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1. INTRODUÇÃO 

A trânsito crescente no Brasil e principalmente nas grandes capitais é uma realidade 

imutável. A malha viária já não está preparada para receber a quantidade de veículos que circulam 

pelas ruas, uma vez que o crescimento percentual do número de novos de automóveis supera o 

populacional na cidade de São Paulo. “O número de automóveis passou de pouco mais de 24,5 

milhões, em 2001, para 50,2 milhões, em 2012” (INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA, 2013, p.4), e este número continua a crescer.  

Temos também uma centralização das atividades profissionais nos centros 

empresariais, concentrando os empregos e serviços, e por consequência exigindo um maior número 

de viagens. Muitas vezes estas viagens têm seu início em pontos distantes da cidade e são feitas 

por veículos particulares, mantendo assim uma alta quantidade de veículos nas ruas. 

Os centros comerciais e empresariais muitas vezes são locados em pontos 

estratégicos para a disponibilização de serviços, tendo acesso por vias com grande capacidade de 

fluxo de automóveis e de transporte público. Porém, apesar da centralização dos empreendimentos, 

o transporte público parece não ser compatível com a alta demanda no número de viagens devido 

ao aumento do número de edifícios, que são cada vez maiores e abrigam mais empresas. As vias 

perderam sua capacidade de demandar os fluxos provenientes destes polos, tornando-os assim um 

dos principais geradores do trânsito nas grandes cidades. 

Os impactos sobre a circulação ocorrem quando o volume de tráfego nas vias 

adjacentes e de acesso ao polo gerador de tráfego se eleva de modo significativo, 

devido ao acréscimo de viagens geradas pelo empreendimento, reduzindo os 

níveis de serviço e de segurança viária na área de influência. (MEURER et al., 

2005, p. 8). 

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de São Paulo, sabendo deste 

crescimento na demanda e no fluxo de veículos em locais específicos como os polos empresariais, 

realizou um estudo contemplando uma relação entre a área construída computável de um edifício 

empresarial e o número de viagens originadas por estes edifícios. Concretizado no ano de 2000, a 

pesquisa deu origem ao Boletim Técnico de número 36 (MELLO, 2000). 

Assim sendo, este trabalho tem por objetivo identificar uma correlação entre o 

tamanho e a utilização de um empreendimento comercial e/ou empresarial com o fluxo de viagens 
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demandado por ele nas vias públicas. Tal correlação tem o objetivo de auxiliar em futuros 

planejamentos, seja para a diminuição do trânsito gerado por futuros edifícios em grandes centros 

empresariais ou para a análise e possível alteração dos investimentos no transporte público de 

regiões que abriguem estes polos empresariais.  

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. OBJETIVO GERAL 

 Estabelecer uma correlação entre a área de um edifício empresarial e o tráfego 

gerado pelo mesmo, analisando o número de viagens diárias demandadas por diferentes polos de 

alta densidade populacional em diferentes localidades. 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

São objetivos específicos deste trabalho: 

 escolher diferentes polos de alta densidade populacional em diferentes localidades 

e determinar, nos períodos de maior demanda das vias públicas (horários de pico), 

os tipos de transporte (privado e público) de maior requisição nestes locais; 

 estabelecer uma relação entre a quantidade e o tipo de viagens geradas em uma 

região que possua transporte público em grande intensidade e variedade e uma 

região que tenha uma deficiência de transporte público, sendo mais acessada por 

veículos particulares. Neste estudo, a análise será feita através de um comparativo 

entre empreendimentos de diferentes regiões da cidade de São Paulo; 

 comparar os resultados da pesquisa realizada com o Boletim Técnico 36 da 

Companhia de Engenharia de Tráfego. 

1.2. JUSTIFICATIVA 

 Esta pesquisa tem sua importância devido a necessidade de determinarmos e 

dimensionarmos os agentes geradores de tráfego nas grandes cidades, tendo em foco os agentes 

provenientes de grandes centros empresariais, em seu horário de pico, em termos de número de 

viagens e fluxo de veículos emanados diariamente das infraestruturas existentes. 

Ao trazer dados recentes do comportamento de demanda de fluxo de veículos, o 

resultado da pesquisa poderá auxiliar no planejamento de investimentos e manutenção das vias de 

tráfego de São Paulo, otimizando a viabilidade econômica dos centros e o interesse social da 
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população não diretamente envolvida. Além disso, o estudo proporciona informações quanto à 

demanda exigida de forma clara, objetiva e pontuando as áreas, que devido aos seus 

empreendimentos, demandam mais ou menos das vias, auxiliando em futuros investimentos 

provenientes dos órgãos públicos competentes. 

