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RESUMO

Este estudo mensurou os efeitos potenciais do balanceamento de atividades (em

especial entre emprego e residência) sobre o tráfego em termos de velocidade média,

veículos-quilômetro (VKM) e veículos-hora viajados(VHR), tendo como pano de

fundo a Região Metropolitana de São Paulo.

Foi verificada a viabilidade da aplicação de processo sintético a modelos integrados

de uso do solo e transporte, contudo algumas dificuldades impossibilitaram sua

aplicação dentro do prazo disponível.

Foram então identificados modelos tradicionais, bem como modelos integrados de

uso do solo e transportes já implementados na região e o recente estudo do Metrô –

Companhia do Metropolitano de São Paulo foi definido como fonte de parâmetros e

modelos para a aplicação proposta de políticas de balanceamento.

Foram criados quatro cenários básicos de balanceamento entre emprego e residência

a serem comparados com um cenário base representando da forma mais acurada pos-

sível a demanda de tráfego em 1997. Dois cenários se basearam na redistribuição es-

pacial de população, mantendo-se fixa a distribuição de empregos do cenário origi-

nal. Outros dois basearam-se na redistribuição de empregos com a manutenção da

distribuição da população. Quatro cenários adicionais foram propostos para verificar

os efeitos do balanceamento aplicado à área restrita ou a um dado nível de renda.

A redistribuição integral de população apresentou melhores resultados, notadamente

a redução potencial de mais de 33% de VHT e de em torno de 9% de VKT. Nem

todos os resultados das redistribuições de empregos foram tão positivos, embora se

tenha verificado a redução de VHT nestes cenários. Além disso, os resultados não

apresentaram tendência linear, requerendo maior esforço quanto maior o nível de

benefícios desejado através do balanceamento.



ABSTRACT

The present study measured the potential effects of the activity-balancing

(particularly jobs and housing) on the traffic in terms of average speed, vehicle-

kilometer (VKT) and vehicle-hour traveled (VHT) in the Metropolitan Region of São

Paulo City.

It verified that using a synthesized process applied to an integrated land use and

transportation model is feasible. Nevertheless, it was not possible to implement the

application due to some difficulties and the time limit.

Traditional and integrated models applied to the area were then identified, and the

recent study of the Metrô – the Subway Company of São Paulo, which was based

upon a broad Origin-Destination survey, was chosen as source of models and

parameters for the jobs-housing balance policy application.

Four jobs-housing balance scenarios were proposed and compared with a basic one

representing the existing transportation demand for 1997 as close as possible. Two

scenarios were based on the population redistribution based on the fixed original

employment distribution. Two other were based on the redistribution of jobs with a

fixed population distribution. Four additional scenarios were proposed in order to

identify the effects of jobs-housing balance applied to specific area or population

income level.

The best results achieved were found for the population redistribution, remarkably

full redistribution would potentially reduce VKT by over 33% and VHT by around

9%. Not all the results generated by the employment redistribution were good

although VHT decreased in both scenarios. In addition, it was noticed that the effects

are not linearly related to the balancing achieved, gradually diminishing the more

balancing is reached.
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1 CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO E OBJETIVO

O objetivo primeiro desta dissertação foi investigar a viabilidade do emprego de

modelos sintéticos integrados de uso do solo e transportes para o estudo de políticas

de melhoria do tráfego urbano baseadas na promoção do balanceamento de

atividades.

Embora no decorrer da leitura se perceba o direcionamento do trabalho para uma

aplicação usando este tipo de modelo, dificuldades a serem esclarecidas adiante

inviabilizaram tal aplicação dentro prazo disponível. Por força disto, optou-se por

realizar simulações fazendo uso de um modelo tradicional para verificar o efeito

potencial do balanceamento no tráfego da cidade.

O objetivo deste capítulo é o de chamar atenção para as políticas de intervenção

sobre os problemas de congestionamento urbano baseadas no balanceamento de

atividades e destacar a importância das metodologias de estudo dos impactos destas

políticas baseadas em modelos de simulação, em particular os modelos integrados de

uso do solo e transportes. Ambos os aspectos, isto é, as políticas de balanceamento

de atividades e seu estudo com modelos de simulação, relacionam-se com o objetivo

central da dissertação. Para viabilizar os estudos de simulação, a possibilidade de

utilização de modelos sintéticos tradicionais e integrados é discutida e também

selecionada para investigação.

Para tanto, o primeiro item apresenta uma tipologia de intervenções usuais para

redução de problemas de congestionamento e justifica o interesse por políticas

integradas orientadas para o balanceamento de atividades, analisando também as

dificuldades normalmente identificadas. A seguir, as metodologias alternativas de

investigação são discutidas, destacando a utilização de estudos baseados em modelos

de simulação, sejam tradicionais ou integrados. O uso de modelos sintéticos é então
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sucintamente apresentado como alternativa de trabalho no terceiro item (as

implicações decorrentes serão detalhadamente discutidas no capítulo 2). Por fim, é

resumida a estrutura do trabalho e a articulação entre os capítulos seguintes.

