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1. INTRODUÇÃO 

Dando continuidade ao estudo iniciado no artigo Escolha de Variáveis para Comparação 

de Pesquisas Origem-Destino, iremos analisar as variáveis já definidas - percentual de 

pessoas que circulam (%); mobilidade (viagens/habitante); tempo médio das viagens 

(minutos) e tempo médio de traslados (minutos) - para os modos coletivo e individual. 

Seguem novamente as definições destas variáveis para aqueles que ainda não as conheçam: 

Percentual de Pessoas que Circulam (%): Permite identificar quantas pessoas, com 

domicilio em determinada região, realizaram pelo menos uma viagem ao dia em relação ao 

total de pessoas domiciliadas nesta mesma região, que pode ser todo o município ou uma 

subárea deste. Este percentual pode ser obtido em relação ao total de pessoas que viajam 

(todos os modos de transporte) ou por modo de transporte. Neste caso, o percentual de 

pessoas que circulam é obtido pela divisão do número de pessoas que realizam viagens 

neste modo (por exemplo, o transporte coletivo) dividido pelo número total de habitantes.  

Entende-se como Viagem o movimento de uma pessoa entre dois pontos (origem e 

destino), com motivo definido e utilizando para isso um ou mais modos de transporte 

(Metrô – SP, 1997). 

Como modos de transporte têm-se: a) Individual: viagens realizadas como motorista de 

auto ou passageiro de auto, táxi, caminhão, moto e bicicleta; b) Coletivo: viagens de metrô, 

trem, ônibus, ônibus fretado, ônibus escolar e lotação; c) A pé: viagem realizada a pé, da 

origem ao destino, quando a distância percorrida for superior a 500 metros (cinco quadras). 

Quando o motivo da viagem é trabalho ou escola, a viagem é registrada independentemente 

da distância percorrida (Metrô – SP, 1997). 

Mobilidade (viagens/habitante): Número médio de viagens diárias (todos os modos de 

transporte) realizadas pelos habitantes de determinada área. A mobilidade é calculada 

dividindo-se o total de viagens realizadas (não importando onde esta viagem foi realizada) 

pelo número total de pessoas domiciliadas nesta mesma área. O mesmo conceito vale para 

as mobilidades parciais: Mobilidade por transporte Coletivo, Individual e a Pé, sendo que 

nestes casos só são totalizadas as viagens do modo em questão. 

Tempo Médio de Viagem (minutos): Tempo médio para realização de uma viagem por 

habitantes de determinada região. Deve-se ter claro que a viagem necessariamente não 

ocorre a partir da região do habitante ou termina nesta região, mas sim, é realizada pelo 

habitante da região em análise. O resultado é obtido pela totalização dos tempos de viagens 

realizadas pelos habitantes de determinada zona, dividida pelo total de viagens realizadas 

por estes mesmos habitantes. Este tempo médio de viagem pode ser calculado para 

determinado modo de transporte. No transporte coletivo, o tempo de viagem inclui os 

tempos OD andando na origem e andando no destino (casa, trabalho, etc. até o ponto de 

ônibus e vice-versa). 
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Tempo Médio de Traslados (minutos): Tempo total médio que as pessoas utilizam para 

realizar todas suas viagens em um dia. Este tempo é calculado da seguinte forma: tempo 

total de viagem realizado pelas pessoas da área em estudo dividido pelo número de pessoas 

que circulam, ou seja, realizam pelo menos uma viagem. Deve-se ter claro que, estas 

viagens, necessariamente não ocorrem a partir da região do habitante ou termina nesta 

região, mas sim, é realizada pelo habitante da região em análise. Este tempo médio de 

traslado pode ser calculado para determinado modo de transporte. Para o transporte coletivo 

vale a observação do tempo de viagem. 

A comparação entre os dados da OD 1997 e OD 2002 nos permite inferir as tendências para 

os próximos anos. Os dados analisados serão sempre referentes às pessoas domiciliadas na 

cidade de São Paulo.  

A seguir o zoneamento da Mini OD 2002, que será utilizado para comparação das 

informações entre os anos 1997 e 2002, com os principais eixos do sistema de transporte 

coletivo e do sistema viário. 

 
 

2. TRANSPORTE COLETIVO 
 

Percentual de Pessoas que Circulam                                    Mobilidade (Viagens / Habitantes)  

    por Meio de Transporte Coletivo                                             Meio de Transporte Coletivo 
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      Tempo Médio de Viagem (min)                                                 Tempo Médio de Traslados (min)   

    por Meio de Transporte Coletivo                                               por Meio de Transporte Coletivo 

  

Observa-se que o Percentual de Pessoas que Circulam utilizando-se do transporte 

coletivo, em relação ao total de moradores da região é menor na área mais central, 

crescendo em direção às periferias, com algumas exceções.  

