura 15 - Distribuição dos segmentos da rede pedonal por intervalos de probabilidade de mudança de classe de 
Caminhabilidade no grupo Adultos 

 

No grupo das Crianças registaram-se, tal como se pode observar na figura 16, valores baixos de 

probabilidade de mudança para grande parte da amostra, o que se traduz em estabilidade face aos 

resultados originais quando considerando a ocorrência de erros. 

Para ambos os tipos de viagem, o grupo das Crianças apresentou mais de metade da rede com 

probabilidades de mudança abaixo de 30%. 

 

Figura 16 - Distribuição dos segmentos da rede pedonal por intervalos de probabilidade de mudança de classe de 
Caminhabilidade no grupo Crianças 
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O grupo dos Idosos foi aquele em que se verificou maior estabilidade dos resultados, mesmo em 

comparação com a fase de simulação aos coeficientes de ponderação, onde tal já havia sido 

evidenciado.  

Os resultados obtidos na viagem recreativa, representados na figura 17, demonstraram que 65% da 

rede iria apresentar valores de probabilidade de mudança abaixo de 20%, realçando a robustez dos 

Índices de Caminhabillidade calculados originalmente para esta combinação. 

Os resultados da combinação “Idosos X Utilitário” encontram-se também representados na figura 17, 

onde se pode observar que 60% dos segmentos registaram probabilidades de mudança abaixo de 

30%. 

 

 

Figura 17 - Distribuição dos segmentos da rede pedonal por intervalos de probabilidade de mudança de classe de 

Caminhabilidade no grupo Idosos 

 

Em termos práticos pode concluir-se que a avaliação de Caminhabilidade feita pelo grupo dos Adultos 

é aquela que deve ser encarada/interpretada com maior prudência, sendo o grupo para o qual eventuais 

erros de auditoria poderão estar a enviesar os resultados de maneira mais acentuada. 
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4.3.3. Probabilidades médias de mudança por classe de Caminhabilidade 

original 

 

Em consonância com o que foi referido na secção anterior, pela análise das probabilidades médias de 

mudança segundo as classes originais pôde constatar-se que o grupo dos Adultos registou os valores 

mais elevados. 

Registou-se ainda, em todas as combinações “grupo de peões X tipo de viagem”, uma tendência de 

valores mais elevados nas classes extremas. 

Estes resultados indicam que no geral as classes de Caminhabilidade intermédias são as mais estáveis 

e as classes extremas aquelas que podem estar mais influenciadas por eventuais erros de auditoria. 

Os gráficos correspondentes ao grupo dos Adultos encontram-se representados nas figuras 18 e 19 

Por apresentarem tendências semelhantes, os gráficos correspondentes aos grupos de Idosos e 

Crianças são apresentados no anexo III.  
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Figura 18 - Probabilidades médias de mudança por classes de Caminhabilidade 
originais: "Adultos X Utilitário" 
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Figura 19 - Probabilidades médias de mudança por classes de Caminhabilidade 
originais: "Adultos X Recreativo" 
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4.3.4. Correlações entre parâmetros auditados 

 

A matriz de correlações entre os parâmetros auditados encontra-se representada no quadro 14, na qual 

se destacam as que apresentaram valor absoluto superior a 0,2. Foi assumido o pressuposto que 

correlações abaixo deste valor não seriam relevantes, pelo que não se introduziram as mesmas no 

processo de simulação. 

Na presente secção é apresentada uma breve discussão das correlações relevantes registadas entre 

parâmetros.  

 

• Continuidade do Percurso (SIG1) vs Condições de efetuar caminho mais direto possível 

(SIG2): 0,735 

Este coeficiente de correlação indica que maior continuidade da malha urbana parece estar 

correlacionada com melhores condições de efetuar o percurso mais direto possível. Dada a fórmula de 

calculo dos indicadores (ver quadro 5) é plausível aceitar esta relação de que percursos que envolvam 

menos segmentos sejam também mais curtos. 

 

 

• Continuidade do Percurso (SIG1) vs Segurança face ao trânsito nos atravessamentos 

(SIG4): 0,321 

O sinal positivo do coeficiente indica relação direta entre os valores dos parâmetros SIG1 e SIG4, ou 

seja, menor continuidade do percurso (1 corresponde a pontuação 100 e 2 a pontuação 0) 

correlacionada com maior segurança face ao atravessamento.  

Este resultado parece indicar que as secções (escala de medição de “Continuidade do Percurso” é ao 

nível da secção e não do segmento) que envolvam deslocações com maior nº de segmentos de rua 

têm tendência para registar atravessamentos com melhor pontuação no que respeita à segurança face 

ao trânsito automóvel. 

 

 

• Continuidade do Percurso (SIG1) vs Atravessamentos localizados nas principais linhas 

de desejo dos peões(SIG5): - 0,241 

O coeficiente obtido neste par de parâmetros indica relação inversa entre os seus valores, o que 

significa que maior continuidade (valores mais baixos de SIG1) do percurso tende a estar 
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correlacionada com melhor performance na garantia de atravessamentos nas linhas preferenciais dos 

peões (valores mais altos de SIG5). 

 

 

• Condições de efetuar percurso mais direto possível (SIG2) vs Atravessamentos 

localizados nas principais linhas de desejo dos peões (SIG5): - 0,226 

O valor e sinal desta correlação indica que melhores condições de efetuar caminhos diretos (valores 

mais baixos de SIG2) tendem a estar correlacionados com melhor correspondência das linhas de 

desejo dos peões (valores mais altos de SIG5) e vice-versa. 

