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RESUMO 

 

A cidade de São Paulo vem sofrendo com um crescimento desordenado ao longo das ultimas 

décadas. A expansão da mancha urbana junto com o aumento do número de veículos nas ruas 

fez com que o sistema viário principal ficasse saturado. Hoje, São Paulo é conhecida como a 

cidade do trânsito. O trânsito afeta diretamente a qualidade de vida dos moradores da grande 

metrópole que chegam a perder mais de 2 horas por dia no percurso para o trabalho. A 

infraestrutura de transporte público encontra-se debilitada e não consegue atender a demanda 

de usuários que por sua vez dão preferência ao transporte individual. A cidade de São Paulo 

não pode continuar seguindo o plano de desenvolvimento atual que caminha em direção à 

paralisação total das vias. Neste trabalho, de maneira geral, serão apresentados dados sobre a 

atual situação do transporte e pontuados os fatores que influenciam essa perda de mobilidade. 

Faz parte deste trabalho um estudo de caso sobre o Corredor de Ônibus Campo Limpo – 

Rebouças - Centro, demonstrando as alterações na mobilidade decorrentes a sua implantação, 

realizado com auxílio de software de geoprocessamento para criação de mapas gráficos. 

 

Palavras chave: mobilidade, trânsito, São Paulo, geoprocessamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The city of St. Paul has been suffering with a disordered growth over the last decades. The 

expansion of the urban area with the increasing number of vehicles on roads has caused the 

main road system stay saturated. Today, São Paulo is known as the city traffic. The traffic 

directly affects the quality of life for residents of the metropolis arriving to lose more than 2 

hours per day on the way to work. The public transport infrastructure is poor and can’t meet 

the demand of users who in turn give preference to private transport. The city of São Paulo 

can’t continue following the current development plan that goes toward the total shutdown of 

the roads. In this work, in general, will be presented on the current transport situation and 

scored the factors influencing this loss of mobility. Part of this work a case study on Corridor 

Bus Campo Limpo - Rebouças - Centro, showing the changes in mobility due to its 

implementation, performed with the aid of GIS software to create graphical maps. 

 

Keywords: mobility, transit, São Paulo, geoprocessing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade está em constante transformação e sofre, a cada dia, o impacto de 

novos acontecimentos, favoráveis ou não a sua qualidade de vida. Vivemos em uma 

reestruturação constante e a mobilidade urbana se enquadra perfeitamente neste cenário 

(RIBEIRO, 2008). 

A mobilidade é definida como a capacidade de se mover ou o ato de se 

locomover, é a ação dentro de um sistema viário. Estruturalmente, a mobilidade urbana da 

cidade de São Paulo é composta por um complexo sistema de transportes, onde a fluidez do 

tráfego e a locomoção na metrópole possibilitam as mais diversas atividades, como trabalhar, 

estudar ou se divertir.  

Atualmente, o município de São Paulo tem como um dos seus principais 

problemas o trânsito.  

Isto tem sérias consequências, como por exemplo, impactos na saúde publica, 

podendo ser observado no crescimento de paulistanos com casos graves de stress. Tudo isso é 

reflexo do nosso sistema de transportes e mostra que caminhamos para o colapso 

(BONDUKI, 2011).  

A qualidade de vida da população paulistana é afetada com a perda de 

mobilidade. Esta perda é consequência do acelerado processo de urbanização que a cidade 

vem sofrendo desde os anos 40. Isto traz a necessidade de um monitoramento e um 

acompanhamento constante, feito através de pesquisas periódicas com o objetivo de 

evidenciar as causas desta perda e as possíveis soluções a curto, médio e longo prazo 

(FORATTINI, 1991). 

 A infraestrutura desenvolvida no município de São Paulo para atender a 

população não está suportando o acelerado crescimento na demanda de usuários, pois a 

mesma não acompanha as mudanças que a cidade é submetida continuamente. Os fatores 

usualmente responsáveis pela 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).  

O município atende diariamente não só aos indivíduos residentes em São 

Paulo, mas muitos outros, provenientes das cidades da Região Metropolitana. O sistema de 
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transporte coletivo não consegue atender com eficácia a toda demanda de usuários, pois foi 

desenvolvido sem a consideração deste número crescente de usuários. 

Tal crescimento de demanda pode ser observado na Tabela 1, usada pela 

Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP) para o monitoramento do uso do sistema de 

transportes, que mostra uma tendência de crescimento no número total de viagens no 

município de São Paulo e evidencia uma necessidade de desenvolvimento da infraestrutura, 

pois a mesma não segue o crescimento de demanda. 

 

TABELA 1 – Evolução das viagens diárias por modo principal. 

 
Fonte: METRÔ (2008). 

 

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

quanto no individual. Este crescimento deve ocorrer mutuamente em todas as partes do 

sistema e só assim nenhuma fração será sobrecarregada.  

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. 

Este trabalho realiza uma análise sobre o atual cenário da mobilidade urbana na 

cidade de São Paulo. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

O objetivo deste trabalho é identificar os fatores que influenciam a mobilidade 

urbana em São Paulo, seus impactos, suas contribuições e seu desenvolvimento. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Este trabalho tem como objetivos específicos: 

- Analisar do sistema viário; 

- Estudar corredor de ônibus, corredor Campo Limpo – Rebouças – Centro, e 

analisar seu impacto na mobilidade urbana; 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Hoje está cada vez mais difícil se locomover pela grande metrópole. A 

população usa uma infraestrutura de transporte ineficaz e insuficiente perante a suas 

necessidades.  

O trânsito afeta muito a vida do paulistano. Segundo a Rede Nossa São Paulo 

(2013), no ano de 2012 o paulistano perdeu, em média, 2 horas e 23 minutos por dia no 

trânsito, o que corresponde a aproximadamente 16% das horas dia, tempo este que poderia ser 

usado para o cumprimento de outras atividades importantes.  

O aumento da frota de automóveis em circulação, causado pela facilidade de 

aquisição de veículos e pela a má qualidade do transporte público, atinge mais fortemente as 

classes inferiores. A precariedade do planejamento urbano contribui para esta situação 

(CARDOSO, 2008). 

 Segundo Bonduki (2011), São Paulo não pode continuar desenvolvendo a 

infraestrutura urbana a partir do modelo atual, pois a cidade está indo cada vez mais em 

direção ao caos e necessita de uma mudança de estratégia.  
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É preciso pontuar os aspectos que diminuem a mobilidade e por consequência 

prejudicam a qualidade de vida da população, para, assim, propor possíveis melhorias. Há 

algum tempo, Grafite (2005) já havia identificado este cenário:  

 

A Política Nacional para a Mobilidade Urbana 

Sustentável apresentada pelo Ministério das Cidades elegeu quatro 

eixos estratégicos de ação para melhoria da mobilidade: integração 

das políticas de transporte com as de desenvolvimento urbano; 

melhoria do transporte coletivo, com tarifas mais baratas; 

racionalização do uso dos veículos particulares; e valorização dos 

meios de transporte não motorizados. 

