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Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar a influência da implantação de um corredor de 

ônibus em uma via, utilizando como estudo de caso o corredor Campo Limpo – Rebouças – 

Centro da cidade de São Paulo, procurando avaliar sua eficiência na melhoria da mobilidade 

urbana. Para tanto foram estudados os sistemas viários, os problemas de mobilização urbana 

e foi feita coleta de dados junto a órgãos governamentais, para suporte ao trabalho. A partir 

destas informações foram utilizadas ferramentas de geoprocessamento e simulações 

computacionais para determinar a eficiência do corredor de ônibus. O resultado obtido nas 

simulações conclui que o corredor é ineficiente, pois diminuiu o fluxo de usuários da via tanto 

em ônibus quanto em veículos particulares. A metodologia deste trabalho pode ser replicada 

para avaliar a eficiência de outros corredores de ônibus. 

 

Palavras-chave: Corredor de Ônibus, Sistema Viário, Mobilidade Urbana 

1. INTRODUÇÃO 

 A mobilidade pode ser entendida como a capacidade de se mover ou o ato de se locomover, 

sendo uma ação dentro de um sistema viário. Na cidade de São Paulo, a mobilidade é composta 

por um complexo sistema, onde a fluidez do tráfego e a locomoção na metrópole possibilitam 

as atividades da população.  

 A qualidade de vida da população é afetada com a perda de mobilidade e é consequência 

do acelerado processo de urbanização da cidade, tornando necessário um monitoramento e um 

acompanhamento feito com pesquisas periódicas (FORATTINI, 1991). 

  A infraestrutura viária não suporta o crescimento de demanda de usuários. Os fatores 

usualmente observados como causadores de perda da mobilidade são: a descentralização da 

população, a setorização das áreas de trabalho e residência e o fato dos recursos terem sido 

desenvolvidos para um contingente menor de usuários (RIBEIRO, 2008).  

 Esta infraestrutura deve se desenvolver como um todo, tanto no âmbito coletivo quanto no 

individual. Caso, em algum ponto, não ocorra este desenvolvimento, certamente haverá uma 

sobrecarga. Por exemplo, a criação de uma faixa exclusiva prioriza o coletivo, mas atinge 

negativamente o privado, pois este, que anteriormente fazia uso desta faixa, hoje precisa utilizar 

a mesma via com uma faixa a menos. 
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 Este trabalho ilustra como uma simulação computacional pode ser utilizada como uma 

ferramenta auxiliar na disciplina “Engenharia de Trafego e Transporte Urbano” em cursos de 

Engenharia Civil. 

 

1.1. Objetivo Geral do trabalho 

 O objetivo deste trabalho é analisar a influência da implantação de um corredor de ônibus 

em uma via, procurando avaliar sua eficiência na melhora da mobilidade urbana. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 Estudar o sistema viário. 

 Levantar os problemas de mobilização nos centros urbanos. 

 Estudar corredor de ônibus, em particular o corredor Campo Limpo – Rebouças – 

Centro. 

 Utilizar ferramentas de geoprocessamento para a análise. 

 Simular o impacto do corredor na mobilidade urbana. 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

  

2.1. Sistema Viário 

 O sistema viário é composto pelas ruas e avenidas da cidade e gerido pelas normas de 

deslocamentos. As vias têm diversas funções como, por exemplo, garantir a mobilidade e 

acessibilidade aos espaços. Para otimização funcional do sistema a opção é categorizar as vias 

segundo um uso específico. 

 

Figura 1 – Classificação Tradicional das 

Vias Urbanas. 

 

Fonte: Pietrantonio (2013). 

Figura 2 – Tipos de vias utilizadas em um 

trajeto. 

 

Fonte: Pietrantonio (2013). 