 

 

• Condições de efetuar percurso mais direto possível (SIG2) vs Cumprimento da 

legislação de apoio ao peão (SIG6): -0,243 

O indicador de avaliação do Cumprimento da legislação de apoio ao peão é avaliado à escala de secção 

(e não segmento de rua) e consiste numa percentagem da rede dessa secção que apresente condições 

de infraestrutura pedonal acessível (ver indicador C14 do quadro 5). 

Assim, o coeficiente de correlação obtido indica que secções que permitam efetuar percursos mais 

diretos (valores mais baixos de SIG2) são também secções com melhor cobertura no que respeita ao 

cumprimento da legislação de apoio ao peão. 

 

• Largura de passeio necessária para acomodar fluxo pedonal (Aud9) vs Qualidade do 

pavimento (Aud6): 0,28 

A correlação registada entre estes parâmetros indica que maiores larguras de passeio se correlacionam 

com melhor classificação do estado de conservação dos mesmos. 

 

• Quantidade/Densidade de usos de comércio e serviços do dia-a-dia (Aud15) vs Efeito de 

vigilância (Aud12): 0,285 

O coeficiente obtido é expectável pois indica que segmentos com maior quantidade de comércio e 

serviços tendem a estar também mais bem classificados relativamente ao efeito de vigilância, que é 

avaliada com base na transparência de fachadas. 
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• Quantidade/Densidade de usos de comércio e serviços do dia-a-dia (Aud15) vs Mix de 

usos do solo e horários de funcionamento (Aud10): 0,695 

• Quantidade/Densidade de usos de comércio e serviços do dia-a-dia (Aud15) vs Mix de 

usos do solo e horários de funcionamento (Aud13): 0,728 

As correlações anteriores dizem respeito ao parâmetro Aud15 com os parâmetros Aud10 e Aud13, 

necessários à avaliação do indicador “Mix de usos do solo e horários de funcionamento”.  

Os resultados obtidos vão ao encontro do esperado, pois indicam que segmentos de rua com maior 

quantidade de usos de comércio e serviços apresentam grande tendência para registar maior 

diversidade de usos do solo com horários de funcionamento alargados. 

 

• Efeito de vigilância (Aud12) vs Mix de usos do solo e horários de funcionamento (Aud10): 

0,361 

• Efeito de vigilância (Aud12) vs Mix de usos do solo e horários de funcionamento (Aud13): 

0,279 

Os valores obtidos nestes 2 coeficientes de correlação indicam que melhores classificações 

relativamente ao efeito de vigilância apresentam correlação positiva com maior diversidade de usos do 

solo e horários de funcionamento alargados, o que é uma relação expectável e pertinente. 

 

▪ Qualidade do pavimento (Aud6) vs Qualidade do pavimento (Aud7): 0,248 

Sendo os parâmetros Aud6 e Aud7 ambos utilizados na avaliação da qualidade do pavimento, seria 

expectável que a correlação entre eles fosse positiva, ou seja, pavimentos em melhor estado de 

conservação tendem a ser aqueles que representam menor risco de escorregar. 

 

▪ Existência de locais de encontro e paragem (Aud11) vs Existência de espaços âncora 

com efeito de atração (Aud16): 0,232 

A correlação verificada indica que segmentos com maior presença ou proximidade a locais de encontro 

e paragem como esplanadas tendem a ser segmentos com maior número de espaços com efeito de 

atração como equipamentos, mercados, praças ou jardins, o que é pertinente. 

 

▪ Existência de locais de encontro e paragem (Aud11) vs Pontos notáveis e elementos 

singulares de referência (Aud14): 0,524 

Os parâmetros Aud11 e Aud14 registaram um valor de correlação elevado e de sinal positivo, o que 

seria expetável uma vez que locais de encontro e paragem como esplanadas ou quiosques podem 

servir como pontos de referência. Assim, faz sentido que os segmentos que apresentem maior 
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presença ou proximidade de locais de encontro e paragem registem pontuações mais altas no que diz 

respeito à clareza da malha urbana, avaliada com base na presença ou proximidade a pontos notáveis 

e elementos singulares de referência. 

 

▪ Existência de espaços âncora com efeito de atração (Aud16) vs Pontos notáveis e 

elementos singulares de referência (Aud14): 0,346 

 

Pelo mesmo motivo explicitado na correlação anterior, é pertinente considerar que segmentos com 

maior número de “espaços âncora” apresentem tendência para obter melhor pontuação relativamente 

à presença de elementos de referência. 

 

▪ Mix de usos do solo e horários de funcionamento (Aud10) vs Mix de usos do solo e 

horários de funcionamento (Aud13): 0,928 

A correlação apresentada refere-se ao par de parâmetros utilizados na avaliação do indicador Mix de 

usos do solo e horários de funcionamento, em que se avalia o número de tipos de uso do solo distintos 

no segmento em estudo e a presença de estabelecimentos com horário de funcionamento alargado 

(avaliação binária). 

O elevado valor do coeficiente (próximo de 1) e o sinal positivo indicam que os segmentos com maior 

diversidade de usos do solo apresentam grande tendência para ser aqueles em que se verifica a 

existência de atividades com horário de funcionamento alargado, que é uma correlação consistente. 

 

▪ Mix de usos do solo e horários de funcionamento (Aud10) vs Toponímia e sinalética 

adaptada a peões (Aud5): 0,258 

O valor obtido indica que maior/menor diversidade de usos do solo de um segmento se correlaciona 

positivamente com maior/menor pontuação relativamente à existência ou visibilidade de sinalética 

adaptada ao peão. 