 

Para que se possa fazer um planejamento buscando uma maior facilidade de 

deslocamento, é importante estudar o atual sistema implantado e analisar tanto seus aspectos 

positivos quanto negativos a fim de se fazer um comparativo com outros sistemas já adotados 

ou em planejamento, visando à viabilidade dos mesmos na cidade de São Paulo, priorizando a 

qualidade de vida dos usuários.  

 

1.3 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi desenvolvido a partir de pesquisas teóricas e práticas.  

A pesquisa teórica aborda o sistema de mobilidade urbana, analisando sua 

eficiência e compatibilidade com o contingente de usuários. Para tal, foi feita uma pesquisa 

bibliográfica contemplando autores que pontuem os aspectos característicos da mobilidade 

urbana e analisem as causas de diminuição na fluidez do tráfego dentro da cidade de São 

Paulo. Esta pesquisa estuda os planos de ação previstos para melhoria da mobilidade urbana 

do município.  

A pesquisa prática contempla a utilização do software gratuito Quantum GIS, 

executando o geoprocessamento de dados em cima de um arquivo shape com o traçado das 

vias da cidade de São Paulo e pesquisa de desempenho viário feita pela Companhia de 

Engenharia de Tráfego (CET), para uma melhor análise do atual cenário da mobilidade 

urbana e impacto das obras de infraestrutura. 
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está estruturado em seis seções.  

A seção 1 apresenta a introdução, que é composta pelos seguintes itens: texto 

de conceituação e caracterização do tema; objetivos; justificativa; e metodologia. 

A seção 2 pontua os aspectos da mobilidade urbana sob todas as suas frentes de 

atuação, exemplificando e analisando alternativas, apresentando uma revisão da literatura com 

os fatores impactantes, cenários atuais e projetos de melhoria. 

A seção 3 apresenta os diversos meios utilizados para monitorar o tráfego na 

cidade de são Paulo, citando as ferramentas utilizadas para a obtenção dos dados. 

A seção 4 apresenta os conceitos básicos de geoprocessamento e ilustra como 

um Sistema de Informações Geográficas (SIG) pode auxiliar na análise dos dados espaciais 

referentes ao problema de pesquisa. 

A seção 5 mostra uma pesquisa que contempla a evolução do tráfego no 

corredor Campo Limpo – Rebouças – Centro, analisando o impacto desta obra. 

A seção 6 relata as conclusões do trabalho. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Esta revisão da literatura foi desenvolvida a partir da leitura de documentos 

como livros, teses, monografias e artigos, entre outros, que situaram e discorreram sobre o 

tema “mobilidade urbana”. 

 

2.1 SISTEMA VIÁRIO 

 

O sistema viário é formado pelo o conjunto de vias de uma determinada cidade 

ou região (CREA-PR, 2011).  

De acordo com LEI Nº 9.503 (BRASIL, 1997), que instituiu o Código de 

Trânsito Brasileiro (CTB), Art.60, o sistema viário é composto por seis categorias funcionais 

de vias, demonstradas no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Classificação das vias no sistema viário. 

 Categorias Definição 

VIAS URBANAS 

VIA DE TRÂNSITO 

RÁPIDO 

Caracterizada por acessos especiais com trânsito 

livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade 

direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres 

em nível. 

VIA ARTERIAL 

Caracterizada por interseções em nível, geralmente 

controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes 

lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando 

o trânsito entre todas as regiões da cidade. 

VIA COLETORA 

Destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha 

necessidade de entra ou sair das vias de trânsito 

rápido e arteriais, possibilitando o trânsito dentro das 

todas as regiões da cidade. 

VIA LOCAL 

Caracterizada por interseções em nível não 

semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou a 

áreas restritas. 

VIAS RURAIS 
RODOVIAS Via rural pavimentada. 

ESTRADAS Via rural não pavimentada. 

Fonte: CTB (2008). 

 

As ruas e avenidas da cidade compõem o sistema viário e juntamente com as 

normas de deslocamentos formam o sistema de trânsito urbano.  

As vias possuem as mais diversas funções, desde a de garantir a mobilidade e a 

acessibilidade aos diversos espaços, a de dar suporte para todo o deslocamento e vivência 
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urbana. Para otimização funcional do sistema a opção é categorizar as vias segundo em uso 

específico. 

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, conforme 

representado na figura 1, e as operacionaliza com varias interseções físicas e de controle para 

possibilitar maior eficácia (PIETRANTONIO, 2013). 

 

Figura 1 – Classificação Tradicional das Vias Urbanas. 

 
Fonte: Pietrantonio (2013). 

 

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. 
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Figura 2 – Tipos de vias utilizadas em um trajeto. 

 
Fonte: Pietrantonio (2013). 

 

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. O quadro 2 mostra os tipos de vias e faz um comparativo 

de suas características principais: 

 

Quadro 2 – Características Típicas das vias. 

(Continua) 
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 Quadro 2 – Características Típicas das vias. 

(Conclusão)  

 
Fonte: Pietrantonio (2013). 

 

Há, também, uma caracterização de cada tipo de cruzamento de acordo com 

cada tipo de encontro de vias em que está situado, demonstrada no quadro 3. 

 

Quadro 3 – Características Típicas de Cruzamentos. 

 
Fonte: Pietrantonio (2013). 

 

Pietrantonio (2013) definiu a lógica da hierarquização viária em: 

deslocamentos devem ser feitos pelas vias principais e acessos devem ser feitos pelas vias 

secundárias. 

 

2.2 MOBILIDADE URBANA 

 

A mobilidade passa a compor as características da população, no instante em 

que esta procurara garantir os deslocamentos essenciais, onde as condições do espaço urbano 

e a complexidade das funções desenvolvidas são muito importantes. 
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Os aglomerados urbanos criam desafios para a convivência cotidiana sob 

diversos aspectos e a mobilidade urbana é um dos mais importantes deles. Para percorrer os 

caminhos com mais agilidade e comodidade, os cidadãos usam meios auxiliares para uma 

melhor locomoção cotidiana que, se não forem bem coordenados, criam novos problemas 

(GUIMARÃES; CRUZ, 2013). 

