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RESUMO: O automóvel é o meio de transporte mais comum em muitos países. Apesar da capacidade 

dos veículos ser geralmente de quatro ou cinco lugares, muitas pessoas vão ao trabalho ou à universidade 

usando a ocupação mínima: somente o motorista. Este fenômeno gera diversos problemas, como, por e-

xemplo, congestionamentos, aumento da poluição urbana e maior emissão de gases que causam o efeito 

estufa. Uma possível solução seria aumentar essa taxa de ocupação, através de um esquema organizado de 

caronas. O objetivo do estudo apresentado foi averiguar o potencial de um sistema automático e inteligen-

te de recomendação, no contexto dos alunos da Unicamp, analisando os prováveis benefícios ao ambiente. 

De forma geral, através de formulários de pesquisa on-line, verificou-se que a universidade em questão 

constitui um bom cenário para implantação de tal sistema. Considerando apenas vizinhos até 200m, a 

quantidade de caronas por semana é de aproximadamente uma. Ampliando-se este raio para 500m, um 

valor ainda aceitável, o número cresce para quase quatro. Para 1 km (opção interessante aos que moram 

mais afastados), este valor é aproximadamente dez. 

 

PALAVRAS-CHAVE: transporte urbano, veículos de alta taxa de ocupação, economia de combustível, 

poluição atmosférica. 

 

INTRODUÇÃO 

O transporte urbano é problema comple-

xo ligado a diversos fatores sociais, econômicos 

e ambientais.   Devido ao uso de combustíveis 

fósseis e tecnologias não-sustentáveis, automó-

veis são responsáveis por diversos impactos ne-

gativos no meio ambiente. De acordo com um 

relatório publicado pela Agência de Proteção 

Ambiental do governo estadunidense, automó-

veis foram responsáveis por 33% de toda emis-

são de gás carbônico nos Estados Unidos em 
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2006 (Jornal Correio Popular, 2008). Além dis-

so, a queima de combustíveis como gasolina e 

diesel colabora fortemente com a poluição at-

mosférica, aumentando a incidência de doenças 

como asma, bronquite, enfisemas, alergias respi-

ratórias e outros problemas cardiovasculares 

(Wikipedia). Este fato é reforçado por dados da 

Organização Mundial de Saúde (World Health 

Organization Member State, 2002) que associam 

a morte de 2,4 milhões de pessoas por ano à po-

luição atmosférica.  

No entanto, independentemente dessas 

conseqüências negativas, automóveis são im-

prescindíveis à nossa sociedade, tornando neces-

sárias medidas para reduzir seus danos. Uma so-

lução para este problema fundamenta-se em re-

duzir o número de veículos em circulação ao 

aumentar a taxa de ocupação de cada automóvel, 

possivelmente incentivando caronas entre moto-

ristas. Esta é uma questão trivial em pequenas 

instituições, visto que boa parte das pessoas se 

conhece. Contudo, o problema se torna comple-

xo em contextos maiores. Uma proposta consiste 

em implementar um sistema que detecte automa-

ticamente potenciais caronas, encontrando gru-

pos (Norvig & Russel, 2004) em um banco de 

dados que possua os horários de entrada e saída 

de motoristas e o respectivos endereços destas 

pessoas.  

O objetivo deste trabalho é, portanto, es-

tudar o potencial deste sistema de recomenda-

ções automáticas de carona dentro do contexto 

dos alunos da Universidade Estadual de Campi-

nas (UNICAMP), verificando quais seriam os 

possíveis benefícios ao meio ambiente 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

No âmbito de se auferir os resultados al-

cançados por um sistema de recomendação au-

tomática de caronas, foi realizada uma pesquisa 

em computadores, acessível através da internet, 

bem como formulários impressos. A vantagem 

da pesquisa eletrônica é a sua natural integração 

com o sistema de recomendação, que basicamen-

te é um algoritmo apresentado sob a forma de 

um programa de computador. Na pesquisa ele-

trônica, o usuário ainda tem como atrativo para 

sua participação o acesso a um serviço de mapas 

que indicará a localidade de sua residência no 

contexto das ruas da cidade. Com isso, é facil-

mente ilustrada ao participante a idéia do sistema 

de localizar pessoas espacialmente próximas e 

que tenham um destino em comum, em horários 

em comum. 
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Figura 1 - Sugestão de carona, acompanhada de 

rota 

a) Conteúdo da pesquisa 

Tanto as pesquisas eletrônicas quanto as 

textuais devem questionar o usuário sobre seu 

endereço e seus horários, expressando seu coti-

diano no trânsito de entrada e saída para o cam-

pus. 

b) Algoritmo de Recomendação 

Os endereços são geocodificados, isto é, 

traduzidos em coordenadas de latitude e longitu-

de. Cada ponto no mapa possui a informação a-

dicional do horário de saída e volta para cada dia 

da semana. 