1.1 POLÍTICAS DE TRANSPORTE ABORDANDO A DEMANDA VIÁRIA

Nas últimas décadas, o transporte viário de pessoas e bens aumentou em quase todo o

mundo. Seu aumento e as diversas externalidades negativas surgidas despertaram

preocupação e resultaram em diversas políticas governamentais e estudos sobre o

tema. Dentre as externalidades negativas provocadas pelo transporte viário, o

congestionamento parece ser a que mais sensibiliza a população. Talvez porque

milhões de pessoas na maioria das grandes cidades do mundo sejam obrigados a

vivenciá-lo como parte do cotidiano, independentemente do seu nível de renda.

Não cabe aqui dissertar sobre causas do congestionamento, mas uma boa análise

sobre o tema pode ser vista em Downs (1992). Esse autor analisa diversas estratégias

para redução dos problemas de congestionamento e a preferência entre uma e outra

estratégia é sujeita a um amplo debate. A seguir, busca-se especificamente apresentar

este leque de opções e situar as características das políticas baseadas no

balanceamento de atividades.

Segundo Downs (1992), as estratégias políticas mais comumente utilizadas para

enfrentar problemas de tráfego podem ser divididas entre as que atuam sobre o lado

da oferta e as que intervêm sobre a demanda.

De maneira geral, políticas de gerenciamento da oferta buscam aumentar a eficiência

viária através:

• da ampliação da oferta viária pelo aumento da sua capacidade. Entre as medidas

adotadas pode-se citar: a abertura de novas vias (como recentemente o

prolongamento da Av. Faria Lima e a construção do Rodoanel na cidade de São

Paulo) e o alargamento de vias existentes (como o alargamento da Av. João Dias

ou da Estrada de Itapecerica, ambas também na cidade de São Paulo);
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• do aumento da eficiência no uso da infra-estrutura existente ou de alterações na

repartição do seu uso. A exemplo disto são citados a coordenação de tempos

semafóricos, o uso de câmeras de monitoramento e de múltiplos veículos de

apoio na solução mais rápida de intervenções como acidentes de tráfego, a

instalação de painéis de mensagem variável  informando sobre

congestionamentos e tempos de viagem, a restrição ao estacionamento, a

conversão de vias de mão dupla em mão única e a criação de faixas solidárias

(high occupancy vehicles lanes). Não foram mencionados no texto original a

criação de faixas reversíveis, a restrição de circulação de caminhões e

automóveis em certos horários em determinadas zonas e a criação de faixas de

circulação prioritária ou exclusiva de ônibus, todos com diversos exemplos de

aplicação em São Paulo e em outras grandes cidades do Brasil e do mundo; e

• da ampliação do sistema de transportes públicos e da sua utilização por parte dos

usuários. A primeira pode ser conseguida através da implantação de novas linhas

de metrô, ônibus ou outros transportes coletivos (como lotações e “fura-fila”), e a

segunda através da redução de tarifas e/ou da melhoria na qualidade do

transporte, embora seja discutível que qualquer das duas possa resultar em

impacto realmente significativo no uso de transportes coletivos.

A maioria destas medidas sofre limitações diversas, destacando-se:

• as da escassez de recursos financeiros (que de outra forma poderiam ser

investidos em outros setores públicos);

• as do reduzido impacto no longo prazo (devido ao processo recorrente em que o

aumento da oferta tende a atrair novos usuários e indiretamente induzindo novo

aumento de demanda); e

• as do efeito de barreira impostas à circulação, particularmente no caso da

construção de grandes vias expressas como o Rodoanel, por exemplo.

Ainda segundo Downs (1992), políticas de gerenciamento da demanda estão

concentradas na redução do número ou da extensão das viagens, através de:

• políticas de cobrança, como a criação de impostos sobre a circulação de veículos

em horário de pico (pedágio), cobrança de taxas sobre o estacionamento em
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horário de pico e impostos ou aumento do preço dos combustíveis; e de

• mudanças comportamentais que visam alterar o horário das viagens para períodos

com menor demanda ou reduzir a dependência do transporte particular. Entre as

estratégias para estimular ambos, simultaneamente ou não, são citados o

incentivo à flexibilização dos horários de entrada e saída para o trabalho em

vários órgãos governamentais e empresas privadas, a implementação do rodízio

de veículos e da operação horário de pico (com exemplos respectivamente na

cidade do México e na cidade de São Paulo), além do estímulo ao trabalho no

domicílio usando recursos de telecomunicação (telecommuting).

O autor não menciona, mas os impostos sobre a compra ou transferência de veículos

poderiam ser também incluídos entre as políticas de cobrança, bem como o incentivo

ao park and ride em diversos países como o Japão poderia ser incluído entre as

medidas para redução da dependência do veículo particular (Lopes, 2002).

Freqüentemente as estratégias de gerenciamento da demanda são criticadas pela:

• influência bastante limitada na demanda viária; e pela

• restrição à liberdade individual de escolha de transporte.

As políticas de uso do solo pertencem ao grupo das que agem sobre a demanda de

transportes e o fazem através de mudanças no uso do solo (considerando que aquela

é derivada da distribuição de atividades e das necessidades de interação entre estas

atividades). Estão entre as que menos sofrem críticas em termos de restrição à

liberdade de escolha individual de transporte.