Nos últimos 50 anos houve uma brusca transformação no Brasil. O país, até 

então considerado inteiramente rural, se transformou em urbano. Isto gerou sérios problemas, 

pois não houve desenvolvimento eficaz das políticas de urbanização, uso e ocupação do solo, 

transporte ou trânsito.  A dissipação dos aglomerados residências e o zoneamento das cidades 

tornaram a mobilidade urbana heterogenia, tornando seus problemas de trabalhosa solução 

(RIBEIRO, 2008). 

A LEI Nº12.587 (BRASIL, 2012), criada para regulamentar a mobilidade 

dentro do território urbano, conceituou a mobilidade urbana em: “a condição em que se 

realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano” e especificou o sistema 

nacional da Mobilidade Urbana como: “o conjunto organizado e coordenado dos modos de 

transporte, de serviços e de infraestruturas que garante os deslocamentos de pessoas e 

cargas no território do Município”. Este conjunto é composto por diversos aspectos, como 

por exemplo, acessibilidade, igualdade no uso do transporte público coletivo pelos cidadãos, 

imparcial distribuição dos benefícios e deveres provenientes do uso dos diversos modos e 

serviços, segurança dos trajetos percorridos, desenvolvimento sustentável das metrópoles nas 

diretrizes socioeconômicas e ambientais, na prestação dos serviços de transporte urbano e na 

circulação dentro da cidade. Esta Lei rege toda e qualquer ação relacionada ao 

desenvolvimento urbano, tendo como objetivo a interação entre todos os diferentes modos de 

transporte existentes e a melhoria da acessibilidade e mobilidade da população e seus bens na 

área da cidade. 

A mobilidade está relacionada com todos os movimentos diários das pessoas 

dentro do ambiente urbano e não apenas seu real acontecimento, mas também a clareza e a 

possibilidade de tal acontecimento (DUARTE; LIBARDI; SÁNCHEZ, 2007). 

A mobilidade urbana faz parte das cidades e consiste nos deslocamentos de 

pessoas e bens. Estes deslocamentos são realizados com veículos automotores através da 

infraestrutura urbana, possibilitando o ir e vir diário (ALMEIDA et al, 2005). 
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Para Zandonade e Moretti (2012) existe um tripé que vislumbra um padrão de 

mobilidade, como demonstrado no diagrama 1. 

 

Diagrama 1 – Eixos principais do sistema urbano que geram o seu padrão de mobilidade. 

 

 
Fonte: Zandonade e Moretti (2012, p. 80). 

 

Esses três fatores estão interligados e quando ocorrem simultaneamente em um 

determinado local há um avanço contínuo da mobilidade. Quando acontecem de forma mais 

independente visualiza-se uma recorrência de melhorias. Locais com índices de trabalho, 

renda ou mobilidade facilitada possibilitam moradia de melhor qualidade.  

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.  

 

2.2.1 São Paulo: a grande metrópole 
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A cidade de São Paulo, principal tópico do presente estudo, é uma das 

metrópoles mais importantes do Brasil, pois possui uma concentração elevada da população 

brasileira e é responsável por grande parte do Produto Interno Bruto (PIB) do país. 

As figuras 3 e 4 mostram a localização do município dentro do Estado de São 

Paulo e conceituam sua regionalização, segundo a Prefeitura do município de São Paulo. 

  

Figura 3 – Localização do Município de São Paulo no Estado de SP. 

 
Fonte: Skyscrapercity (2010). 

 

A cidade de São Paulo é a mais importante do estado, por ser a capital e pelos 

seus recursos. É a terceira maior em território. 

 A figura 4 demonstra a divisão do município de São Paulo utilizada pela 

PMSP, separado em nove regiões: sul, centro sul, sudeste, centro, oeste, noroeste, nordeste, 

leste 1 e leste 2.  

Está divisão limita, também, a atuação das subprefeituras do município, que 

são como “prefeituras regionais” e agem de forma mais eficiente, pois são de atuação 

especificamente regional. 
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Figura 4 – Divisão regional do Município de São Paulo. 

 
Fonte: Prefeitura do município de São Paulo (2013). 

 



25 
 

 
 

2.2.2 A mobilidade urbana em São Paulo 

 

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.  

  Isto acarreta em grandes demandas de usuários em deslocamentos da periferia 

para as áreas centrais da metrópole (ZANDONADE; MORETTI, 2012). Observou-se um 

aumento no número de habitantes da cidade de São Paulo por volta de 20% nos últimos 20 

anos. A densidade populacional das áreas periféricas cresceu. Entretanto no centro expandido, 

aconteceu exatamente o oposto (CARDOSO, 2009). Existe um crescimento constante da 

demanda de viagens devido ao crescimento populacional da periferia e uma estagnação de 

melhorias na infraestrutura urbana. Com isso a busca pelo uso do automóvel particular cresce. 

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, como demonstrado no fluxograma 

1. 
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Fluxograma 1 – Círculo vicioso no padrão de urbanização e sua relação à mobilidade. 

 
Fonte: Zandonade e Moretti (2012, p. 86). 

 

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, 

como observou Bonduki (2011): 

 

É evidente que São Paulo, assim como as outras 

metrópoles brasileiras, não pode continuar crescendo a partir do 

modelo urbano que hoje vigora. A cidade, no início do século XXI, 

caminha para o caos, e somente com a alteração desse modelo poder-

se-á ter esperança de um futuro melhor. 
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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 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 de todo o planeta (RIBEIRO, 

2008). 

 

2.3 OBRAS E OUTRAS MEDIDAS PARA MELHORAR A MOBILIDADE EM SÃO 

PAULO 

 

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; apontam 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.  



28 
 

 
 

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).  

 

2.3.1 Programa de Restrição ao Trânsito de Veículos Automotores no Município de 

São Paulo. 

 

Segundo Scaringella (2001), em um determinado sistema viário saturado, a 

remoção efetiva de certa de 20% dos veículos automotores que transitam preferencialmente 

nos horários de pico já trará fluidez para o trânsito. 

A LEI Nº 12.490 (SÃO PAULO, 1997) autoriza a restrição da passagem de 

veículos automotores objetivando melhorar as condições do trânsito, através da redução do 

número de veículos em circulação nas vias públicas. Fica a cargo dos órgãos reguladores de 

tráfego definirem os critérios para a implantação da medida, bem como os meses, dias, 

horários e locais a serem alcançados. A CET desenvolveu diversos projetos para melhorar a 

fluidez do trânsito.  

 

2.3.1.1 Rodizio de veículos 

 

O rodízio de veículos diminuiu, obviamente, o número de quilômetros de 

congestionamento no centro expandido da cidade de São Paulo. Porém tal resultado será 

anulado com o tempo pela a aquisição de um segundo veiculo por parte da população 
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(SCARINGELLA, 2001). Outro fator que reduzirá o ganho com o rodízio é o crescimento 

natural da frota. 