 A estruturação do sistema viário é feita por meio do princípio de hierarquização funcional 

das vias, que atribui uma função especifica para cada elemento, com transmissão gradual entre 

as funções, para obtenção de um sistema continuo e equivalente em todos os aspectos. Tal 

princípio classifica as vias pelas suas funções principais, representado na Figura 1, e as 

operacionaliza com varias interseções físicas e de controle para possibilitar maior eficácia 

(PIETRANTONIO, 2013). 
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 Existe, para cada usuário do sistema viário, um ciclo, um determinado trajeto percorrido 

diariamente para cumprimento de suas atividades, como por exemplo, ir ao trabalho. Estes 

trajetos pré-estabelecidos foram categorizados pela hierarquização funcional estão 

demonstrados na Figura 2. 

 A hierarquização funcional usa as características específicas de cada tipo de via, como, por 

exemplo, as atividades predominantes e as velocidades, para determinar sua função e com isso 

sua classificação.  

 

2.2. Mobilização nos Centros Urbanos 

 Para percorrer os caminhos com maior agilidade e comodidade, os cidadãos usam meios 

auxiliares para uma melhor locomoção que, se não forem bem coordenados, criam problemas 

(GUIMARÃES; CRUZ, 2013). 

 A dissipação dos aglomerados residenciais e o zoneamento das cidades tornaram a 

mobilidade urbana heterogênea, tornando seus problemas de trabalhosa solução (RIBEIRO, 

2008). Segundo Guimarães e Cruz (2013), qualquer forma de mobilidade acontece por meio da 

oferta de transporte. Em questões de eficiência busca-se a mobilidade efetiva, que relaciona a 

demanda oferecida e a que é realmente utilizada. A eficácia de mobilidade relaciona os 

deslocamentos, os recursos financeiros da população, os investimentos públicos e a rede 

formada pelos usuários do sistema. A fluidez do sistema é a prioridade e por consequência 

exclui a opção de desenvolver regiões especificas, para evitar o risco de acarretar uma forma 

de isolamento ou exclusão de uma população de baixa renda.  

 A mobilidade na cidade de São Paulo torna-se mais custosa e complexa ao longo do tempo. 

O crescimento contínuo do contingente de usuários somado com a descentralização de 

residência dos mesmos e a infraestrutura deficiente, tanto em relação ao conforto quanto ao 

tempo gasto, tornam a necessidade de se locomover uma atividade exaustiva.  

 A urbanização e a concentração da população em uma determinada região surgiram devido 

à imprescindibilidade de comunicação, convivência e integração entre os seres humanos. Tal 

concentração ocorre nas mais diversas áreas da cidade, adequando-se às necessidades de 

sobrevivência e, em muitas vezes, em detrimento da natureza. Para que sejam possíveis as 

interligações entre tais aglomerados da população, surgem, todos os dias, novos caminhos 

futuramente transformados em novas vias, com o objetivo de melhorar o transporte da 

população e de cargas (RIBEIRO, 2008). 

 A descentralização da população atualmente é um dos fatores que mais afetam a 

mobilidade na cidade. Encontram-se maiores densidades populacionais em bairros afastados 

das áreas de maiores densidades de emprego.  

 Esse aumento faz com que a cidade seja adaptada para seu uso, suprimindo o transporte 

público coletivo e gerando novos motoristas, cada um com seu próprio automóvel (DUARTE; 

SÁNCHEZ; LIBARDI, 2007), gerando um círculo vicioso. 

 Este círculo vicioso gera caos no trânsito da cidade de São Paulo, “Mais carros nas ruas, e 

mais ruas para carros.” (ZANDONADE; MORETTI, 2012). 

 Com a associação destes fatores negativos e tendo em vista que o transporte coletivo 

colabora com o congestionamento, com uma velocidade média inferior a dos demais veículos, 

há um uso crescente do transporte individual. 

 Pode-se dizer que o trânsito é um conflito de interesses entre classes sociais (BONDUKI, 

2011).  

 Bonduki (2011) propõe uma série de melhorias para a mobilidade, tomando como base o 

Plano Diretor Estratégico (PDE) do Município de São Paulo. Dentre elas destacam-se a 
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contenção da expansão horizontal da mancha urbana, aumento da densidade urbana 

verticalizada no centro-expandido e região sudoeste, causando a mitigação da distância casa-

trabalho e repaginação do transporte coletivo, tornando-o competitivo ao uso de veículos 

particulares. 