Tendo em conta o resultado obtido é plausível considerar que os segmentos com maior diversidade de 

usos do solo sejam aqueles com maior ocorrência de deslocações a pé e que, por isso, sejam também 

as zonas mais bem servidas no que diz respeito à respetiva sinalética. 
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▪ Mix de usos do solo e horários de funcionamento (Aud10) vs Atravessamentos 

localizados nas principais linhas de desejo dos peões (SIG5): 0,241 

 

A correlação obtida indica que, na zona em estudo, o nº de usos do solo distintos se correlaciona 

positivamente com a existência de atravessamentos localizados nas principais linhas de desejo dos 

peões. Pelo mesmo raciocínio da correlação anterior, é plausível admitir que as zonas com maior/menor 

diversidade de usos do solo sejam aquelas em que se verifique maior/menor compromisso por parte 

da autarquia em responder aos percursos preferenciais dos peões. 

 

▪ Mix de usos do solo e horários de funcionamento (Aud13) vs Atravessamentos 

localizados nas principais linhas de desejo dos peões (SIG5): 0,230 

 

A correlação positiva registada entre os parâmetros Aud13 e SIG5 indica que segmentos que 

contenham estabelecimentos com(sem) horário de funcionamento alargado são tendencialmente 

segmentos que respondem melhor (pior) aos percursos preferenciais dos peões, não havendo para tal 

uma explicação plausível. 
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Quadro 13 – Correlações entre parâmetros auditados 

 
C12 

(SIG1) 
C13 

(SIG2) 
C22 

(Aud9) 
C24 

(Aud15) 
C31 

(Aud12) 
C32 

(Aud6) 
C32 

(Aud7) 
C41 

(Aud11) 
C42 

(Aud16) 
C43 

(Aud10) 
C43 

(Aud13) 
C51 

(Aud14) 
C53 

(Aud5) 
C61 

(SIG4) 
C62 

(SIG5) 
C71 

(SIG6) 

C12 
(SIG1) 

 0,735 -0,139 -0,07 0,111 -0,122 -0,003 0,055 0,087 0,002 -0,03 0,038 -0,07 0,321 -0,241 -0,07 

C13 
(SIG2) 

0,735  -0,123 -0,124 -0,079 -0,115 0,026 0,103 0,128 
-0,101 

 
-0,073 

0,081 
 

-0,193 
 

0,185 
 

-0,226 
 

-0,243 
 

C22 
(Aud9) 

-0,139 
 

-0,123 
 

 
0,19 

 
-0,015 

 
0,28 

 
0,154 

 
0,14 

 
0,064 

 
0,166 

 
0,154 

 
0,063 

 
0,021 

 
0,022 

 
0,104 

 
0,066 

 

C24 
(Aud15) 

-0,07 
 

-0,124 
 

0,19 
 

 
0,285 

 
0,137 

 
0,124 

 
0,149 

 
0,118 

 
0,695 

 
0,728 

 
0,088 

 
0,18 

 
0,092 

 
0,178 

 
0,039 

 

C31 
(Aud12) 

0,111 -0,079 -0,015 0,285  -0,003 0,033 0,043 0,056 0,361 0,279 0,023 0,201 0,01 0,042 -0,014 

C32 
(Aud6) 

-0,122 -0,115 0,28 0,137 -0,003  0,248 0,128 0,145 0,124 0,13 0,109 0,094 0,051 0,05 -0,015 

C32 
(Aud7) 

-0,003 0,026 0,154 0,124 0,033 0,248  -0,065 0,037 0,092 0,128 -0,059 -0,064 0,057 0,079 -0,168 

C41 
(Aud11) 

0,055 0,103 0,14 0,149 0,043 0,128 -0,065  0,232 0,07 0,052 0,524 0,076 0,01 0,123 0,011 

C42 
(Aud16) 

0,087 0,128 0,064 0,118 0,056 0,145 0,037 0,232  0,15 0,137 0,346 0,018 0,097 0,091 0,041 

C43 
(Aud10) 

0,002 -0,101 0,166 0,695 0,361 0,124 0,092 0,07 0,15  0,928 0,037 0,258 0,132 0,241 0,067 

C43 
(Aud13) 

-0,03 -0,073 0,154 0,728 0,279 0,13 0,128 0,052 0,137 0,928  0,058 0,172 0,094 0,23 0,06 

C51 
(Aud14) 

0,038 0,081 0,063 0,088 0,023 0,109 -0,059 0,524 0,346 0,037 0,058  0,08 0,003 0,159 0,144 
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C12 

(SIG1) 
C13 

(SIG2) 
C22 

(Aud9) 
C24 

(Aud15) 
C31 

(Aud12) 
C32 

(Aud6) 
C32 

(Aud7) 
C41 

(Aud11) 
C42 

(Aud16) 
C43 

(Aud10) 
C43 

(Aud13) 
C51 

(Aud14) 
C53 

(Aud5) 
C61 

(SIG4) 
C62 

(SIG5) 
C71 

(SIG6) 

C53 
(Aud5) 

-0,07 -0,193 0,021 0,18 0,201 0,094 -0,064 0,076 0,018 0,258 0,172 0,08  0,06 0,17 0,078 

C61 
(SIG4) 

0,321 0,185 0,022 0,092 0,01 0,051 0,057 0,01 0,097 0,132 0,094 0,003 0,06  0,052 -0,339 

C62 
(SIG5) 

-0,241 -0,226 0,104 0,178 0,042 0,05 0,079 0,123 0,091 0,241 0,23 0,159 0,17 0,052  0,102 

C71 
(SIG6) 

-0,07 -0,243 0,066 0,039 -0,014 -0,015 -0,168 0,011 0,041 0,067 0,06 0,144 0,078 -0,339 0,102  
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5. DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

5.1. Simulação aos coeficientes de ponderação 

 

Os resultados obtidos são discutidos no presente capítulo numa perspetiva de interpretar o seu 

significado e avaliar a sua validade, assim como identificar as limitações encontradas. 