A variação entre os anos de 1997 e 2002 é negativa para a população que habita a área 

central e para algumas áreas periféricas, como os extremos sul e leste e, parte da região 

norte e oeste. Chama a atenção algumas zonas na região leste 2, norte e sul, compostas por 

populações das classes C, D e E, estarem em um processo de redução da circulação por 

meio de transporte coletivo. 

Tem-se para a Mobilidade, em 2002, valores baixos (entre 0,37 e 0,59) na área central e 

parte da região norte e, alta (entre 0,70 e 0,79) em algumas zonas esparsas. Esta mobilidade 

diminuiu entre os anos de 1997 e 2002 nos extremos sul e leste, na região oeste e em parte 

da região norte e, melhorou na região centro-leste da cidade. 

Verifica-se uma coincidência quase total das áreas de variação negativa da mobilidade com 

as áreas onde houve diminuição do percentual de pessoas que circulam por meio de 

transporte coletivo. 

O Tempo de Viagem aumentou entre os anos de 1997 e 2002 em praticamente todas as 

áreas em que a mobilidade diminuiu. 

Já o Tempo Médio de Traslados não aumentou nos extremos sul e leste com o tempo 

médio de viagem, o que vale a pena ser investigado.  

Mesmo com o aumento (pequeno) do tempo médio de viagens em diversas zonas nos 

extremos leste e sul, temos diminuição do tempo médio de traslados nesta região. O 

descasamento da variação dos tempos: de viagem (crescente) e de traslados (decrescente) é 

indicativo de mudanças no perfil desta população. Por exemplo, no extremo sul (zona 19) 

temos tempo de viagem crescente (+2%) e, tempo de traslados (-3%), mobilidade (-8%) e 

pessoas circulando (-4%), decrescentes. O estudo do perfil detalhado de cada zona (situação 

atual e tendências), combinado aos conhecimentos técnicos existentes, permite ao 

planejador a compreensão das mudanças ocorridas e tendências futuras. 
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3. TRANSPORTE INDIVIDUAL 
 

    Percentual de Pessoas que Circulam                                    Mobilidade (Viagens / Habitantes)  

    por Meio de Transporte Individual                                         Meio de Transporte Individual 

  
 
    Tempo Médio de Viagem (min)                                             Tempo Médio de Traslados (min)   
     por Meio de Transporte Individual                                                  por Meio de Transporte Individual 

  
 

O maior Percentual de Pessoas que Circulam em 2002 por meio de transporte individual 

encontra-se principalmente na região centro-oeste, internamente ao mini anel viário, 

habitada por classes econômicas mais abastadas.  

Nas periferias, principalmente nos extremos sul e leste, temos as regiões de menor 

circulação de pessoas por meio individual. Nestas áreas, habitadas pelas classes 

socioeconômicas de menor renda, temos as maiores variações positivas (entre +20% e 

+57%) do percentual de pessoas que circulam por meio de transporte individual, mostrando 

um avanço bastante rápido do transporte individual entre as populações mais pobres. 

A Mobilidade e a variação da mobilidade têm aproximadamente o mesmo perfil do 

percentual de pessoas que circulam e sua variação. Podemos destacar uma variação da 

mobilidade por meio de transporte individual entre +48% e +100% para os extremos sul e 

leste.  
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Os Tempos Médios de Viagem e de Traslados (tempo total das viagens realizadas no dia) 

não se relacionam diretamente. Temos, na região sul, zonas com valores opostos - menor 

valor de tempo médio de viagem (cor verde) com maior valor de tempo médio de traslados 

(cor vermelha).  

Para todo o município, tem-se um conjunto bastante grande de valores intermediários de 

ambos os tempos (viagens e traslados) - áreas de alto tempo médio de viagem e de traslados 

(cor vermelha) nas regiões sul, leste e oeste e, áreas de baixo tempo de viagem e de 

traslados, internas ao mini anel viário. 

Na variação dos tempos de viagem e traslados chamam a atenção os tempos crescentes de 

traslados na maioria das zonas do município e, para algumas zonas, a variação positiva, 

tanto do tempo de viagem como o de traslados. 

 

4. TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL 

 

A observação dos mapas dos modos coletivo e individual obtidos para o ano de 2002 nos 

permite identificar, para um conjunto bastante grande de zonas, certa contraposição, ou 

seja, onde temos alto percentual de pessoas circulando em transporte coletivo, temos baixo 

percentual de pessoas circulando de transporte individual e vice-versa. Como exceção a 

este padrão, temos as zonas 21 a oeste, 10 a leste e 1 no centro da cidade, onde 

encontramos valores baixos de circulação, tanto em transporte coletivo como individual e, a 

zona 18, ao sul, com alto percentual de circulação para os dois modos de transporte. 

Diversas outras considerações relativas à mobilidade poderiam ser feitas, sendo que muitas 

delas devem ser realizadas especificamente para uma zona ou um conjunto delas. Não 

buscaremos aqui esgotar esta análise. 