1.3. METODOLOGIA 

 Os procedimentos adotados para o desenvolvimento da pesquisa têm base em 

estudos bibliográficos sobre polos geradores de tráfego de diversos pesquisadores, incluindo o 

Boletim Técnico 36 da CET. Os dados a serem analisados serão obtidos através de um questionário 

para pessoa física aplicado a uma população correspondente à área da Avenida Paulista em São 

Paulo, que possui fácil acesso de transportes públicos como grande volume e malha de ônibus, 

corredores preferenciais para veículos públicos e metrô, e da Vila Olímpia, que possui uma malha 

menor de ônibus e não possui fácil acesso de veículos de grande porte como metrô e trem.  

Serão estudados diversos empreendimentos em cada região a fim de criar uma maior 

diversidade na pesquisa. Os entrevistados serão escolhidos segundo a análise da população presente 

nas regiões realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

O questionário servirá para a obtenção de informações como: transporte utilizado, 

tempo de viagem, número de baldeações, preferência de transporte, avaliação do usuário das vias, 

meios de transporte, sensação de perigo nos meios utilizados, existência e qualidade de 

bicicletários, horário de entrada, almoço e saída dos entrevistados, entre outros.  

Os dados provenientes deste questionário serão utilizados para uma análise 

estatística através do software Minitab tornando-os assim, relativos ao tamanho do grupo ou 

empreendimento estudado. A pesquisa será realizada em locais estratégicos da cidade que possuam 

divergência entre acesso como variedade dos meios de transporte, facilidade de chegada ao local 

estudado, número de pessoas no ambiente de trabalho, tamanho do escritório, ciclo faixa, entre 

outros, a fim de pluralizar o grupo estudado, tornando assim a pesquisa aplicável a outros locais. 

 Os dados serão analisados para correlacionar o número de viagens com o tamanho 

do empreendimento. Em seguida, serão aplicados no método de cálculo utilizado no Boletim 

Técnico 36 da CET confrontando os resultados do modelo atual, que relaciona a área de um edifício 

com o número de viagens por ele gerado.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

A frota de veículos da cidade de São Paulo está entre as maiores do país desde 1980. 

Segundo a Prefeitura da cidade de São Paulo (SÃO PAULO, 2017), a frota cadastrada no 

Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (DETRAN) em 1980 já era de 1.604.135 veículos. 

Por este motivo, a cidade sempre teve o sistema viário em sua lista de investimentos e 

preocupações. Entretanto o planejamento de outrora não previa o tamanho da expansão na frota 

veicular que tivemos nos últimos anos.  

Segundo o Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN, 2017), desde 2000 o 

crescimento da frota veículos na cidade de São Paulo supera em mais de duas vezes o crescimento 

do número de habitantes. 

Segundo o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (2013, p16), 

São Paulo, a metrópole mais populosa, contava, em 2012, com a maior frota, 

aproximadamente 8,6 milhões, o que equivale a 17,3% de toda a frota nacional. 

Entre 2001 e 2012 a frota da metrópole paulistana cresceu em 76%, o que 

corresponde a mais de 3,7 milhões em termos absolutos. 

O crescimento inesperado do número total de veículos reflete em problemas atuais 

como o congestionamento na circulação e trânsito de veículos e lentidão extrema nos locais de 

maior demanda de fluxo. As vias públicas já não atendem o alto número de veículos da cidade, 

causando assim recordes de trânsito e de vias congestionadas como o registrado em 2016 pelo 

levantamento da Companhia de Engenharia de tráfego (CET). “O maior índice de trânsito já 

registrado pela CET foi de 344 km de lentidão e aconteceu no dia 23 de maio de 2014, às 19h.” 

(G1, 2016). Esta situação se deve à falta de planejamento, investimento e visão de gestões do 

passado, pois as vias e o transporte público, foram projetados, em sua grande maioria, para atender 

um fluxo de veículos que não é condizente com crescimento do nosso fluxo atual.  

Segundo o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (DETRAN-SP, 2017), 

atualmente a cidade de São Paulo tem cerca de 8,5 milhões automóveis registrados e, segundo a 

Prefeitura de São Paulo (SÃO PAULO, 2007) são cerca de 3,5 milhões de automóveis que circulam 

diariamente nas ruas, representando cerca de 95% dos veículos nas vias. Outros 210 mil veículos 

diários são representados por caminhões. Além do problema do congestionamento gerado pelo alto 



7 

 

número de veículos nas vias, temos o fator tempo de permanência destes veículos nas vias públicas 

como um agravante para o descontrole e aumento do trânsito.  

A cidade de São Paulo, assim como outras grandes cidades do mundo, concentra 

seus empregos e serviços em pontos estratégicos da cidade, que normalmente são caracterizados 

pelo seu fácil acesso à chegada de serviços e materiais, e sua proximidade com as principais vias 

de escoamento da cidade. Nos horários de maior demanda, ou horário de pico, estes pontos muitas 

vezes não conseguem demandar o fluxo requisitado. 