O termo “uso do solo” é usado aqui com base no fato de que o espaço urbano

acomoda uma grande variedade de atividades humanas alternativas, entre as quais as

atividades residenciais e muitas outras geradoras de empregos.

Naturalmente as propostas de políticas integradas de uso do solo e transportes devem

buscar as vantagens da ação em cada campo e da combinação das intervenções, uma

vez que a percepção da interação entre ambos é reconhecida. Existe, efetivamente,
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um renovado interesse nas políticas integradas por parte de órgãos governamentais

ou agências de fomento em diversas partes do mundo.

Há vários exemplos de políticas de uso do solo, tais como as que se baseiam no

adensamento residencial, na concentração de atividades geradoras de emprego e, no

gerenciamento do crescimento local. Entre elas destacam-se as que se baseiam no

balanceamento de atividades (geralmente de emprego e moradia). Tais políticas,

conforme mencionado, são pouco criticadas por interferir na liberdade de escolha de

viagem dos indivíduos. Entretanto, a discussão relativa ao potencial do

balanceamento de atividades é mais importante e, também, mais delicada e

controversa.

Segundo Cervero (1996), “ninguém discute a proposição de que maior número de

pessoas residindo próximo de seus locais de trabalho produziria redução em

veículos-quilômetro viajados, em tráfego viário e na emissão de poluentes por

veículos”. Ainda assim, existe um grande debate não só quanto à viabilidade de

implementação, mas também quanto à eficácia das políticas integradas sobre a

demanda viária.

O caso citado como melhor exemplo do sucesso de políticas de planejamento

integrado urbano e de transportes usando o balanceamento de emprego e residência é

a experiência de Toronto nos anos 80, onde o adensamento populacional e

residencial no distrito comercial central provou ser eficaz na contenção de viagens

pendulares por motivo trabalho em um nível abaixo do que seria esperado,

considerando-se o aumento da oferta de área construída para uso comercial e de

serviços (Nowlan; Stewart, 1991).

Nos Estados Unidos, durante os anos 80, também houve tentativas de implementação

de políticas de balanceamento, embora com menos sucesso, devido ao ceticismo de

alguns grupos políticos (Cervero, 1996).

Nas últimas décadas, o interesse por políticas integradas tem-se refletido pelo
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estímulo ao uso misto e ao adensamento residencial nas áreas centrais,

particularmente através de investimentos em residências de padrão mais baixo,

estimulados pela legislação que inclui várias medidas de controle e restrições à

demanda de tráfego (no caso, o Intermodal Surface Transportation Efficiency Act –

ISTEA, lei introduzida em 1991 pelo governo Americano e reeditada em 1998 através

do Transportation Equity Act for the 21st Century – TEA-21).

Na Inglaterra, foi instituída em 1994 uma nova política de transportes, com as

diretrizes para uma melhor coordenação entre o planejamento do uso do solo e os

transportes, através do Planning Policy Guidance 13 on Transport (Reino Unido,

1994) e em 1998 o UK Department of Environment, Transport and the Regions –

DETR estabeleceu o direcionamento da política de transportes para o Reino Unido

definindo o fim da estratégia de geração da oferta viária em função da previsão de

demanda e explicitando a promoção ao desenvolvimento de áreas centrais e

acessíveis, entre outras medidas a serem tomadas (Reino Unido, 1998).

No Brasil, exemplos são verificados através da defesa de operações interligadas1, de

operações urbanas2 e de um imposto territorial progressivo para obrigar a edificação

compulsória de lotes vagos ou subutilizados em áreas atendidas pela infra-estrutura

urbana e de transportes (Silva, 1996). Outro exemplo é a defesa das políticas de

repovoamento como estratégia de revitalização das áreas centrais da cidade de São

Paulo, que tem aparecido reiteradamente na mídia ao longo dos últimos anos,

apontando, entre outros, a inauguração de hotéis e a volta de empresas anteriormente

instaladas em bairros afastados da zona sul.

A controvérsia e o interesse por  políticas integradas de uso do solo e transportes, em

                                                          
1 Operações interligadas são um instrumento político de parceria entre o poder público e a
iniciativa privada para a venda de exceções relativas por exemplo ao gabarito de altura ou
coeficiente de aproveitamento de edificações que permitiriam o adensamento de áreas
próximas a estações de metrô por exemplo.
2 Operação urbana consiste na compra de potencial construtivo da Prefeitura ou de um outro
proprietário que mantenha um imóvel tombado ou uma área verde por parte de um interes-
sado que queira construir além do limite permitido pelo zoneamento aplicável ao seu lote.
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particular as orientadas a promover o balanceamento de atividades, tornam

importante uma discussão mais minuciosa das metodologias de investigação a seguir.

1.2 METODOLOGIAS UTILIZADAS EM ESTUDOS SOBRE BALANCEAMENTO DE
ATIVIDADES E POLÍTICAS RELACIONADAS

Uma variedade de metodologias para estudo de políticas integradas de uso do solo

tem sido largamente utilizada e descrita na literatura.

Handy (1996) apresenta um bom resumo do tema ao discutir as metodologias de

estudo da inter-relação entre a forma urbana e o transporte no intuito de identificar

como e porque áreas de estilo tradicional são menos dependentes dos automóveis nos

Estados Unidos. O termo “forma urbana” é um conceito que inclui não só os padrões

de uso do solo, mas também outras características do sistema de transportes e do

desenho urbano.