É verificada a proximidade de um ponto 

com outros através do cálculo da distância eucli-

diana (Anton & Rorres, 2001). Para este traba-

lho, consideraremos um raio de 200, 500 e 1000 

metros, obtendo três conjuntos de resultados. A 

seguir, para cada dia da semana, na saída da re-

sidência ou retorno, verifica-se se alguém pró-

ximo (os vizinhos obtidos em um determinado 

raio) está no mesmo fluxo (saindo ou retornan-

do) em um intervalo de diferença de 20 minutos. 

Para cada coincidência encontrada, uma sugestão 

de carona é anotada. Também é importante a 

proximidade do destino, mas a suposição de que 

todas as pessoas vão para a portaria da Av. Ro-

meu Tórtima do campus foi adotada como apro-

ximação razoável. 

Como exemplo, poderíamos ter 20 suges-

tões de carona para um determinado indivíduo se 

este possui dois vizinhos com os mesmos horá-

rios de ida e volta. Seriam duas sugestões de ida 

para cada dia útil da semana, e mais duas suges-

tões de volta para cada para cada dia útil da se-

mana. 

c) Análise dos Resultados 

O algoritmo de recomendação de caronas, 

aplicado ao conjunto de informações obtidas por 

meio de pesquisas, permite de maneira imediata 

um estudo estatístico acerca do potencial de ca-

ronas dentro da universidade. Obviamente, sem 

dados do conjunto completo de todos os alunos 

não é possível obter um resultado exato. Entre-

tanto, podemos considerar que os grupos estuda-

dos possuem representatividade suficiente para 

que algumas conclusões possam ser tiradas. Por 

exemplo, a pesquisa realizada de forma eletrôni-

ca tem como principal alvo os alunos do curso de 

Engenharia de Computação. Já os formulários 

em papel buscam informações de alunos de uma 

determinada disciplina no início da manhã ou ao 

final do dia. Sendo assim, estes seriam grupos 

nos quais poderia haver interesse no sistema de 

caronas, devido à provável similaridade nos ho-

rários de entrada e saída. 

Além do resultado óbvio, a quantidade 

total de possíveis caronas, as informações cole-

tadas permitem algumas formas de análise para-

lelas, traçando o perfil dos grupos ao freqüentar 

a Unicamp. Ainda que este não seja o foco prin-

cipal do trabalho, estes dados poderiam ser apro-

veitados para elaboração de métodos alternativos 
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de transporte, além de ajudarem na análise geral 

da eficiência do sistema de recomendações. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A principal fonte de dados correspondeu 

ao formulário de pesquisa disponibilizado on-

line. Até o fechamento do questionário, foi obti-

da uma média de trinta e oito acessos diários, 

considerando apenas o caso em que o formulário 

foi preenchido (isto é, não estão sendo contabili-

zadas as consultas aos resultados), o que em um 

mês corresponderia a pouco mais de mil acessos. 

O resumo das caronas encontradas pelo 

algoritmo de recomendação encontra-se na tabe-

la a seguir. O valor indicado como caronas por 

pessoa engloba tanto o número de pessoas que 

poderiam realizar o trajeto juntas quanto os dias 

em que o modelo de caronas poderia ser aplica-

do. No caso, estamos considerando cinco dias 

(excluindo os finais de semana) vezes dois horá-

rios por dia (ida e volta), totalizando dez percur-

sos. Ou seja, se para vizinhos em um raio de 

200m temos uma média de 1,36, ao menos um 

dia por semana seria possível dois indivíduos i-

rem ou voltarem juntos. 

Tabela 1: Quantidade de possíveis caronas por 

pessoa 

 Caronas por pessoa 

Para vizinhos em um 

raio de 200m 
1,36 

Para vizinhos em um 

raio de 500m 
5,36 

Para vizinhos em um 

raio de 1000m 
12,88 

 

Ampliando o raio de vizinhos para um 

quilômetro, esse número passa para 12,88. De-

vemos ressaltar que este valor não significa que 

exista 100% de probabilidade de carona para os 

percursos, visto que pode haver um grupo de su-

gestão de caronas de mais de duas pessoas. En-

tretanto, além desta última situação ser desejável 

(pois indica uma maior ocupação dos veículos), 

sua ocorrência mantém o significado da estima-

tiva caronas/pessoa calculada, no sentindo de 

que quanto maior o valor obtido, mais elevado é 

o potencial de carona. 