 

Segundo o decreto Nº 37.085 (SÃO PAULO, 1997) que regulamenta a LEI Nº 

12.490 (SÃO PAULO, 1997), o rodízio de veículos foi implantado na cidade de São Paulo no 

ano de 1997, e restringe a passagem de veículos no centro expandido, região demarcada na 

figura 5. 

 

Figura 5 – Mapa de Representação de centro expandido da Cidade de São Paulo. 

 
Fonte: CEP TRANSPORTES (2013). 
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Esta restrição ocorre em determinados dias da semana e dentro de uma faixa 

horária estabelecida, exceto feriados e finais de semana, de acordo com o dígito final da placa 

de licenciamento, conforme demonstrado no quadro 4. 

 

Quadro 4 – Restrição por placas x Dias da semana. 

TRÂNSITO RESTRITO NO CENTRO EXPANDIDO DA CIDADE DE SÃO PAULO 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

 

Manhã 

(07h00min às 

10h00min) 

 

Carros de 

placas com 

final: 

1 – 2 

Carros de 

placas com 

final: 

3 - 4 

Carros de 

placas com 

final: 

5 - 6 

Carros de 

placas com 

final: 

7 - 8 

Carros de 

placas com 

final: 

9 - 0 

 

Tarde 

(17h00min às 

20h00min) 

 

Carros de 

placas com 

final: 

1 – 2 

Carros de 

placas com 

final: 

3 - 4 

Carros de 

placas com 

final: 

5 - 6 

Carros de 

placas com 

final: 

7 - 8 

Carros de 

placas com 

final: 

9 - 0 

Fonte: Decreto Nº 37.085 (SÃO PAULO, 1997). 

 

2.3.1.2 Veto a circulações de automóveis do Largo Treze de Maio 

 

A CET implantou, em março/2013, um projeto que restringe a passagem de 

veículos automotores em determinadas vias e em faixas horárias específicas no Largo Treze 

de Maio, região de Santo Amaro. Com isto, visa aumentar a velocidade média do transporte 

publico em 40%. As vias com tráfego restrito estão descritas no quadro 5.  

 

Quadro 5 – Descrição das vias com tráfego restrito. 

VIAS COM TRÁFEGO RESTRITO – SEGUNDA-FEIRA À SÁBADO 

FAIXA HORARIA VIAS 

Manhã 

(05h00min às 

10h00min) 

Al. Santo Amaro 

Rua Paulo Eiró 

Av. Padre José Maria 

Av. Adolfo Pinheiro 

Tarde (16h00min às 20h00min) Rua Barão do Rio Branco 

Fonte: CET (2013). 
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2.3.2 Fretamento 

 

De acordo com a LEI Nº 14.971 (SÃO PAULO, 2009), que discorre sobre a 

atividade de fretamento no âmbito do Município de São Paulo, os veículos que estão 

autorizados a fazer o fretamento, com capacidade superior a nove pessoas, são: ônibus, micro-

ônibus ou veículos mistos, sendo proibido o uso de qualquer outro tipo de veículo.  

Há, também, no município de São Paulo uma divisão para a circulação dos 

veículos fretados, composta por duas áreas distintas, conforme especificado no quadro 6. 

 

Quadro 6 – Divisão do município para a circulação de fretados. 
ÁREAS Descrição 

ZMRF – Zona de Máxima Restrição de 

Fretamento 

Região, estabelecida pelo poder executivo, onde são 

estabelecidas restrições e condições para a passagem 

de veículos de fretamento. 

Área Livre 

Região não integrante da ZMRF, na qual não existem 

restrições e condições para a passagem de veículos de 

fretamento. 

Fonte: São Paulo (2009). 

 

Na ZMFR, de segunda a sexta-feira, no período compreendido entre 5h00min 

às 21h00min, os veículos de fretamento apenas poderão transitar se estiverem devidamente 

cadastrados nos órgãos competentes e munidos de Autorização Especial de Trânsito. Deve-se 

obedecer também as regras de parada para embarque/desembarque, pois esta apenas poderá 

ser feita em locais pré-estabelecidos. 

 

2.3.3 Caminhões 

 

Normalmente, as grandes metrópoles como São Paulo, possuem como 

ferramenta principal para o abastecimento do setor de serviços, os caminhões. Além da 

necessidade de possibilitar um deslocamento eficiente para a população, é essencial garantir o 

fornecimento das mercadorias para setor. Porem tais aspectos então em constante conflito, já 

que disputam um espaço escasso nas vias. 
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O transporte de cargas por caminhão de pequeno, médio e grande porte agrava 

a situação do sistema e muitas tentativas foram feitas para direcionar o uso das vias nos 

horários de pouco movimento (SCARINGELLA, 2001).  

Tentativas como a implantação de restrições ao trânsito de Caminhões, durante 

os períodos considerados de pico, foram adotadas para diminuir conflitos e otimizar a 

fluidez do sistema viário. Sendo assim, na cidade de São Paulo, foram criadas as Zonas de 

Máxima Restrição de Circulação (ZMRC), onde o trânsito de caminhões é proibido de 2ª a 6ª 

feira das 5h às 21h e aos sábados das 10h às 14h, exceto feriados. 

 

2.3.4 Corredor de ônibus 

 

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, que deverão 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).  

A cidade de são Paulo possui inúmeras faixas exclusivas e importantes 

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; 

- Jd. Ângela / Guarapiranga / Santo Amaro; 

- Paes de Barros; 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Transportes_p%C3%BAblicos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transportes_p%C3%BAblicos
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- Parelheiros / Rio Bonito / Santo Amaro; 

- Pirituba / Lapa / Centro; 

- Santo Amaro / Nove de Julho / Centro. 

 

 

2.3.5 BRTs 

 

O Sistema Bus Rapid Transit (BRT) é um tipo de transporte abrangente, pois 

integra serviços, estações, usuários e veículos (SILVA, 2005). Este modal é baseado na 

relação veículo/via, desenvolvendo vias rápidas, como demonstra a figura 6. 

 

Figura 6 – Vias rápidas como elementos central dos BRTs. 

 
Fonte: Silva, (2005, p.28). 