1.2.1 Metodologias Analisadas em Handy, 1996

Segundo a autora, a maioria dos recentes estudos que exploram a relação entre forma

urbana e comportamento de viagem usam um dos seguintes métodos: estudos de

simulação, análises agregadas, ou análises desagregadas (embora modelos de escolha

e análises com base em atividades também sejam utilizados com menor freqüência),

como será visto a seguir.

Estudos de simulação

Representam a forma urbana pela distribuição de atividades e estrutura viária, e

adotam certas relações entre padrões de viagem e forma urbana para estimar o

impacto de alternativas de desenvolvimento sobre as viagens com base nas relações

assumidas. Fazem uso tanto de modelos tradicionais de transporte como de modelos

integrados de uso do solo e transporte.
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As informações usadas incluem localização, densidade residencial, densidade das

atividades não residenciais e rede de transporte. Os resultados refletem as mudanças

propostas e a variação produzida sobre o número e tamanho das viagens

(ocasionalmente permitindo estimar o consumo de combustível e energia).

As configurações urbanas, os comportamentos das viagens, as inter-relações

existentes e os cenários são muito simplificados, devendo manter um razoável grau

de representatividade dos fenômenos estudados. Além disso, as mudanças hipotéticas

devem permanecer dentro dos intervalos existentes ou propostos, para que as análises

não produzam resultados especulativos questionáveis.

Um bom exemplo desse método é o estudo de Rickaby (1987) sobre o impacto de

três cenários de crescimento econômico e desenvolvimento tecnológico em seis tipos

de formas urbanas hipotéticas, onde foram comparadas as mudanças no consumo de

energia versus acessibilidade e utilização do solo usando o modelo integrado

TRANUS.

Vale ressaltar que esse tipo de modelo deve usar hipóteses viáveis, além de se basear

em relações coerentes e razoáveis, com cenários dentro dos limites das condições

reais, para que se obtenha um bom resultado, já que as relações internas não são

testadas. Ademais, seu bom funcionamento depende também de calibração.

Análises agregadas

Esse enfoque diverge do anterior no sentido em que, ao invés de assumir as inter-

relações, usa dados empíricos para testar a intensidade destas. Faz uso de

procedimentos mais simples, como comparação, correlação ou regressão, baseando-

se em medidas agregadas para as cidades, bairros ou zonas. Esta metodologia

também pode ser aplicada para dados hipotéticos; no entanto, a qualidade dos dados

estará diretamente ligada ao grau de confiabilidade dos resultados.

Um exemplo desse enfoque é o estudo de Nowlan e Stewart, que analisa a relação



9

entre o adensamento populacional e balanceamento emprego-residência no centro de

Toronto e a redução das viagens por motivo trabalho para dentro da zona. Neste

estudo, variáveis agregadas como população, emprego, moradia e espaço usado por

trabalhador foram utilizadas para identificar as relações entre uso do solo e demanda

de viagens (Nowlan; Stewart, 1991).

Análises desagregadas

Diferentemente das análises agregadas, aqui testa-se a intensidade das relações entre

forma urbana, características sócio-econômicas e de viagens, em nível domiciliar ou

individual, usando análises de variância e regressões. Da mesma forma que nas

análises agregadas, os estudos são em geral empíricos e podem ser aplicados aos

mesmos casos, porém com dados desagregados individual ou domiciliarmente (no

intuito de capturar variações intrazonais) ao invés de médias zonais agregadas. Além

disso, podem também ser aplicados a dados hipotéticos similarmente ao método

anterior.

Um exemplo é o estudo realizado por Ewing et al. (1994), no qual é analisada a

variação de viagens relacionadas e não relacionadas com trabalho em comunidades

com diferentes características, usando-se análise de variância aplicada a dados de

viagens domiciliares.

Modelos de escolha

Estes modelos estimam a probabilidade de um indivíduo escolher uma alternativa

específica (por exemplo, modo de transporte ou destino), com base na utilidade

daquela alternativa comparada com a das demais. Além disso, testa-se a influência

das variáveis independentes (como custo da viagem ou atratividade do destino) no

processo de escolha.

Similarmente aos estudos desagregados, a unidade do estudo é o indivíduo, ou

eventualmente o domicílio. Características específicas da forma urbana estão
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geralmente implícitas no modelo, e o enfoque se aproxima de testar as relações

causais.

O estudo de Hamed e Olaywah (2000) é um exemplo recente e investiga a relação

entre o horário matutino de saída e os tipos de atividades pós-trabalho para usuários

de ônibus, táxis e veículos particulares usando um modelo logit multinomial.

Análises baseadas em atividades

Enfocam o indivíduo considerando as restrições impostas pelas características

pessoais próprias e as familiares, envolvendo um complexo tratamento das

características e atributos sócio-econômicos das viagens. Geralmente são combinadas

as características sócio-econômicas (para definir o “papel” ou o “estágio do ciclo de

vida”) e/ou as viagens (para enfocar padrões de viagem de todo um dia), enquanto as

características da forma urbana não são a preocupação principal.