Na fase de simulação aos coeficientes de ponderação testou-se o efeito que diferentes combinações 

dos coeficientes de ponderação das dimensões poderiam produzir nos resultados fornecidos pelo 

método, tendo-se registado uma aceitável estabilidade das pontuações face aos resultados originais 

em todas as combinações “grupo de peões X tipo de viagem”. 

Ainda assim verificou-se a ocorrência de uma tendência não expectável à partida: para a viagem 

utilitária, maior tendência de descida face à de subida, generalizada a todo o conjunto de segmentos 

de rua analisados e para todos os grupos de peões. 

Os resultados desta etapa sugerem então que as combinações de pesos definidas atualmente para o 

tipo de viagem utilitário tendem, em todos os grupos, a favorecer/sobrestimar o cálculo do Índice de 

Caminhabilidade, embora de forma pouco expressiva pois os valores de probabilidade de baixar de 

classe são inferiores a 30%. 

Estes resultados devem, contudo, ser interpretados à luz do que foi o próprio método de simulação e 

funções densidade de probabilidades utilizados. 

A utilização dos valores originais definidos pelos stakeholders como valor modal das distribuições 

triangulares introduz no processo de simulação uma tendência para que, nas dimensões com maior 

peso originalmente, se verifique maior repartição entre redução ou acréscimo no seu valor do que nas 

dimensões com peso original mais baixo, que apresentam maior propensão para aumentar. 

Este aspeto pode ser constatado nas figuras do anexo I, onde se apresentam as funções de distribuição 

de probabilidade associadas às dimensões nas diversas combinações, observando as áreas “à direita” 

e “à esquerda” do valor modal. 

A inversão de preferências entre tipos de viagem, já discutida na secção 4.1., associada à propriedade 

acima referida, pode ajudar a explicar a tendência verificada. 

Como forma de efetuar a simulação sem impor este tipo de condicionalismo poderia propor-se ter como 

ponto de partida funções de distribuição de probabilidade cujo valor modal correspondesse ao valor 

para que todas as dimensões fossem igualmente valorizadas (0,14). 

As análises de sensibilidade efetuadas após simulação aos pesos permitiram verificar quais as 

dimensões cujos coeficientes de ponderação registaram, ao longo das 1000 simulações, maiores 

correlações com os valores de pontuação de Caminhabilidade obtidos. 
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Relativamente aos valores de correlação de Spearman obtidos, deve ser realçado que os resultados 

devem ser encarados como uma quantificação das tendências que se registaram, não devendo ser 

estabelecidas relações causa-efeito entre, por exemplo, o aumento da valorização de uma dada 

dimensão e a pontuação final obtida. 

Adicionalmente, deve sublinhar-se que o impacto de cada dimensão no cálculo do Índice de 

Caminhabilidade não deve ser apenas atribuído à variação do valor do coeficiente de ponderação, mas 

também ao próprio intervalo de pontuações registado no respetivo indicador. 

Como exemplo pode ser referida a dimensão Compromisso, que no grupo das Crianças é avaliada pelo 

indicador “Padronização nas intervenções/soluções/desenho do espaço urbano”, podendo tomar 

valores de pontuação 0 ou 100, o que conduz a que seja frequentemente a dimensão mais impactante 

na pontuação final total obtida. O mesmo se aplica à dimensão “Convivialidade” no grupo dos Adultos. 

A dimensão Conectividade, por seu lado, quantificada pelos indicadores “Continuidade do percurso” ou 

“Condições de efetuar caminho mais direto possível” registou uma gama de valores pouco ampla, 

resultante da homogeneidade da malha urbana verificada no caso de estudo. Este pode ser o motivo 

pelo qual não se apresentou como uma das dimensões mais impactantes, apresentando valores 

reduzidos de correlação de Spearman nas diversas formulações. 

Deste modo, num contexto urbano em que se verificasse uma maior disparidade de pontuações 

relativamente aos indicadores da dimensão Conectividade, a valorização dos stakeholders atribuída a 

esta dimensão poderia assumir maior importância nos resultados finais. 

No entanto, a análise de sensibilidade efetuada não deixa de se traduzir em valor acrescentado 

relativamente aos efeitos de uma recalibração dos coeficientes de ponderação do caso de estudo e da 

influência da condução das entrevistas efetuadas aos stakeholders para definição dos valores dos 

pesos. 

Finalmente, a simulação aos coeficientes de ponderação permitiu verificar relações não lineares entre 

o Índice de Caminhabilidade original e as probabilidades de mudança de classe, tendo os diversos 

grupos de peões apresentado diferentes tendências. 

Estes resultados indicam que a variação das combinações de pesos resultaria, para os diferentes 

grupos de peões, em alterações em diferentes sentidos face à avaliação original que, contudo, se 

verificou ser fiável. 
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5.2. Simulação de erros na recolha de dados de entrada 

 

Na fase de simulação de erros na recolha dos dados de entrada testou-se o efeito que a ocorrência de 

erros poderia introduzir na avaliação de Caminhabilidade efetuada pelos diferentes grupos de peões. 