 

O BRT é um sistema de transporte público composto por ônibus, porém possui 

alguns aspectos que agregam eficiência e qualidade. Tal modelo propõe maior flexibilidade, 

pois dispõe de tecnologias avançadas que reduzem os atrasos dos usuários e melhoram a 

qualidade do transporte, proporcionando mobilidade urbana eficaz, confortável, de baixo 

custo e que prioriza a passagem (KOEHLER, 2009). 
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Segundo Ribeiro (2009), o BRT se difere dos sistemas convencionais de ônibus 

pelos seguintes aspectos:  

- Faixas separadas para os ônibus;  

- Plataforma de embarque e desembarque nivelada com o piso dos ônibus;  

- Bilhetagem eletrônica nos pontos de parada;  

- Prioridade para os ônibus nas interligações;  

- Informação em tempo real para os usuários;  

- Ônibus com grande capacidade de passageiros; 

- Emprego de Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT), principal diferencial; 

- Comando sobre os horários em que os ônibus estarão nas paradas e/ou 

espaçamento entre ônibus.  

 

Koehler (2009) resumiu o conceito do sistema BRT em: “pense metrô, faça 

ônibus”, para combinar todos seus aspectos citados anteriormente.  

 

2.3.6 A Nova Marginal Tietê 

 

Segundo a PMSP (2009) foram executados 23 quilômetros de novas de vias de 

cada lado, três novas pistas, e sete obras de arte especiais. Tal medida foi tomada devido ao 

grande congestionamento que se formava na marginal naquela época, cerca 25% do 

congestionamento total da cidade. O paulistano gastava em média 1,7 milhões de horas/ano e 

1,5 milhões de litros/ano de combustível. O objetivo era reduzir em até 15% a lentidão na 

cidade, mas dois anos após a entrega da obra observou-se que os congestionamentos 

aumentaram em relação aos anos anteriores à implantação da obra (MONTEIRO, 2013).   

 

2.3.7 Rodoanel 

 

O Rodoanel irá interligar dez das principais rodovias do Estado de São Paulo 

através da construção de 176,5 quilômetros de rodovias. É divido em quatro trechos, sendo 

que dois já estão sendo usados, o trecho sul e o trecho oeste, um está em construção, trecho 

norte, e o ultimo está em processo de licitação, trecho leste.  Quando a obra for totalmente 
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concluída e entregue, a previsão é retirar diariamente 725 mil veículos do tráfego urbano 

(PMSP, 2009).  

 

2.3.8 Arco do futuro 

 

O Arco do Futuro consiste em um território que irá mudar o tipo de 

desenvolvimento urbano de São Paulo, para que a cidade se torne mais uniforme nos pontos 

de vista urbanístico, ambiental, econômico e social.  

Seu perímetro contem três elementos: os rios Pinheiros e Tietê, as ferrovias e a 

áreas industriais. Dentro deste território devem-se transformar os terrenos subutilizados, antes 

ocupados por indústrias, em lugares para à construção de moradias; o sistema ferroviário, 

voltado ao transporte de passageiros, deve ser interligado com os outros sistemas de 

mobilidade, desde os corredores de ônibus e metrô, até as ciclovias; e as águas e parques, 

devem ser utilizados para interação vida na cidade e, também, para diminuir os problemas de 

drenagem urbana e de aquecimento da atmosfera (ilhas de calor). 

O Arco do Futuro pretende integrar processos de transformação urbana.  

É imprescindível a diversificação de uso dos espaços de um determinado local e a 

implantação de políticas públicas que priorizem a moradia e o emprego. Consistindo em 

promover o aumento da oferta de emprego onde a população é residente, para que haja uma 

redução da distância média de deslocamento diário da população e, consequentemente, nos 

congestionamentos (PMSP, 2013).  

 

2.4 MONITORAMENTO DO TRÁFEGO EM SÃO PAULO 

 

Existem vários tipos de dados e diversas formas de coleta para a representação 

e o monitoramento do trânsito na metrópole. Apresentaremos os mais importantes e mais 

presentes na cidade de São Paulo. 

A palavra dado significa: “Elemento ou quantidade conhecida que serve de 

base à solução de um problema” ou “O ponto de partida em que se funda uma discussão” 

(Ferreira, 2001). 
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2.4.1 Google Maps 

 

Segundo o Google (2013), o Google Maps é um serviço de mapas na internet, 

que a partir sua localização, possibilita a visualização de mapas básicos ou personalizados e 

informações sobre locais específicos, incluindo a localização, informações de contato e 

coordenadas de como chegar ao local, mostrando o trânsito nas vias em tempo real. Os dados 

utilizados pelo sistema da Google Maps são coletados de diversas fontes, que são combinados 

para gerar as informações, demonstradas a seguir:  

- Resultados de pesquisa web;  

- Dados apresentados diretamente por usuários; 

- De conteúdo fotográfico (satélite); 

- Imagens do Street View; 

- Fontes de terceiros. 

 

2.4.2 MapLink 

 

É uma empresa que mantém um portal de mapas interativos direcionados aos 

usuários que desejam localizar endereços e roteirizar deslocamentos urbanos. O site contém 

mapas e rotas, onde é possível visualizar informações de trânsito em tempo real para as 

principais vias urbanas e rodovias do Brasil. 

O site permite que sejam traçadas rotas com até 5 pontos, na sequência digitada 

pelo usuário ou otimizando a rota entre estes pontos, sejam estes urbanos ou rodoviários, 

garantindo uma economia de tempo e dinheiro. 

Os mapas da MapLink são atualizados e permitem traçar rotas, encontrar 

endereços, informações sobre radares, clima, pedágios, postos de combustíveis, 

estacionamentos, entre outros locais.  

As informações de trânsito utilizadas pela MapLink são provenientes dos 

clientes, que fornecem posições de veículos circulando no Brasil inteiro.  

Todos os dados são processados e calculados para compilação de latitude, 

longitude, velocidade e azimute. A partir das posições, é possível processar as velocidades 

médias de deslocamento desses veículos dentro da base cartográfica. 

 



37 
 

 
 

2.4.3 Rádio Sulamérica Trânsito 

 

A Rádio Sulamérica Trânsito é uma rádio criada pelo Grupo Bandeirantes de 

Comunicação em parceria com o Grupo Sulamérica, que ajuda o motorista que circula na 

Região Metropolitana de São Paulo, a evitar congestionamentos e, assim, ter uma melhor 

qualidade de vida. Trabalham informando, em tempo real, quais são as condições de trânsito 

da cidade. Os dados são fornecidos pelo sistema MapLink e pelos ouvintes da rádio, que tem 

contato instantâneo através de mensagens de texto, e-mail, ligações e twitter, e geram 

comunicação eficaz de acidentes e problemas nas vias, ainda não detectados pelas autoridades 

ou pelo sistema MapLink. 