Entre os exemplos dessa metodologia mais exploratória pode-se citar a representação

de “escolhas individuais de atividades e viagens diárias”, com base na utilidade,

incorporando fatores que influenciam a decisão e empregando um modelo logit

aninhado (Bowman; Ben-Akiva, 2000).

1.2.2 Análise das Metodologias Identificadas

A avaliação de políticas governamentais no planejamento de transportes

normalmente faz uso de modelos de simulação, sejam eles tradicionais ou integrados

com o uso do solo.

Embora após os anos 70 o uso de modelos de simulação tenha sido alvo de críticas,

que somadas a outros ítens conjunturais à época resultaram em descrédito e numa

certa redução do seu uso, especialmente em se tratando de modelos integrados de uso

do solo e de transportes, e apesar de ainda hoje apresentarem certas limitações,

modelos de simulação são uma ferramenta quase indispensável na estimação da
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demanda para o planejamento de transportes.

Na prática, modelos de transporte tradicionais sempre foram os mais utilizados,

embora se saiba que eles utilizem padrões fixos de localização das atividades para, a

partir destes, calcular a demanda por viagens. Como estes modelos não prevêem uma

realimentação automática para estimar as variações de uso do solo resultantes das

alterações de transporte inicialmente estimadas, conseqüentemente as estimativas de

demanda por transporte podem resultar menos precisas.

Muito embora seja antiga a percepção de que uso do solo e transportes estão

mutuamente interligados, a viabilização de modelos integrados que pudessem ser

implementados e utilizados como ferramenta de projeção e análise se deu mais

recentemente.

Os modelos integrados de uso do solo e transporte se tornaram uma alternativa aos

modelos convencionais. Eles se baseiam no fato de que, por um lado a distribuição

das atividades e suas necessidades de interação geram a demanda por transportes, e

por outro, a própria oferta de infra-estrutura de transportes influencia a localização

das atividades.

O aprimoramento dos modelos integrados e o interesse por políticas integradas de

uso do solo e transportes, entre outros fatores, permitiu o florescimento do uso deste

tipo de modelagem, o qual permite avaliar resultados da implementação de políticas

como balanceamento de atividades (em geral entre oferta de emprego e de

residência).

Apesar de todas as limitações, pode-se concluir que modelos de simulação são ainda

considerados ferramentas indispensáveis para a estimação da demanda viária e,

conseqüentemente, para o planejamento de transportes. Neste sentido, os modelos

integrados de uso do solo e transportes mostram-se potencialmente superiores,

embora sua maior complexidade possa resultar em maiores dificuldades devido à

indisponibilidade de dados e à complexidade dos resultados a avaliar.
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1.3 A MODELAGEM DE TRANSPORTES NO PLANEJAMENTO EM SÃO PAULO

Até onde se pôde verificar, o uso da modelagem como ferramenta para análise e

avaliação de políticas de planejamento urbano em São Paulo se iniciou por volta de

1967, com a implementação do modelo conhecido por HMD.

A partir de então vários modelos foram utilizados, tanto tradicionais como

integrados, e até hoje a modelagem de transporte é utilizada como parte do

instrumental de planejamento.

Uma vez que os modelos implementados para São Paulo serão revisados mais

adiante, não serão descritos em detalhe aqui.

1.4 MODELOS SINTÉTICOS NO PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES

A atividade de planejamento de transportes com modelos tem como problema básico

a dificuldade de operacionalização prévia destes instrumentos (os modelos),

necessária para sua utilização nos estudos. Em vista disto, existem diversos estudos

voltados para o desenvolvimento de metodologias expeditas de trabalho.

O estudo de Akishino (2002) analisa a aplicação de processos sintéticos à

modelagem tradicional de transportes e faz referência a uma série de estudos

anteriores usando o mesmo processo. Fica certamente confirmada a viabilidade da

sua utilização, ainda que a avaliação de qualidade do resultado das simulações

aplicadas à região de Alphaville em São Paulo seja pouco conclusiva.

O uso da terminologia “modelo sintético” ou “processo sintético” escolhida para

indicar um processo expedito aplicado à modelagem não é de consenso geral. Outras

denominações como “modelo sintetizado”, “processo simplificado” ou “síntese” são

encontradas na literatura para referir-se a ele.

Estes métodos expeditos serão aqui referidos a processos ou procedimentos de
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planejamento de transportes com uso de modelos sintéticos. Em seu estudo, Akishino

(2002) refere-se apenas ao planejamento de transportes com modelos sintéticos

tradicionais. Não foram identificados estudos correspondentes sobre modelos

sintéticos integrados, embora existam notícias sobre seu uso na atividade técnica dos

trabalhos profissionais correspondentes.

Vários motivos, inclusive o investimento em levantamento de dados e calibração dos

modelos de transportes, levaram ao questionamento sobre a viabilidade do uso de

modelos sintéticos integrados, onde a transferência de parâmetros oriundos de outros

estudos para estudos de regiões com características sócio-econômicas similares

representaria uma economia em vários sentidos.

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO

O presente capítulo propõe como objetivo principal deste trabalho o estudo da

viabilidade do uso de modelos sintéticos integrados. O interesse neste tipo de

investigação é favorecido pela existência de um razoável número de aplicações de

modelos integrados de uso do solo e transportes, de onde se poderia tentar transferir

parâmetros para a modelagem, que embora tenha suas limitações, parece apresentar

grande potencial de avaliação de políticas integradas.