Os resultados sugerem que o grupo dos Idosos seria o menos suscetível de alterar a sua avaliação da 

rede quando introduzida esta fonte de incerteza, ao contrário do grupo dos Adultos que registou os 

valores mais elevados de probabilidades de mudança de classe. 

A diferença de tendência registada para os 2 grupos deve ser atribuída aos indicadores de avaliação 

das dimensões “Conveniência” e “Convivialidade”, uma vez que são os únicos que diferem nas 

respetivas formulações. 

O grupo dos Adultos avalia a dimensão “Conveniência” pelo indicador “Diversidade de usos do solo” e 

a dimensão “Convivialidade” com base no indicador “Mix de usos do solo e horários de funcionamento”. 

Ambos os indicadores recorrem ao parâmetro Aud10, como pode ser observado no quadro 5. 

Assim, um eventual erro na auditoria deste parâmetro afeta o cálculo de ambos os indicadores, o que 

pode explicar a maior variabilidade dos resultados das simulações face aos originais no grupo dos 

Adultos. 

O grupo das Crianças registou também aceitável estabilidade dos resultados face aos originais, embora 

valores de probabilidade de mudança de classe mais elevados que nos Idosos. Ainda assim, sublinha-

se a robustez das avaliações originais efetuadas pelo IAAPE. 

Apesar da impossibilidade de efetuar as análises de sensibilidade pretendidas, é possível antever que 

o sinal dos coeficientes de correlação iria indicar correlação positiva para todos os parâmetros exceto 

SIG1 e SIG2, pois são os únicos cuja função-valor apresenta relação inversa entre o valor do parâmetro 

e a pontuação no indicador. 

O valor acrescentado das análises de sensibilidade seria compreender, através do valor absoluto das 

correlações, quais os parâmetros com maior impacto na variabilidade dos Índices.  

Deste modo, para cada grupo de peões poderiam ser extraídas indicações para futuras sessões de 

formação a administrar, com foco nos parâmetros mais influentes. 
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6. CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

 

Neste capítulo são apresentadas as principais conclusões extraídas da realização deste trabalho, bem 

como propostos alguns desenvolvimentos futuros com vista a melhorar o método IAAPE e a completar 

os testes à sua robustez aqui iniciados. 

O presente trabalho permitiu concluir, em primeiro lugar, que as fontes de incerteza identificadas, 

presentes ao longo da formulação de qualquer modelo, não podem ser evitadas. Estas devem sim ser 

contabilizadas de modo a que os resultados produzidos e as mensagens transmitidas apresentem a 

maior transparência possível. 

Após efetuar a revisão bibliográfica relacionada com a temática de teste à robustez de índices importa 

referir que a diferença da natureza entre o fenómeno avaliado no IAAPE – a temática da 

Caminhabilidade - e os índices encontrados dificultou a tentativa de efetuar qualquer tipo de 

benchmarking no sentido estabelecer o que é alta/boa robustez para o método estudado e comparar 

com os restantes artigos. 

Na generalidade de índices revistos o número de entidades avaliadas era mais reduzido, o que permitia 

a sua ordenação por rankings e a utilização de medidas de quantificação de robustez baseadas nesses 

rankings, como por exemplo a variação média dos mesmos. 

Relativamente aos resultados obtidos, importa reforçar que são específicos do caso de estudo 

analisado, não devendo as conclusões retiradas ser extrapoladas para outras zonas. 

Deste modo, a simulação aos coeficientes de ponderação definidos pelos stakeholders deve ser 

interpretada como uma análise da variabilidade que uma eventual recalibração destes parâmetros 

poderia introduzir nos resultados deste caso de estudo. 

A simulação de erros na recolha dos dados de entrada, por sua vez, deve ser encarada como uma 

avaliação da sensibilidade dos resultados de cada grupo de peões face a possíveis enviesamentos 

introduzidos por erros de auditoria. 

A robustez do método IAAPE foi testada relativamente a estas duas fontes de incerteza, tendo ficado 

explícito que muitas outras existem, e o método evidenciou estabilidade face aos resultados originais, 

indicando uma aceitável robustez do mesmo. 

As duas fontes de incerteza testadas foram ativadas separadamente, não tendo sido por isso 

contabilizados eventuais efeitos de interação entre a variação simultânea dos coeficientes de 

ponderação e o valor dos parâmetros auditados. Esta opção deveu-se sobretudo a limitações dos meios 

computacionais disponíveis, sem capacidade de resposta para a complexidade de tais cálculos. 

Deste modo, propõe-se como desenvolvimento futuro a execução da simulação simultânea a estas 

duas fontes de incerteza. 



 

68 
 

Adicionalmente, considera-se relevante como próximos passos para completar o teste à robustez do 

IAAPE comparar, por exemplo, os resultados que seriam obtidos recorrendo a diferentes indicadores 

de avaliação das 7 dimensões. 

 Propõe-se ainda o alargamento da participação dos stakeholders à construção das funções-valor e 

também a definição de diferentes funções-valor para os diferentes grupos de peões. 