 

2.4.4 CET 

 

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) da cidade de São Paulo tem o 

propósito de planejar e instituir nas vias e logradouros da metrópole a operação do sistema 

viário, com o objetivo de trazer maior segurança e melhor fluidez ao tráfego. Seu 

monitoramento é feito através análise visual, através das câmeras de monitoramento da cidade 

de São Paulo e de funcionários estrategicamente posicionados que observam o tráfego e 

mandam boletins informativos para geração dos mapas e das informações do transito.  O 

sistema da CET é limitado ao centro expandido da capital e às marginais, Pinheiros e Tietê, e 

tem a publicação a cada 30 minutos. 

 

2.4.5 CGE 

 

A Central de Gerenciamento de Emergências (CGE) é responsável pelo 

monitoramento dos fenômenos origem natural. Pois estes podem afetar o trânsito da cidade da 

São Paulo de forma rápida.  A central tem o dever de emitir de alertas, por exemplo, de 

possibilidade de ocorrência de chuva forte, pois estas podem ocasionar enchentes, que irão 

causar um caos no trânsito. 
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3 GEOTECNOLOGIAS 

 

As geotecnologias consistem em um conjunto de tecnologias para coleta, 

armazenamento, processamento e análise de informações com origem geográfica. Destacam-

se os Sistemas de Informação Geográfica (SIG), a cartografia digital, o sensoriamento remoto, 

os sistemas de posicionamento global e a topografia (ROSA, 2005). 

  

3.1 Geoprocessamento 

 

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).  

Esta tecnologia possibilita a geração de mapas básicos para qualquer tipo de 

representação como, por exemplo, dados de relevo, declividades, hidrografia da região, 

características geomorfológicas e geológicas, áreas onde ocorre expansão urbana, dados 

socioeconômicos e disponibilidade de infraestrutura, uso e ocupação do solo, zoneamento, 

entre outros. Tais mapas são gerados a partir de uma série de dados, coletados e organizados 

por institutos de pesquisa ou dados de gestão das prefeituras (CARVALHO; LEITE. 2009).  

 

3.2 Sistemas de Informação Geográfica 

 

Rosa (2005) define um Sistema de Informação Geográfica (SIG) como: 

“Sistema que processa dados gráficos e não gráficos (alfanuméricos) com ênfase em análises 

espaciais e modelagens de superfícies”.  

Segundo Rosa (2005), um SIG é composto por cinco elementos:  

- Software: conjunto de programas com a finalidade de coletar, armazenar, 

processar e analisar dados geográficos; 
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- Hardware: conjunto de equipamentos necessários para o uso do software. São 

os componentes físicos do sistema, como computador, equipamentos auxiliares 

e redes; 

- Dados: material que supre o sistema, possibilitando a geração de informação. 

Os dados utilizados em um SIG são oriundos de várias fontes, classificadas em 

primárias (levantamento direto no campo) e secundárias (mapas e estatísticas), 

provenientes das fontes primárias; 

- Usuários: equipe de pessoas que possuem objetivos comuns e formam uma 

organização ou grupo de trabalho. O treinamento da equipe e usuários é 

necessário para melhorar o potencial de uma nova tecnologia; 

- Metodologia de Análise: baseada no conhecimento e na experiência do 

profissional e a partir de um objetivo definido submete seus dados a um 

processamento específico, a fim de obter os resultados desejados. 

 

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 e gratuitos como GRASS, gvSIG, Quantum GIS, 

SPRING e TerraView. 

 

3.3 Georreferenciamento de imagens 

 

O Georreferenciamento de imagens consiste em tornar as coordenadas de uma 

imagem (por exemplo, latitude, longitude e altitude) conhecidas em um sistema de referência. 

Os aparelhos de GPS e o Google Maps/Earth utilizam o sistema WGS84 (World Geodetic 

System 1984). No Brasil já foram utilizados diversos sistemas como Córrego Alegre e SAD69 

(South America Datum 1969). Atualmente, é utilizado o SIRGAS2000 (Sistema de Referência 

Geocêntrico para as Américas 2000), definido pelo IBGE. Os sistemas de referências são 

obtidos a partir de estudos relacionados à Geodésia. 
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3.3.1 Geodésia 

 

Segundo Moreira e Fardin (2005), a Geodésia é a ciência que estuda os 

métodos para definir a forma e dimensão da Terra. 

Dentre os ramos da geodésia, destacam-se: 

- Geodésia física, responsável pelo estudo do campo gravitacional da Terra; 

- Geodésia geométrica, responsável pela determinação de coordenadas, 

dimensionamento e definição de forma da Terra; 

- Geodésia Celeste, baseada em informações adquiridas por observações de 

satélites artificiais. A geodésia celeste estuda pontos da superfície terrestre, 

para assim poder determinar suas posições. 

 

A superfície real da Terra (relevo) é muito irregular, por isto a Geodésia utiliza 

duas superfícies, o geóide e o elipsoide, para representar de forma aproximada a superfície 

terrestre. 

3.3.2 Geóide 

 

O Geóide é definido como a superfície equipotencial da terra, associada ao 

nível médio dos oceanos prolongando-se em meio aos continentes. Esta diferença de potencial 

é utilizada para levantamentos altimétricos em relação ao nível do mar. 

 

3.3.3 Elipsoide 

 

O elipsoide de revolução é a forma geométrica que mais se aproxima do 

formato da Terra. A Geodésia utiliza este formato para relacionar matematicamente, de forma 

simplificada, as coordenadas da superfície da Terra à superfície do elipsoide de revolução, 

assim conferindo aos mapas o posicionamento geodésico. 
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3.3.4 Datum 

 

A superfície terrestre possui grande variabilidade topográfica de região para 

região. Diversos elipsoides em diferentes posições são utilizados de acordo com a área de 

abrangência do estudo geodésico. 

O datum consiste na melhor adaptação entre o modelo de elipsoide e o geóide 

ao longo da área de influência em estudo. A partir de sua definição podemos atribuir 

coordenadas de pontos da superfície da Terra ao elipsoide escolhido, gerando desta forma o 

mapa de georreferenciamento.  

Portanto, para o georreferenciamento de uma imagem é necessário escolher o 

sistema de coordenadas de referência e o datum que melhor representam a superfície terrestre 

na região de estudo. 

 

3.3.5 Imagens utilizadas nos SIGs 

 

Os SIGs trabalham com dois tipos de imagens: as vetoriais, geralmente no 

formato shape (*.shp) e as matriciais, geralmente no formato GeoTiff (*.tif). 

As imagens vetoriais, formadas por linhas, pontos e polígonos, são 

armazenadas por meio de um conjunto de coordenadas que representam tais elementos 

geométricos. São utilizadas para representar a divisão política (municípios, por exemplo), o 

loteamento urbano, o sistema viário, as redes de abastecimento de água e coleta de esgoto, os 

rios, lagos e represas, entre outras informações espaciais. 