Comprovada a viabilidade de aplicação, este fato justificaria outro objetivo do

trabalho, que envolvia inicialmente a aplicação de um modelo sintético integrado

para verificar os efeitos de uma política de balanceamento sobre o tráfego na região

de São Paulo. Na impossibilidade de se realizar a aplicação com um modelo sintético

integrado por motivos a serem esclarecidos adiante, será feita a aplicação utilizando-

se um modelo tradicional.

O próximo capítulo apresentará a descrição do modelo de transportes tradicional (o

modelo de quatro etapas) e em seguida de modelos integrados. Algumas famílias de

modelos integrados serão descritas com maior detalhe e em seguida serão discutidos

tópicos relacionados à necessidade de dados para cada tipo de modelo.
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O capítulo 3 apresentará a definição da metodologia escolhida para verificar a

viabilidade da aplicação além da definição do modelo utilizado. Ademais,

identificará os dados necessários à sua implementação, sua disponibilidade e

confiabilidade. Apresentará também a metodologia definida para avaliação do

impacto de uma política de balanceamento sobre a demanda de transportes.

Por fim, os dois últimos capítulos trarão os resultados da aplicação, sua avaliação e

as conclusões obtidas.
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2 CAPÍTULO 2

MODELOS DE SIMULAÇÃO PARA ANÁLISE DE POLÍTICAS

INTEGRADAS DE USO DO SOLO E TRANSPORTES

O objetivo deste capítulo é apresentar, de forma crítica, os modelos de transporte

tradicionais para estimação da demanda de viagens (modelos de quatro etapas) e, a

seguir, compará-los com os modelos integrados de uso do solo e de transportes.

Posteriormente, dada a sua importância para a preparação e implantação dos

modelos, serão discutidas as necessidades de dados, inclusive para os modelos

sintéticos.

Assim, inicialmente serão esclarecidos alguns conceitos e definições usados ao longo

do texto. A seguir, o segundo item discorrerá sobre o desenvolvimento da

modelagem para simulação de transportes nas últimas décadas. Neste item será

apresentado o modelo tradicional de transportes (modelo de quatro etapas), que

servirá como base conceitual de comparação com os métodos integrados alternativos

apresentados, incluindo o modelo de Lowry, considerado uma contribuição seminal.

No terceiro item serão apresentados alguns modelos integrados representativos das

sofisticações implementadas com o passar do tempo.

Por fim, no quarto item serão identificadas as necessidades individuais em termos de

dados para a implementação de cada tipo de modelo.

2.1 CONCEITOS E DEFINIÇÕES PRELIMINARES

Inicialmente, deve-se fixar a diferenciação da forma como os modelos podem

considerar as variáveis de estudo. O conceito de exógeno deverá ser entendido aqui
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em seu sentido original, ou seja, como algo produzido fora do sistema. Dessa forma,

serão consideradas exógenas as projeções de variáveis geradas fora dos modelos, em

contraposição às projeções endógenas, produzidas por eles ou pelos submodelos em

estudo.

O fato de serem exógenas não representa necessariamente que o analista deixe de ter

controle sobre a geração de tais dados. Por exemplo, em modelos de transporte,

projeções de população são geralmente realizadas por especialistas exogenamente

aos modelos, o que não implica que sua estimação deixe de seguir as diretrizes

indicadas pelo analista.

Outro ponto a esclarecer diz respeito ao conceito de atividade e sua forma de mensu-

ração. Neste estudo, o termo atividade será usado no sentido convencional, conforme

utilizado tanto nos modelos de transporte tradicionais como em modelos integrados.

Neles as atividades são classificadas basicamente em residenciais e não residenciais,

aí incluídas comerciais, de serviços, industriais, educacionais, institucionais e outras.

Porém, é relevante mencionar que uma atividade residencial pode ser considerada

tanto em termos de número de habitantes, como de número de domicílios ou

famílias, desagregados por grupo social ou nível de renda. Similarmente, atividades

não residenciais podem ser medidas em postos de emprego, número de

estabelecimentos ou capacidade produtiva. Também podem ser usadas medidas

relacionadas com o mercado imobiliário, como área ocupada (correspondente à

parcela utilizada do terreno) ou área construída (correspondente à soma de área de

todos os pavimentos da edificação).

Este esclarecimento é necessário, já que os modelos de transporte tradicionais

geralmente utilizam-se de número de habitantes e de empregos para a estimação de

viagens, embora esta não seja a única alternativa no caso dos modelos integrados.

O termo balanceamento de atividades já foi mencionado anteriormente, mas vale a

pena esclarecer melhor este conceito e as dificuldades ligadas a ele. O balanceamento
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baseia-se na busca de um certo equilíbrio entre as quantidades das várias atividades

existentes numa área. Busca-se uma composição de atividades propiciando a redução

de distâncias entre elas e a melhoria do tráfego. Em geral consideram-se, por um

lado, as atividades residenciais ou número de moradores e, por outro, as demais

atividades geradoras de emprego ou o número de empregados.