 Analisando esses fatores, conclui-se que a falha no cenário atual do sistema de mobilidade 

está relacionada com a desigualdade social e a má distribuição de renda. A mobilidade urbana 

tornou-se um problema para as sociedades em todo o planeta (RIBEIRO, 2008). 

 Ao longo do tempo algumas medidas foram desenvolvidas para tentar minimizar os 

problemas da mobilidade urbana em São Paulo. Conceituamos algumas delas para melhor 

entendimento. 

 Segundo Ribeiro (2008) a industrialização, iniciada no Brasil nos anos 50, impulsionou o 

processo de urbanização, e por consequência gerou o aumento da população nas zonas urbanas. 

A distância entre a residência do trabalhador e as empresas jamais foi tão grande. Diariamente 

é necessário fazer uma viagem para chegar ao ambiente de trabalho, o que afeta a qualidade de 

vida das pessoas e, principalmente, a mobilidade da população. 

 Resende e Souza (2009) demonstram em seus estudos que a população de maior renda opta 

pelo transporte individual devido à precariedade do transporte coletivo, tendo assim mais 

conforto, maior flexibilidade e menor tempo de percurso.  

 Rolnik e Klintowitz (2011) reforçam esta ideia apontando que 74% das viagens da 

população de baixa renda são feitas por meio de transporte coletivo, enquanto apenas 21% da 

população de renda média-alta se utilizam do sistema de transporte público. A maior parte do 

transporte coletivo tem de competir diariamente com carros, motos e caminhões por espaço nas 

vias públicas, pois apenas 29,5% das linhas de ônibus existentes utilizam corredores exclusivos 

e faixas preferenciais.  

 

2.3. Corredores de Ônibus 

 O Plano Integrado de Transportes Urbanos - PITU 2020, elaborado pela Secretaria dos 

Transportes Metropolitanos do Governo do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 1999), previa 

uma série de projetos voltados para o desenvolvimento da infraestrutura urbana de São Paulo a 

serem realizados num horizonte de 21 anos. Propôs investimentos nas redes metroviárias e 

ferroviárias da metrópole, ampliação do sistema metropolitano coletivo, melhoria do sistema 

viário individual e mudanças da gestão do trânsito. 

 É necessário programar um plano de ação que permita diagnosticar a situação das regiões 

metropolitanas e estimular a interação dos municípios com o seus estados para instituir uma 

cooperação do planejamento e da operação do transporte coletivo em um interesse comum 

(FIGUEIRA, 2012).  

 Segundo Ribeiro (2009), o sistema de corredores de ônibus é diferenciado, pois possui: 

faixas exclusivas, embarque e desembarque mais rápido e integração com os demais modais de 

transporte. 

 Os corredores, exclusivos ou não, são dedicados à circulação de transportes 

públicos rodoviários na região urbana. Localizados em uma faixa da rua, ou avenida, são 

delimitados por uma linha branca contínua, e devem ser utilizados apenas por ônibus.  

 Os demais veículos só podem utilizar a faixa exclusiva ou cruzar os corredores de ônibus 

quando há necessidade de acessar garagens ou de fazer conversões. 

 O corredor de ônibus, ou faixas preferenciais, permite a redução do tempo total de viagem, 

pois agrega ao sistema a possibilidade de desenvolver uma velocidade satisfatória e reduzir o 

consumo de combustível por parte dos veículos (RIBEIRO, 2009).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Transportes_p%C3%BAblicos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transportes_p%C3%BAblicos
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 A cidade de São Paulo possui inúmeras faixas exclusivas e corredores de ônibus como, por 

exemplo: 

 Campo Limpo / Rebouças / Centro; 

 Ver. José Diniz / Ibirapuera / Santa Cruz; 

 Expresso Tiradentes (Eixo Sudeste); 

 Inajar / Rio Branco / Centro; 

 Itapecerica / João Dias / Santo Amaro; 

 Jardim Ângela / Guarapiranga / Santo Amaro; 

 Paes de Barros; 

 Parelheiros / Rio Bonito / Santo Amaro; 

 Pirituba / Lapa / Centro; 

 Santo Amaro / Nove de Julho / Centro. 