Em relação aos dados colhidos com ape-

nas uma semana de disponibilização da pesquisa, 

notamos um aumento em todos os potenciais de 

carona. Embora não haja necessidade de apre-

sentar de forma quantitativa a evolução destes 

valores, é interessante citar que o comportamen-

to observado foi sempre crescente. Tal fenômeno 

é bastante natural, visto que com a participação 

de um maior número de pessoas na pesquisa, é 

intuitivo crer que as possibilidades de caronas 

também aumentarão. Entretanto, a taxa de cres-

cimento passa a ser cada vez mais reduzida, in-

dicando uma tendência à estabilização. Dessa 

forma, tentou-se manter o formulário de pesquisa 

disponível até que este ponto fosse atingido. 
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Tabela 2: Quantidade de possíveis caronas por 

pessoa - resultados parciais 

 Caronas por pessoa 

Para vizinhos em um 

raio de 200m 
1,14 

Para vizinhos em um 

raio de 500m 
3,92 

Para vizinhos em um 

raio de 1000m 
9,98 

O sistema fornece ainda uma forma de 

resultado individual interessante. Como exem-

plo, escolhemos um caso com boa quantidade de 

caronas recomendadas, apresentadas na figura 

abaixo. 

Figura 2: Sugestão individual de carona 

  Observamos que para esse indivíduo há 

sempre pelo menos uma carona para cada ocasi-

ão, com destaque especial para os percursos de 

ida à Unicamp nas terças-feiras. Além disso, esta 

pessoa apresenta uma compatibilidade quase que 

total com o aluno de número identificador igual a 

7, o que revela um alto potencial de carona entre 

os dois indivíduos. 

Conforme já mencionado, as informações 

coletadas possibilitam outras formas de análises 

secundárias. Uma delas está representada no grá-

fico 1, que contém a distribuição de pessoas em 

função da distância à universidade. Fica evidente 

que o maior grupo concentra-se nas regiões pró-

ximas à Unicamp. Sendo assim, além da possibi-

lidade de caronas, podemos supor a eficiência de 

um sistema de transporte coletivo nessa região. 

 
Gráfico1: Distribuição de indivíduos segundo 

distância à Unicamp (valores normalizados) 

Para os grupos G1 e G2, que concen-

tram a maior parte dos indivíduos, a opção mais 

vantajosa é considerar caronas para vizinhos de 

até 200 ou 500m. De acordo com a tabela 1, a 

probabilidade é de que exista nessa faixa ao me-

nos uma coincidência de horários e origem por 

semana (200m) ou até quase quatro caronas por 

semana (500m), tornando o esquema de caronas 

bastante interessante. Para o grupo G6, também 

razoavelmente numeroso, facilmente podemos 

considerar distâncias de até 1 km. Lembramos 

que este não significa necessariamente um des-

vio em 1 km da rota. De fato, quanto mais afas-

tada da Unicamp for a origem, maior a probabi-

lidade de que o vizinho se encontre no caminho 
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até à universidade. Ainda, segundo a tabela 1, 

com um raio de tolerância de 1 km, são grandes 

as chances de existir uma carona em potencial. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os dados analisados sugerem que o cená-

rio em estudo (rotina de entrada e saída dos alu-

nos da Unicamp) apresenta um bom potencial 

para um sistema automático de caronas. Além 

disso, esse mesmo sistema permitiria uma coleta 

organizada e competente de informações, de tal 

forma a dar suporte à análise da viabilidade de 

outros meios de transporte. Devemos lembrar 

também que, embora o estudo tenha sido realiza-

do somente para a Unicamp, o sistema seria fa-

cilmente expandido para qualquer outro ambien-

te controlado. Como resultado, poderíamos obter 

uma redução na poluição atmosférica provenien-

te de veículos automotivos, aliada a uma econo-

mia significativa de combustível (o que incentiva 

a participação em esquemas de rodízio). Por fim, 

podemos citar também uma melhoria geral na 

qualidade de vida diária dos freqüentadores da 

universidade causada pelo menor número de veí-

culos em trânsito e estacionados (redução da po-

luição sonora, melhor aproveitamento do espaço 

do campus, etc). 
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