As imagens do tipo matricial ou raster são formadas por uma matriz de pontos 

e representam, por exemplo, uma vista da superfície terrestre captada por um satélite ou por 

uma aeronave. 

 

3.3.6 Camadas de um SIG e geração de mapas 

 

Em um SIG, várias camadas (layers) vetoriais e matriciais podem ser 

sobrepostas permitindo a criação de mapas que abrangem diversos tipos de informação, desde 

características topográficas, demográficas, politicas, ambientais, sociológicas, etc. 
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 Os mapas podem ser classificados em várias categorias: mapas temáticos 

(agrupamento de informações de acordo com a análise espacial), mapas cadastrais 

(mapeamento de objetos e seus atributos), redes (de utilidades públicas, por exemplo), entre 

outros. 

 

3.3.7 Banco de Dados Geográficos 

 

Para a geração de mapas, um SIG compila informações registradas em um 

banco de dados geográfico. Essas informações (tabela de dados) estão, de alguma forma, 

relacionadas aos elementos geométricos de uma imagem vetorial. O formato de arquivo 

vetorial mais utilizado é o shape (*.shp), pois já possui a tabela de dados relacionada às 

entidades geométricas (linhas, pontos e polígonos). 

No caso específico do software Quantum GIS, utilizado para o 

desenvolvimento deste trabalho, as tabelas são de limitada trabalhabilidade de edição. Devido 

a isto se aliam ao uso do programa outros softwares, como, por exemplo, o Microsoft Excel. 

As tabelas desenvolvidas no software da Microsoft Excel são exportadas para o formato de 

arquivo .csv (valores separados por vírgulas), para que seja possível o uso das mesmas como 

base de dados dentro do Quantum. 

 

3.3.8 Pesquisas, filtros e consultas 

 

As tabelas de dados correspondentes a cada camada podem possuir um grande 

número de linhas. Para facilitar a organização e utilização dos dados corretos os softwares são 

munidos de ferramentas de pesquisa e filtros que auxiliam na busca de dados exatos. 

Utilizando o exemplo do software utilizado neste trabalho, o Quantum GIS 

(QGIS), podemos, por meio de alguns comandos, fornecer ao programa o que queremos que 

seja exibido para posterior seleção e separação dos dados para serem trabalhados. Este 

processo será explicado este processo durante a descrição da parte prática. 
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4 DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS DA PESQUISA PRÁTICA 

 

Antes de discorrermos a respeito de nossa pesquisa prática julgamos necessário 

apresentar alguns termos que serão utilizados: 

- Feição: forma gráfica de um trecho da via, representada por uma linha; 

- Tabela de atributos: apresenta o conjunto de dados de todas as feições de uma 

determinada camada; 

- Velocidade média: correspondente à extensão do trecho dividido pelo tempo 

médio de deslocamento consumido pelos veículos para atravessar este trecho; 

- Volume: quantidade de veículos que passa pela seção de pesquisa durante o 

período da pesquisa. 

 

Tendo em vista os objetivos traçados para este trabalho, seguem passos que 

nortearam o processo. 

 

4.1 Definição de estudo de caso e coleta de dados 

 

Escolhemos para análise o corredor de ônibus Campo Limpo – Rebouças – 

Centro, visando estudar o impacto causado nestas vias ao longo de um determinado período. 

O software utilizado neste trabalho, responsável pelo geoprocessamento de dados e imagens 

referentes ao sistema viário de São Paulo, é um SIG intitulado Quantum GIS (QGIS). Este 

software possibilitou uma visão gráfica dos dados, auxiliando em nossa conclusão. 

Os arquivos utilizados para esta análise foram: 

- Pesquisa de Desempenho do Sistema Viário Principal (DSVP); 

- Arquivo Shape do traçado das vias da cidade de São Paulo 

- Complementos do QGIS – OpenLayers plugin 

 

4.1.1 Pesquisa de Desempenho do Sistema Viário Principal (DSVP) 

 

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

anualmente e está disponível para consulta pública no acervo da biblioteca da CET, de 

segunda-feira a sexta-feira em horário comercial. Esta pesquisa contempla dados de 
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velocidade média e volume por meio de monitoramento do tráfego em pontos e rotas 

demarcadas na cidade de São Paulo. 

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. Tal período abrange um ano antes de a 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 alguns acontecimentos no 

corredor estudado que afetaram os dados, como por exemplo a implantação da linha 4 – 

AMARELA que retirou alguns usuários do sistema. 

 

4.1.2  Traçado das vias da cidade de São Paulo 

 

Este arquivo shape foi desenvolvido pela Secretária Municipal do 

Planejamento (SEMPLA) da cidade de São Paulo. Contempla a maioria dos traçados das vias 

da cidade de São Paulo como mostra a figura 7. É em cima deste arquivo que trabalharemos 

para criar os mapas demonstrativos de desempenho do corredor Campo Limpo – Rebouças – 

Centro.  

 

4.1.3 Complementos do QGIS – OpenLayers plugin 

 

O arquivo shape, como dito anteriormente, possui os traçados das vias, porém a 

trabalhabilidade é prejudicada pela falta de identificação das feições presentes no arquivo. 

Para auxiliar nesta visualização utilizamos os complementos oferecidos pelo 

QGIS, tal como um complemento fornecido pelo Google. Assim conseguimos incluir uma 

nova camada contendo o mapa das ruas, o Google Streets como mostra a figura 8. 
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Figura 7 – Feições do arquivo shape no QGIS. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 8 – Complemento do QGIS: camada do Google Streets. 

Fonte: Autoria própria. 
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4.2 Iniciando o trabalho no Quantum GIS 

 

O arquivo shape obtido contém, além das vias pertinentes a este trabalho, 

diversas vias que não foram utilizadas e consequentemente não seria necessária sua 

visualização. 

Para que fosse possível separar as vias desejadas acessamos a TABELA DE 

ATRIBUTOS desta camada. Esta tabela de atributos possui, nas colunas, os nomes de cada 

campo, como, por exemplo, RUA, CEP_PAR, CEP_IMPAR. Para atingir nosso objetivo 

criamos uma nova coluna, com o título COD_ROTA. 

Com isso, utilizamos os filtros disponíveis no programa para buscar as vias 

desejadas.  

Vale ressaltar que cada via possuía mais de uma feição e que para separar a 

rota foi necessário buscar pelo nome da via e adicionar o valor 1 na coluna criada 

COD_ROTA em todas as feições correspondentes. 