Tal como referido na secção 4.3.2. as análises de sensibilidade não foram efetuadas nesta etapa do 

teste à robustez do IAAPE, pelo que se propõe também como desenvolvimento futuro. 
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ANEXO I – FUNÇÕES DENSIDADE DE PROBABILIDADES ASSOCIADAS AOS 

COEFICIENTES DE PONDERAÇÃO 

• Adultos X Utilitário  
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Figura 21 - Função densidade de probabilidade 

associada à dimensão Conectividade 
Figura 20 - Função densidade de probabilidade 

associada à dimensão Conveniência 

Figura 26 - Função densidade de probabilidade 
associada à dimensão Conforto 

Figura 25 - Função densidade de 
probabilidade associada à dimensão 
Convivialidade 

Figura 24 - Função densidade de probabilidade 

associada à dimensão Clareza 

Figura 23 - Função densidade de 
probabilidade associada à dimensão 

Coexistência 

Figura 22 - Função densidade de 
probabilidade associada à dimensão 
Compromisso 
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• Crianças X Utilitário 
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Figura 32 - Função densidade de probabilidade 

associada à dimensão Conectividade 
Figura 29 - Função densidade de probabilidade 
associada à dimensão Conveniência 

Figura 31 - Função densidade de probabilidade 
associada à dimensão Conforto 

Figura 28 - Função densidade de probabilidade 
associada à dimensão Convivialidade 

Figura 30 - Função densidade de probabilidade 
associada à dimensão Clareza 

Figura 33 - Função densidade de probabilidade 
associada à dimensão Coexistência 

Figura 27 - Função densidade de 
probabilidade associada à dimensão 

Compromisso 
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• Idosos X Utilitário 
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Figura 40 - Função densidade de probabilidade 
associada à dimensão Conectividade 

Figura 39 - Função densidade de probabilidade 
associada à dimensão Conveniência 

Figura 38 - Função densidade de probabilidade 
associada à dimensão Conforto 

Figura 37 - Função densidade de probabilidade 
associada à dimensão Convivialidade 

Figura 36 - Função densidade de probabilidade 
associada à dimensão Clareza 

Figura 35 - Função densidade de probabilidade 
associada à dimensão Coexistência 

Figura 34 - Função densidade de 
probabilidade associada à dimensão 
Compromisso 
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• Adultos X Recreativo 
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Figura 41 - Função densidade de probabilidade 
associada à dimensão Conectividade 

Figura 42 - Função densidade de probabilidade 
associada à dimensão Conveniência 

Figura 47 - Função densidade de probabilidade 
associada à dimensão Conforto 

Figura 46 - Função densidade de probabilidade 
associada à dimensão Convivialidade 

Figura 44 - Função densidade de probabilidade 
associada à dimensão Clareza 

Figura 45 - Função densidade de probabilidade 
associada à dimensão Coexistência 

Figura 43 - Função densidade de 
probabilidade associada à dimensão 
Compromisso 
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• Crianças X Recreativo 
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Figura 49 - Função densidade de probabilidade 
associada à dimensão Conectividade 

Figura 48 - Função densidade de probabilidade 
associada à dimensão Conveniência 

Figura 51 - Função densidade de probabilidade 
associada à dimensão Conforto 

Figura 54 - Função densidade de probabilidade 
associada à dimensão Convivialidade 

Figura 52 - Função densidade de probabilidade 

associada à dimensão Clareza 
Figura 53 - Função densidade de probabilidade 

associada à dimensão Coexistência 

Figura 50 - Função densidade de 
probabilidade associada à dimensão 

Compromisso 
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• Idosos X Recreativo 
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Figura 56 - Função densidade de probabilidade 
associada à dimensão Conectividade 

Figura 55 - Função densidade de probabilidade 
associada à dimensão Conveniência 

Figura 61 - Função densidade de probabilidade 
associada à dimensão Conforto 

Figura 60 - Função densidade de probabilidade 
associada à dimensão Convivialidade 

Figura 59 - Função densidade de probabilidade 

associada à dimensão Clareza 

Figura 58 - Função densidade de probabilidade 
associada à dimensão Coexistência 

Figura 57 - Função densidade de 
probabilidade associada à dimensão 

Compromisso 
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ANEXO II – FUNÇÕES DENSIDADE DE PROBABILIDADES ASSOCIADAS AOS 

PARÂMETROS AUDITADOS 

 

 

▪ Diversidade de usos do solo (Aud10): 

Se Aud10original = 0 

• P(Aud10simulado=0) = 0,7 

• P(Aud10simulado=1) = 0,3 

Se Aud10original = 1 

• P(Aud10simulado=0) = 0,15 

• P(Aud10simulado=1) = 0,7 

• P(Aud10simulado=2) = 0,15 

Se Aud10original = 2 

• P(Aud10simulado=1) = 0,15 

• P(Aud10simulado=2) = 0,7 

• P(Aud10simulado=3) = 0,15 

Se Aud10original = 3 

• P(Aud10simulado=2) = 0,15 

• P(Aud10simulado=3) = 0,7 

• P(Aud10simulado=4) = 0,15 

Se Aud10original = 4 

• P(Aud10simulado=3) = 0,3 

• P(Aud10simulado=4) = 0,7. 
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• Existência de infraestrutura pedonal acessível (Aud8): 

Se Aud8original = 0 

• P(Aud8simulado=0) = 0,7 

• P(Aud8simulado=1) = 0,3 

Se Aud8original = 1 

• P(Aud8simulado=0) = 0,30 

• P(Aud8simulado=1) = 0,7. 