2.4. Geoprocessamento e Georreferenciamento 

 O geoprocessamento pode ser definido como conjunto de técnicas computacionais e 

matemáticas para coletar e analisar informações espaciais. É constituído por um conjunto de 

tecnologias de coleta, tratamento, análise, demonstração, armazenamento e consulta destas 

informações. Para serem processadas, as informações precisam estar georreferenciadas, ou seja, 

precisam possuir uma localização específica na superfície terrestre (PAMBOUKIAN; JORGE, 

2012).  

 A utilização de softwares de geoprocessamento vem ganhando espaço no mercado desde 

os anos 70. Esta procura fez com que empresas especializadas no ramo dedicassem mais 

atenção ao desenvolvimento de softwares de georreferenciamento. Atualmente podemos contar 

com diversos softwares pagos, como Mapinfo, ArcGIS e Bentley Map, e também diversos 

softwares livres como GRASS, gvSIG, QGIS, SPRING e TerraView. 

 Com o uso do software de geoprocessamento QGIS e a pesquisa de desempenho do sistema 

viário principal, o corredor de ônibus Campo Limpo – Rebouças – Centro teve o impacto de 

sua implantação analisado neste trabalho. 

 A pesquisa de desempenho do sistema viário principal é realizada pela Companhia de 

Engenharia de Tráfego (CET) anualmente e está disponível para consulta pública na biblioteca 

da CET, de segunda-feira a sexta-feira em horário comercial. Esta pesquisa contempla dados 

de velocidade média e volume por meio de monitoramento do tráfego em pontos e rotas 

demarcadas na cidade de São Paulo. 

3. ESTUDO DE CASO – CORREDOR CAMPO LIMPO – REBOUÇAS – CENTRO 

 

 Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizados os dados referentes à rota 01G 

(conforme denominação da CET) - Av. Eusébio Matoso, Av. Rebouças, Rua da Consolação 

dos anos de 2003 e 2007. A escolha do período foi norteada pela implantação do corredor nesta 

rota, que ocorreu em 2004. O período analisado abrange um ano antes da obra ser implantada 

e três anos após, quando os usuários do sistema viário já teriam se adaptado ao corredor. Anos 

posteriores a 2007 não foram analisados devido à implantação da linha 4 – Amarela do Metrô, 

que retirou usuários do sistema. 

 A partir dos dados coletados, foram gerados mapas que permitiram uma análise gráfica da 

situação. Esses mapas foram desenvolvidos por inserção dos dados no QGIS, tratamento e 

graduação conforme o padrão da MapLink, para os mapas de velocidade média, conforme a 

Figura 3. 
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Figura 3 - Graduação de Velocidades no Corredor. 

 
Fonte: Autoria própria 

 Após terem sido gerados os mapas, referentes aos anos de 2003 e 2007, foi analisado o 

impacto causado pela obra no corredor de ônibus nas vias, utilizando as tabelas, os dados e os 

mapas gerados e foram consideradas as hipóteses adotadas, como no caso dos valores de 

ocupação dos veículos. 

 Para cada tipo, ano, sentido e período (Ex: Velocidade Média, 2007, centro-bairro, manhã) 

foi gerado um mapa específico como mostra a Figura 4. 

 

Figura 4 – Mapa gerado no QGIS (Velocidade_Média_2007_Manhã) 

Fonte: Autoria própria. 

 A análise gráfica e numérica tornou possível observar que a implantação do corredor 

Campo Limpo – Rebouças – Centro teve um impacto negativo nas vias que compõe o trajeto. 

O volume encontrado em 2007, analisando carros particulares e ônibus urbanos, é menor do 

que o de 2003, em torno de 10.000 usuários a menos conforme mostra o Gráfico 1.  