É de consenso geral que o aumento do número de pessoas morando próximo de seus

empregos propiciado pelo balanceamento traria impacto positivo ao trânsito, entre

outros. Contudo, o balanceamento continua sendo tema de ardentes debates, uma vez

que não existe consenso sobre a certeza de que possa ser alcançado, sobre a melhor

maneira de fazê-lo, ou que nível de balanceamento buscar.

Há muitos obstáculos envolvendo as políticas de balanceamento. Apenas para citar

algumas: a distância entre os empregos de indivíduos que residem no mesmo

domicílio, a alta taxa de rotatividade de empregos e a quantidade de outras variáveis

envolvidas na escolha do local de moradia que não simplesmente a distância ao local

de emprego. Ademais, é preciso lembrar que o nível de balanceamento depende sem-

pre do tamanho das zonas da área de estudos, já que quanto maiores forem, maior o

balanceamento. Neste sentido, a área de estudos como um todo está balanceada. E

por fim, não se pode esquecer que políticas de balanceamento representam apenas

um potencial de localização de emprego mais próximo da moradia, mas não

necessariamente os moradores de uma determinada área serão adequados ou estarão

dispostos a preencher os empregos disponíveis dentro dessa mesma área.

Há ainda dois conceitos que é importante distinguir: atratividade e acessibilidade.

O conceito de atratividade, largamente utilizado nos modelos de transporte, refere-se

às vantagens intrínsecas relativas à localização de uma certa atividade em uma

determinada zona. Tais características são vinculadas à zona em si e a tornam

atraente para um determinado uso. Por exemplo, a atratividade de um local pode

influenciar no processo de escolha de local de residência em função de benefícios

não monetários da zona, como proximidade do mercado de trabalho, existência de
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infra-estrutura de transportes, proximidade de áreas verdes, escolas e áreas de

compras, entre outros.

No caso de alguns modelos integrados, a atratividade pode ser medida também em

termos de área construída ou ainda de área ocupada, como ocorre no modelo de

Putman. Esta última é uma opção simplificadora, visto que requer apenas a

metragem do terreno ocupada por edificações, desconsiderando a categoria e o tipo

de construção: vertical (edifícios de múltiplos pavimentos) ou horizontal (construção

térrea).

Já o conceito de acessibilidade está vinculado a pares de origens e destinos, ou seja, à

facilidade de deslocamento entre as zonas i e j para realizar uma determinada

atividade. Ela pode ser identificada, por exemplo, na ponderação da escolha de local

de compra por parte de uma família, que avalia a acessibilidade de vários shopping

centers a partir do seu local de moradia. Por outro lado, um varejista também

pondera sobre a acessibilidade quando define a localização de um ponto de vendas,

pois este deveria ser acessível à maior quantidade possível de potenciais

consumidores, além de ser acessível às áreas de onde provém sua mão-de-obra.

Abaixo, a modelagem de transportes será inserida no contexto histórico, antes de se

iniciar a descrição dos modelos de simulação.

2.2 O DESENVOLVIMENTO DA MODELAGEM DE TRANSPORTE

Por volta dos anos 40, após o advento dos primeiros problemas significativos de

congestionamento resultantes do tráfego, surgiu a preocupação com a busca de

soluções e tornou-se perceptível a necessidade de compreender os fluxos de bens e

pessoas.

Segundo o Center for Transportation Research and Education – CTRE (2002), a

tentativa inicial sistemática para compreensão do processo de geração de tráfego deu-

se em 1944, com a primeira pesquisa domiciliar Origem-Destino (O-D).
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Posteriormente, o uso de computadores no tratamento de dados somou-se ao impulso

inicial para o desenvolvimento de ferramentas analíticas de modelagem. Eles eram

considerados de grande capacidade na época e permitiram a análise de padrões de

viagem numa base regional, encorajando esforços no sentido do desenvolvimento de

equações matemáticas que descrevessem tais padrões.

Ainda segundo o CTRE (2002), as experiências pioneiras no uso de técnicas

analíticas para o planejamento de transportes foram realizadas pelo Detroit

Metropolitan Area Traffic Study e pelo Chicago Area Transportation Study nos anos

50. Assim, como resultado de experiências e da prática acumulada, ao final da

década de 60 consolidou-se a estrutura do modelo de transportes hoje chamado de

tradicional e que permaneceu relativamente inalterado desde então, apesar dos

avanços ocorridos durante os anos 70 nas técnicas de modelagem.

Outras áreas, em especial a de modelagem de uso do solo, também se utilizaram de

técnicas analíticas similares, resultando por exemplo no desenvolvimento da análise

espacial/teoria da localização, que são representações parciais, e no modelo de

Lowry, que será apresentado mais adiante.

Segundo Hutchinson (1979), até 1966 a pesquisa e o desenvolvimento de modelos de

uso do solo floresceu e concentrou-se nos Estados Unidos. Porém, por volta da

década de 70, em razão do grande esforço devotado à modelagem, desviando as

agências de planejamento de seu objetivo principal, e da comparação com os

resultados obtidos, os modelos de transporte e uso do solo ficaram desacreditados.

Assim, as aplicações destes modelos passaram a se concentrar fora dos Estados

Unidos, até o renascimento do interesse por eles ao final dos anos 90. Como

indicadores desse renascimento tem-se o uso de políticas integradas na Inglaterra e a

promulgação do Clean Air Act Amendment – CAAA em 1990 nos Estados Unidos

(trazendo um efeito feed-back).