 

 

• Quantidade / Densidade de usos de comércio e serviços do dia-a-dia (Aud15) 

Se Aud15original = 0 

• P(Aud15simulado=0) = 0,70 

• P(Aud15simulado=1) = 0,30 

Se Aud15original = 1 

• P(Aud15simulado=0) = 0,15 

• P(Aud15simulado=1) = 0,70 

• P(Aud15simulado=2) = 0,15 

Se Aud15original = 2 

• P(Aud15simulado=1) = 0,15 

• P(Aud15simulado=2) = 0,70 

• P(Aud15simulado=3) = 0,15 

Se Aud15original = 3 

• P(Aud15simulado=2) = 0,15 

• P(Aud15simulado=3) = 0,70 

• P(Aud15simulado=4) = 0,15 

Se Aud15original = 4 

• P(Aud15simulado=3) = 0,15 
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• P(Aud15simulado=4) = 0,70 

• P(Aud15simulado=5) = 0,15 

 

……. 

 

Se Aud15original = 10 

• P(Aud15simulado=9) = 0,15 

• P(Aud15simulado=10) = 0,70 

• P(Aud15simulado=11) = 0,15. 

 

 

• Efeito de vigilância (Aud12) 

Se Aud12original = 0 

• P(Aud12simulado=0) = 0,70 

• P(Aud12simulado=1) = 0,30 

Se Aud12original = 1 

• P(Aud12simulado=0) = 0,15 

• P(Aud12simulado=1) = 0,70 

• P(Aud12simulado=2) = 0,15 

Se Aud12original = 2 

• P(Aud12simulado=1) = 0,15 

• P(Aud12simulado=2) = 0,70 

• P(Aud12simulado=3) = 0,15 

Se Aud12original = 3 

• P(Aud12simulado=2) = 0,15 

• P(Aud12simulado=3) = 0,70 

• P(Aud12simulado=4) = 0,15 
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Se Aud12original = 4 

• P(Aud12simulado=3) = 0,15 

• P(Aud12simulado=4) = 0,70 

• P(Aud12simulado=5) = 0,15 

Se Aud12original = 5 

• P(Aud12simulado=4) = 0,3 

• P(Aud12simulado=5) = 0,70 

 

 

• Qualidade do pavimento (Aud6) 

Se Aud6original = 0 

• P(Aud6simulado=0) = 0,60 

• P(Aud6simulado=1) = 0,40 

Se Aud6original = 1 

• P(Aud6simulado=0) = 0,20 

• P(Aud6simulado=1) = 0,60 

• P(Aud6simulado=2) = 0,20 

Se Aud6original = 2 

• P(Aud6simulado=1) = 0,20 

• P(Aud6simulado=2) = 0,60 

• P(Aud6simulado=3) = 0,20 

Se Aud6original = 3 

• P(Aud6simulado=2) = 0,20 

• P(Aud6simulado=3) = 0,60 

• P(Aud6simulado=4) = 0,20 

Se Aud6original = 4 

• P(Aud6simulado=3) = 0,20 
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• P(Aud6simulado=4) = 0,60 

• P(Aud6simulado=5) = 0,20. 

 

 

• Qualidade do pavimento (Aud7) 

Se Aud7original = 0 

• P(Aud7simulado=0) = 0,60 

• P(Aud7simulado=1) = 0,40 

Se Aud6original = 1 

• P(Aud7simulado=0) = 0,40 

• P(Aud7simulado=1) = 0,60. 

 

 

• Existência de locais de encontro e paragem (Aud11) 

Se Aud11original = 0 

• P(Aud11simulado=0) = 0,70 

• P(Aud11simulado=1) = 0,30 

Se Aud11original = 1 

• P(Aud11simulado=0) = 0,15 

• P(Aud11simulado=1) = 0,70 

• P(Aud11simulado=2) = 0,15 

Se Aud11original = 2 

• P(Aud11simulado=1) = 0,30 

• P(Aud11simulado=2) = 0,70. 
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• Existência de “espaços âncora” com efeito de atração (Aud16) 

Se Aud16original = 0 

• P(Aud16simulado=0) = 0,70 

• P(Aud16simulado=1) = 0,30 

Se Aud16original = 1 

• P(Aud16simulado=0) = 0,15 

• P(Aud16simulado=1) = 0,70 

• P(Aud16simulado=2) = 0,15 

Se Aud16original = 2 

• P(Aud16simulado=1) = 0,15 

• P(Aud16simulado=2) = 0,70 

• P(Aud16simulado=3) = 0,15 

Se Aud16original = 3 

• P(Aud16simulado=2) = 0,15 

• P(Aud16simulado=3) = 0,70 

• P(Aud16simulado=4) = 0,15. 
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• Mix de usos do solo e horários de funcionamento/utilização (Aud13) 

Se Aud13original = 0 

• P(Aud13simulado=0) = 0,70 

• P(Aud13simulado=1) = 0,30 

Se Aud13original = 1 

• P(Aud13simulado=0) = 0,30 

• P(Aud13simulado=1) = 0,70. 

 

 

• Pontos notáveis e elementos singulares de referência (Aud14) 

Se Aud14original = 0 

• P(Aud14simulado=0) = 0,350 

• P(Aud14simulado=1) = 0,325 

• P(Aud14simulado=2) = 0,325 

Se Aud14original = 1 

• P(Aud14simulado=0) = 0,325 

• P(Aud14simulado=1) = 0,350 

• P(Aud14simulado=2) = 0,325 

Se Aud14original = 2 

• P(Aud14simulado=0) = 0,325 

• P(Aud14simulado=1) = 0,325 

• P(Aud14simulado=2) = 0,350. 
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• Toponímia e sinalética adaptada a peões (Aud5) 