Com isto feito foi possível gerar uma nova camada apenas com as feições da 

rota 1, tornando a leitura de dados muito mais rápida e eficiente no programa. Para isto 

utilizamos a ferramenta PESQUISA que possibilita, através de alguns parâmetros fornecidos, 

exibir apenas as feições relacionadas com aqueles parâmetros. Os parâmetros foram 

“COD_ROTA”=1 fazendo com que as únicas feições visíveis fossem as que pertenciam às 

vias de estudo deste trabalho. Com a pesquisa ativa geramos uma nova camada que devido a 

essas ações continha na sua TABELA DE ATRIBUTOS apenas as linhas das vias 

pesquisadas com rota 1. 

 

4.3 Unificando os dados da pesquisa DSVP com a Tabela de Atributos do QGIS 

 

Como dito no item 4.3.8, as tabelas, dentro do QGIS, possuem trabalhabilidade 

limitada e por isso se faz necessário o uso de um software auxiliar, nesse caso, o Microsoft 

Excel. 

Foi então criada uma tabela no Excel com os dados da pesquisa DSVP de 

velocidade média e volume de tráfego. Os dados de velocidade média são colhidos baseados 

em trechos das rotas (a rota 01G é dividida em 9 trechos) e os de volume por pontos de 

medição (a rota 01G possui 3 pontos de medição). Deste modo fomos obrigados a criar mais 
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duas camadas baseadas na camada da rota 1 criada anteriormente, uma para as velocidades 

médias e outra para os volumes.  

Para velocidade média, criamos mais uma coluna na TABELA DE 

ATRIBUTOS denominada COD_TRECHO, para melhor distribuição dos dados diminuímos 

o número de feições para 9, igualando o traçado e número de trechos. Após isso, atribuímos 

valores de 1A a 1I na coluna COD_TRECHO para cada trecho correspondente. Para que os 

dados criados no Excel sejam unificados na TABELA DE ATRIBUTOS do QGIS deve haver 

uma coluna com os mesmos valores, no caso a coluna COD_TRECHO. Digitamos os valores 

de velocidade média no Excel, separando conforme a pesquisa, por ano, origem-destino 

(centro-bairro ou bairro-centro), período (manhã ou tarde) e trecho. A figura 9 ilustra uma 

amostra da tabela da DSVP e do Excel criada. 

 

Figura 9 – Tabelas DSVP e Excel. 

Fonte: Autoria própria. 
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Para os dados de volume de tráfego fizemos o procedimento semelhante com o 

anterior para velocidade média. O que difere um de outro é que como os dados de volume são 

medidos em três pontos da rota reduzimos o número de feições para 3, estipulando início e 

fim de trecho onde seriam feitas as leituras de volume. Isto feito, seguimos o mesmo 

procedimento digitando os dados de volume no Excel, separando conforme a pesquisa. Para 

que pudéssemos ter o volume em número de pessoas adotamos coeficientes para cada modal 

de transporte juntamente com o Prof. João Cucci Neto, professor de Engenharia de Tráfego da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, conforme tabela 2. 

 

Tabela 2 – Coeficientes de volume. 

CARROS 1,4 

ÔNIBUS URBANOS 60 

ÔNIBUS FRETADOS 40 

CAMINHÕES 1 

MOTOS 1 

Fonte: Prof João Cucci Neto. 

 

Para que estas tabelas sejam entendidas pelo QGIS é necessário que sejam 

salvas em formato .csv (valores separados por vírgulas). Deste modo conseguimos inseri-las 

no arquivo em que estávamos trabalhando como uma nova camada. Após isso pudemos fazer 

uniões dos dados de duas camadas e para isso indicamos ao QGIS a coluna COD_TRECHO 

que é a coluna em comum entre os arquivos criados no Excel e a TABELA DE ATRIBUTOS 

das camadas. Esta união fez com que a TABELA DE ATRIBUTOS das duas camadas se 

tornar uma só. Para que se torne trabalhável foi necessário salvarmos essas camadas como 

uma nova camada cada (VELOCIDADES e VOLUMES). 

 

4.4 Geração de Mapas 

 

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 figura 10. 
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Figura 10 - Graduação de Velocidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

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

bairro, manhã) foi gerado um mapa que dentro do QGIS representa uma nova camada como 

mostra a figura 11. 

 

Figura 11 – Mapa gerado no QGIS (Velocidade_Média_2007_Manhã) 

Fonte: Autoria própria. 

 

4.5 Análise dos resultados 

 

Após gerarmos os mapas, referentes aos anos de 2003 e 2007, analisamos o 

impacto causado pela obra do corredor de ônibus nas vias, utilizando tanto as tabelas com os 

dados, como os mapas gerados e considerando as hipóteses adotadas, como no caso dos 

valores de ocupação dos veículos. 
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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 10000 usuários a menos conforme mostra o gráfico 1. 

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

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

gráfico 2. 

 

Gráfico 1 – Usuários por período. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Gráfico 2 – Velocidades Médias por período 

  
Fonte: Autoria própria 
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5 CONCLUSÃO 

 

A mobilidade urbana é influenciada por diversos fatores como distância 

percorrida, modais de transporte disponíveis, infraestruturas disponíveis, limitações das via e 

etc. 

Mostramos em nosso estudo os principais fatores que alteram os padrões de 

mobilidade, analisando o atual sistema viário e suas mudanças ao longo do tempo. 

Procuramos analisar cada um dos componentes desse sistema, indicando como se 

comportavam e como eram tratados na dinâmica da mobilidade. 

Enumeramos as ferramentas utilizadas atualmente para monitoramento, 

controle e análise de dados referentes ao tráfego, como velocidade e fluxo, indicando seu 

funcionamento e apresentação de resultados. 

Procuramos mostrar como as ferramentas baseadas em SIG funcionam, 

discorrendo sobre o geoprocessamento de dados e componentes deste sistema de 

georreferenciamento. 

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

como eles se comportam na cidade de São Paulo. Usamos como foco o corredor Campo 

Limpo – Rebouças – Centro, analisando a sua implantação nas vias que o compõe. 

Utilizando dados coletados pela CET pudemos 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. Pudemos concluir que a implantação deste corredor se mostrou 

negativa, tanto carros particulares quanto ônibus urbanos, 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 
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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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APÊNDICE A – Mapa de velocidades médias, ano 2003, período manhã 
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APÊNDICE B – Mapa de velocidades médias, ano 2003, período tarde 
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APÊNDICE C – Mapa de velocidades médias, ano 2007, período manhã 
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APÊNDICE D – Mapa de velocidades médias, ano 2007, período tarde 
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