Uma vez que o número de edifícios de alta densidade demográfica continua a crescer 

e a necessidade de infraestrutura é imediata, o comportamento nas vias primárias e principalmente 

secundárias se agrava. Este processo de congestionamento nos pontos de alto volume de trânsito 

causam um efeito cascata, afetando o trânsito de outras regiões e aumentando por consequência o 

congestionamento de regiões adjacentes, tornando esses polos empresariais um gerador de trânsito 

congestionado, caracterizando estas regiões como um “polo gerador de tráfego”. 

A classificação de um empreendimento como polo gerador de tráfego se deve a 

diversos fatores. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET, 2010), 

a legislação contempla como polos geradores de tráfego os empreendimentos que atendam os 

seguintes critérios: edificações residenciais com 500 (quinhentas) vagas de estacionamento ou 

mais; edificações não residenciais com 120 (cento e vinte) vagas de estacionamento ou mais 

localizadas nas Áreas Especiais de Tráfego (AET); edificações não residenciais com 280 (duzentas 

e oitenta) vagas de estacionamento ou mais localizadas nas demais áreas do Município; serviços 

socioculturais destinados a prática de esportes ou de lazer e de educação com mais de 2.500,00m² 

de área construída computável; locais de reunião ou eventos com capacidade para 500 pessoas ou 

mais. 

A fim de controlar e gerenciar o trânsito nas grandes cidades foram adotadas 

medidas para diminuir o trânsito de veículos nas ruas, em 1997 a cidade de São Paulo passou a 

adotar o rodízio de veículos por exemplo, as zonas de centro expandido e recentemente a zona de 

máxima restrição à circulação. Porém essas são medidas para mitigar a intensa demanda. Medidas 

preventivas também começaram a ser estudadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego. 

Partindo do princípio de que medidas preventivas e definitivas deveriam ser 

tomadas, a Companhia de Engenharia de Tráfego iniciou uma série de boletins técnicos, a fim de 

registrar os estudos técnicos sobre transporte e trânsito urbano, compartilhando com as entidades 
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competentes o conhecimento sobre o comportamento do trânsito no Brasil, para capacita-las a 

tomar decisões competentes e efetivas. Dentre os boletins, o boletim técnico de número 36 chama 

atenção por trabalhar especificamente na questão dos polos geradores de tráfego, o que demonstra 

a preocupação da CET nestes locais da cidade, que como citados anteriormente, são origens e 

destinos de grande parte das viagens que ocorrem na cidade. 

Neste boletim a CET correlaciona o número de viagens provenientes de um 

empreendimento comercial, baseando-se na área construída computável do mesmo, construindo 

assim um padrão dentre os empreendimentos e gerando um método de cálculo que pode ser usado 

para previamente saber o fluxo gerado por um empreendimento. Mesmo que um empreendimento 

esteja em sua fase de concepção, a prefeitura consegue, por meio deste método de cálculo, prever 

uma possível sobrecarga de automóveis na via, e tomar a ação necessária para atenuar esta 

sobrecarga. Segundo a lei n.º 15.150, de 6 de maio de 2010 (SÃO PAULO, 2010), um 

empreendimento com mais de 5000m², deve investir um valor de 5% do valor da sua construção 

na infraestrutura dos seus arredores. 

 Em contraponto com os estudos que apontam indicadores dos problemas atuais, 

para guiar futuros investimentos, temos a falta de investimento no transporte público. Como 

sabemos o transporte público consegue, em um espaço muito menor, transportar um número maior 

de pessoas e, por este motivo, deve ser incentivado. Porém, segundo pesquisa feita pela Associação 

Nacional de Transportes Públicos (ANTP) (FREIRE, 2016), em 2014 as principais queixas dos 

usuários de veículos particulares para não migrarem para o transporte público eram falta de 

conforto, superlotação, preço e falta de educação dos usuários.  

O transporte em massa é essencial para a solução dos problemas de trânsito nas 

grandes capitais. Estudos e análises vêm sendo feitas a fim de apontar os melhores investimentos 

e regiões para desafogar as vias e a importância desses estudos vem se provando cada vez maior. 

O Boletim Técnico 36 da CET (MELLO, 2000), por exemplo, relaciona por meio de um método 

de cálculo a área construída de um edifício com o número de viagens executadas no mesmo durante 

um dia. Os cálculos são baseados em diferentes faixas de áreas construídas, como mostram as 

Equações 1, 2 e 3. 
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V = 257,5 + 0,0387∙Ac, para edifícios com Área Construída entre 10.800m² e 28.000m²  (1) 

V = Ac/16, para edifícios com Área Construída inferior a 10.800 m² (2) 

V = Ac/22, para edifícios com Área Construída superior a 28.800m² (3) 

onde: 

V representa o número de viagens diárias de uma população fixa; 

Ac representa a Área Construída computável em metros quadrados de um edifício. 
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