 Em contrapartida a velocidade média não sofreu grandes alterações, variando em torno de 

3 km/h para menos no período da manhã e para mais no período da tarde conforme o Gráfico 

2. 
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Gráfico 1 – Usuários por período. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Gráfico 2 – Velocidades Médias por período 

  

Fonte: Autoria própria 

4. CONCLUSÃO 

 A mobilidade urbana é influenciada por diversos fatores como distância percorrida, modais 

de transporte disponíveis, infraestruturas disponíveis, limitações das via e etc. 

 O objetivo deste estudo foi analisar os principais aspectos da mobilidade e como eles se 

comportam na cidade de São Paulo. O estudo de caso foi o corredor Campo Limpo – Rebouças 

– Centro. 
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 Foram apresentados no estudo os fatores que alteram os padrões de mobilidade, analisando 

o atual sistema viário e suas mudanças ao longo do tempo. Procurou-se analisar cada um dos 

componentes desse sistema, indicando como se comportam e como são tratados na dinâmica da 

mobilidade. 

 Foram enumeradas as ferramentas utilizadas para monitoramento, controle e análise de 

dados referentes ao tráfego, como velocidade e fluxo, indicando seu funcionamento e 

apresentação de resultados. 

 Foram apresentadas as ferramentas baseadas em SIG para o geoprocessamento de dados 

geoespaciais. 

 Foram utilizando dados coletados pela CET, sendo possível analisar o impacto causado por 

essa obra de infraestrutura nos quesitos de velocidade média e volume de tráfego. A 

comparação se baseou nos dados dos anos de 2003 e 2007 e nos mostrou uma queda na 

qualidade de serviço das vias. Pode-se concluir que a implantação deste corredor se mostrou 

negativa, tanto para carros particulares quanto para ônibus urbanos, resultado diferente do que 

se esperava. 

 Uma hipótese para essa queda é que quando os ônibus andavam em uma faixa na direita 

compartilhando os espaços com os demais veículos o fluxo das vias estudadas era melhor. Com 

a implantação do corredor os carros particulares perderam uma faixa na via, gerando uma 

diminuição no volume de tráfego. Paralelamente, os ônibus que deveriam ganhar maior 

mobilidade também sofreram perda. Analisando o funcionamento deste corredor podemos 

destacar como uma possível causa desta perda o fato de este possui excesso de sobreposição de 

linhas compartilhando um mesmo corredor, ao invés de operarem com a estratégia da linha 

tronco. Outro fato relevante é que o corredor não conta com faixas de ultrapassagem, o que faz 

com que as linhas que possuem maior procura levem tempo a mais no embarque e desembarque 

de passageiros, atrasando as demais linhas que eventualmente estão logo atrás. 

 Fica formalizada através deste trabalho uma metodologia de interesse futuro para 

planejamento de obras de infraestrutura para que sejam analisadas todas as eventuais perdas de 

mobilidade geradas por estas obras, também para um estudo identificando qual foi a alternativa 

utilizada pelas pessoas que utilizavam a rota em 2003 e não utilizam mais e também uma 

ferramenta para análise de corredores de transporte em operação. 
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SÃO PAULO TRANSIT SYSTEM: ANALYSIS OF THE 

IMPLEMENTATION OF A BUS CORRIDOR AND ITS EFFICIENCY IN 

IMPROVEMENT OF URBAN MOBILITY 
 

 

Abstract: The objective of this study is to analyze the influence of the implementation of a bus 

corridor on a transit system, using as a case study the Campo Limpo - Rebouças - Centro de 

São Paulo corridor, trying to evaluate its effectiveness in improving urban mobility. For this, 

were studied the road systems, the problems of urban mobilization and data collection was 

made with government agencies to support the work. From this information were used 

geoprocessing tools and computer simulations to determine the efficiency of the bus corridor. 

The results in the simulations concluded that the corridor is inefficient, because the road users 

decreased flow both in bus and in private vehicles. The methodology of this study can be 

replicated to assess the efficiency of other bus corridors. 
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