 

5. CONCLUSÕES 

As observações iniciais das variáveis definidas para o transporte coletivo e individual, já 

realizadas, nos mostraram a importância da análise conjunta destas variáveis para os modos 

em estudo. As variáveis definidas são correlacionadas entre si e com os diferentes modos 

de transporte, o que nos permite obter interpretações diferenciadas para composições de 

diferentes valores obtidos. 

Para exemplificar este procedimento, vamos analisar algumas zonas ou agrupamentos: 

 As zonas 19 e 20, ao sul, são habitadas por uma população de baixa renda, 

principalmente das classes C, D e E; para estas zonas, temos alto percentual de pessoas 

que circulam por meio de transporte coletivo e baixo percentual por transporte 

individual. Na zona 19, tem-se uma tendência de alteração do padrão atual (ano de 

2002): alto percentual de pessoas circulando por meio de transporte coletivo e baixo por 

meio individual, pois entre 1997 e 2002, temos uma diminuição do número de pessoas 

que circulam por transporte coletivo e um aumento de mais de 20% no número de 

pessoas que circulam por transporte individual.  

Recentemente, o programa SPTV da TV Globo destacou o comercio de carros velhos 

na periferia (SPTV, 2007), uma tendência preocupante para o trânsito de São Paulo, 

mas uma solução encontrada pelas populações mais pobres para o alto custo e para as 

deficiências do transporte coletivo municipal. Esta pratica de comercialização de carros 

em péssimo estado, com certeza, é incentivada pelos altos tempos médios de viagem 

desta população (individual, 36 min e coletivo, 87 min – quase o dobro), com 
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tendências, entre 1997 e 2002, de crescimento para o coletivo e diminuição do tempo 

individual.  

Os mapas de mobilidade desta região confirmam esta tendência, pois indicam uma 

variação negativa da mobilidade coletiva (8%) e altamente positiva da individual 

(59%), entre os anos de 1997 e 2002. 

 Na zona 22, a oeste de São Paulo, habitada por todas as classes econômicas, temos um 

percentual alto de pessoas circulando de transporte coletivo e baixo de transporte 

individual, com uma tendência de manutenção do percentual atual no transporte 

coletivo e decréscimo (10%) do transporte individual. Em relação ao tempo médio de 

viagem, observa-se alto tempo médio de viagem no coletivo e no individual (individual, 

31 min e coletivo, 83 min), com tendência crescente para ambos os casos (2% no 

individual e 12% no coletivo, seis vezes maior). Para esta zona, chama a atenção a 

tendência (1997 – 2002) de diminuição da mobilidade coletiva e individual, 

respectivamente –3% e –7%, com um aumento da mobilidade a pé de 29% (não 

mostrada em mapa) que pode ser indicação de um empobrecimento da população e/ou 

gargalos no sistema viário e de transporte. 

 Na zona 21, habitada por todas as classes econômicas com exceção da classe A1, temos 

um percentual baixo de pessoas circulando de transporte coletivo e individual, com uma 

tendência decrescente para o transporte coletivo individual. Tem-se para esta zona, altos 

tempos médios de viagem de transporte coletivo (77 min) e individual (32 min), com 

tendências (1997 – 2002) crescentes para ambos os tempos (individual 6% e coletivo, 

11%, quase o dobro). Temos para esta zona, baixa mobilidade coletiva e individual com 

tendências decrescentes para ambos os casos, -2% para o coletivo e –15% para o 

individual. 
 

Para a continuidade deste estudo é importante a formação de uma equipe dedicada ao 

planejamento de transporte e tráfego da cidade de São Paulo e região metropolitana. Cabe a 

esta equipe realizar estas análises, com as minúcias necessárias, de forma a permitir a 

elaboração de planos diretores e soluções para os problemas do transporte coletivo e 

individual.  

Com os dados da Pesquisa Origem-Destino 2007 em fase de finalização, eles se tornam 

imprescindíveis à realização deste trabalho, pois poderemos compreender as 

transformações ocorridas na cidade e região pela implantação do bilhete único, corrigindo 

eventuais problemas.  
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Cardoso, 2005 – Evolução da Mobilidade em São Paulo – 1987 a 1997 – 15º Congresso Brasileiro 

de Transporte e Trânsito – ANTP, de 8 a 12 de agosto de 2005 em Goiânia. 
(www.sinaldetransito.com.br) 

Metrô – SP, 1997 –  Relatório Pesquisa Origem Destino do Metrô/SP – 1997 

SPTV, 2007 – Reportagem da Rede Globo de 30/05/2007, Carros muito velhos atrapalham o 

trânsito na Grande São Paulo - http://sptv.globo.com/Sptv/0,19125,LPO0-6147-20070530-
283906,00.html 

 

http://sptv.globo.com/Sptv/0,19125,LPO0-6147-20070530-283906,00.html
http://sptv.globo.com/Sptv/0,19125,LPO0-6147-20070530-283906,00.html