Se Aud5original = 0 

• P(Aud5simulado=0) = 0,70 

• P(Aud5simulado=1) = 0,30 

Se Aud5original = 1 

• P(Aud5simulado=0) = 0,15 

• P(Aud5simulado=1) = 0,70 

• P(Aud5simulado=2) = 0,15 

Se Aud5original = 2 

• P(Aud14simulado=1) = 0,30 

• P(Aud14simulado=2) = 0,70 

• P(Aud14simulado=3) = 0,30 

Se Aud5original = 3 

• P(Aud14simulado=2) = 0,30 

• P(Aud14simulado=3) = 0,70. 
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ANEXO III – APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS DA FASE DE SIMULAÇÃO DE 

ERROS DE RECOLHA DE DADOS DE ENTRADA  

 

• Probabilidades médias de mudança por classe de Caminhabilidade original 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62 - Probabilidades médias de mudança por 
classes de Caminhabilidade originais "Crianças X 
Utilitário" 

Figura 63 - Probabilidades médias de mudança por 
classes de Caminhabilidade originais "Crianças X 
Recreativo" 
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Figura 64 - Probabilidades médias de mudança por classes de Caminhabilidade 
originais "Idosos X Utilitário" 

Figura 65 - Probabilidades médias de mudança por classes de Caminhabilidade 
originais "Idosos X Recreativo" 
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ANEXO IV – BREVE DESCRIÇÃO DO MÉTODO IAAPE 

  

O método IAAPE tem como base uma abordagem multicritério com 7 dimensões de análise para 

avaliação da Caminhabilidade em meio urbano, sendo elas: 

o Conectividade: em que medida a rede pedonal possibilita redundância e facilidade de obter rotas 

diretas para nós de origem e destino relevantes; 

o Conveniência: em que medida a rede pedonal constitui uma alternativa capaz de competir com 

outros modos de transporte em termos de eficiência (tempo, dinheiro e espaço); 

o Conforto: capacidade de acomodar e satisfazer as necessidades de todos os grupos de peões 

para caminhar; 

o Convivialidade: característica de uma rede pedonal que torne uma caminhada numa atividade 

agradável, que incentiva o convívio entre indivíduos e a interação entre o ambiente construído e 

natural; 

o Clareza: capacidade, tanto da envolvente construída como da rede pedonal, para oferecer aos 

peões a legibilidade e orientação necessárias e convidativas para uso do transporte pedonal; 

o Coexistência: possibilidade de o peão coexistir ordeiramente com os restantes modos de 

transporte ao mesmo tempo e num mesmo espaço; 

o Compromisso: característica de uma rede pedonal em que seja notório o envolvimento da 

comunidade e autoridade locais para que o transporte pedonal seja uma alternativa atrativa. 

No âmbito do método IAAPE são avaliadas estas características do meio urbano segundo os pontos 

de vista de Crianças, Idosos, Adultos e pessoas dom Mobilidade Condicionada em combinação com 

os tipos de viagem utilitária (p.e. ida para o emprego) e recreativa. 

Numa primeira fase de aplicação do método deve ser efetuada a Caracterização da Zona em Estudo, 

o que envolve a sua delimitação, levantamento da rede pedonal da área e tipificação dos diversos 

nós e arcos incluídos. 

A par deste trabalho de campo é selecionado um painel de agentes, conhecedores e utilizadores da 

zona em estudo, que deverá permitir representar os interesses dos diversos grupos de peões e nos 2 

tipos de viagens consideradas. 

Numa segunda fase, denominada Estruturação do Método, um conjunto de 7 indicadores são 

selecionados, para cada grupo de peões, de modo a que representem as 7 dimensões de análise do 

IAAPE. Tal foi efetuado durante uma sessão com os agentes selecionados já referidos. 

Nesta fase, cada grupo de peões possui um conjunto de 7 indicadores, representativos de cada 

dimensão, que irão ser utilizados no cálculo da Caminhabilidade. 

Numa fase posterior, denominada Ponderação do Método, os mesmos agentes são conduzidos a 

refletirem e definirem a valorização relativa que fazem de cada um dos 7 indicadores. Esta sessão é 

efetuada em 2 passos: um primeiro cujo cenário é a realização de uma caminhada utilitária e um 

segundo em que o cenário de análise é uma caminhada recreativa. Concluídas estas etapas é 
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possível ter, para cada combinação “Grupo de peões X Tipo de Viagem”, a equação de cálculo da 

Caminhabilidade. Os resultados de ambas as sessões podem ser encontrados neste trabalho, ao 

longo da secção 3.2. ou com maior detalhe em (Moura et al. 2017; Correia 2015). 

Seguidamente, os autores do IAAPE devem definir a forma de cálculo de cada um dos indicadores 

escolhidos pelos agentes, assim como recolher os dados de entrada necessários a esse cálculo, 

procedendo a auditorias de rua ou via SIG.  

Após formulação das equações de cálculo e a recolha dos dados de entrada necessários, a aplicação 

da fórmula aditiva simples permite obter para cada troço de rua uma pontuação de Caminhabilidade, 

sendo esta pontuação diferente consoante a combinação “Grupo de peões x Tipo de Viagem” 

considerada”. 

As secções 3.2.4. a 3.2.7. deste trabalho descrevem, com alguns exemplos, o procedimento utilizado 

na recolha dos dados de entrada, cálculo dos indicadores intermédios e cálculo da pontuação global 

de Caminhabilidade. 

De modo a efetuar a Validação das pontuações obtidas por aplicação do IAAPE, este envolve 

posteriormente questionários de rua e contagens de fluxo pedonal que permitam validar o 

pressuposto de que ruas com maior pontuação devem ser ruas com maior fluxo de peões a circular. 

 

 

 

 

 