Na Europa, bem como nos EUA, o enfoque sistemático no planejamento de
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transportes difundiu-se, embora com alguma defasagem. Como exemplo da sua

incorporação à prática tem-se a realização do Land-Use Transport System – LUTS

no início dos anos 60, em Londres. Deve-se também mencionar a publicação do que

é considerado o primeiro modelo de estoques e fluxos por Echenique, em 1969.

No Brasil, pelo menos na cidade de São Paulo, caudatário da tradição inglesa neste

campo, as experiências de uso de modelos integrados têm um marco significativo no

desenvolvimento do MUT – Modelo de Uso do Solo e Transportes, liderado por

Echenique, no final dos anos 70 (Companhia de Engenharia de Tráfego, 1980). Após

um grande hiato, novas aplicações em São Paulo surgiram apenas recentemente com

o PITU – Plano Integrado de Transportes Urbanos (São Paulo, 1999). Deve-se notar

o peso das pressões dos órgãos financiadores internacionais (Banco Mundial,

BID/BIRD) para esse recrudescimento no Brasil.

Segundo Masson (1998), existe hoje um contexto bastante favorável ao

desenvolvimento de modelos integrados e ao avanço da sua teoria e metodologia.

A seguir serão apresentados o modelo de transportes tradicional e alguns exemplos

de modelos integrados de uso do solo e transportes.

2.2.1 O Modelo de Transportes Tradicional

Modelos de transporte são amplamente descritos na literatura técnica sobre

planejamento de transportes e largamente utilizados na prática profissional das áreas

de planejamento para previsão de demanda de viagem e de alocação do tráfego.

Segundo Ortúzar e Willumsen (1994), desde o início de sua utilização, na década de

60, esses modelos pouco se desenvolveram, assumindo uma estrutura conhecida

como tradicional, que será brevemente apresentada a seguir.

O modelo de transportes tradicional assume que as relações encontradas entre as

características de viagens e determinadas características sócio-econômicas de uma

área de estudo podem ser consideradas estáveis naquela área para um certo período
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de tempo. Isto permite estimar as alterações que poderiam ocorrer na distribuição de

viagens em função de alterações propostas ou esperadas das suas características

sócio-econômicas e de transportes (como o crescimento da população, da renda ou

investimentos em infra-estrutura viária).

O modelo baseia-se na definição de zonas de tráfego, de um sistema viário e de

dados sócio-econômicos do ano-base coletados e codificados, usados para calibração

e validação. Apresenta uma estrutura seqüencial de quatro etapas em que é estimado

o total de viagens realizadas, as quais são em seguida distribuídas pelas zonas e

divididas de acordo com modos de transporte disponíveis, para serem por fim

alocadas, carregando o sistema viário. Segue a descrição das quatro etapas.

Na etapa de geração de viagens são estimados os totais de viagem produzidas e

atraídas por zona e por tipo (base domiciliar e base não domiciliar), dentro da área de

interesse, em função das atividades nas origens e destinos (extremos de viagens).

Pode-se generalizar por:

{ }[ ]in
n

i ZfP = , ( 2.2.1-1 )
e

{ }[ ]jn
n
j ZfA = ( 2.2.1-2 )

onde:
n

iP  é o número de viagens do tipo n produzidas pela zona i,

n
jA  corresponde o número de viagens do tipo n atraídas pela zona j, e

{ }[ ]in Zf  é uma função do conjunto de variáveis {Zi} que caracterizam a zona i

(através de variáveis referentes ao uso do solo e outras características sócio-

econômicas).

Na etapa seguinte, é estimada a interação espacial entre zonas. As viagens

produzidas são comparadas com as viagens atraídas por zona e por motivo (trabalho,

lazer, compras, entre outros) utilizando-se uma matriz de impedância entre zonas

(dada por tempo, distância ou custo de viagem) sendo realizada a distribuição de

viagens no espaço, e obtendo-se uma matriz de viagens. Genericamente:
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onde:
n

ijT  é o número de interações tipo n entre a zona de origem i e a de destino j,

{ }{ }{ }[ ]n
ij

n
j

n
i

n cAPf ,,  é a função de distribuição de intercâmbios de viagens (cujas

formas mais usuais são os modelos gravitacionais, duplamente ou

simplesmente restringidos, e os modelos de fator de crescimento, tipo Fratar ou

Furness);
np
ijtD  corresponde ao número de viagem tipo p entre as zonas i e j geradas pelos

intercâmbios tipo n no período t,

[ ]n
ji

n
ij

np
t TTf ,  é função das interações de i para j, bem como de j para i.

A seguir, na etapa de divisão modal, as viagens pessoais são convertidas em viagens

por modo de transporte (geralmente transporte individual e transporte público) com

base numa função de custo/disponibilidade/preferência relativos. Como resultado

obtém-se matrizes de viagem por modo. De forma sintética:

t
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=⇒=∑ /. ( 2.2.1-4 )

onde:
t
ijmD  é o desejo viagens entre a zona i e a zona j pelo modo m, durante o período t,

npt
ijmp /  representa a proporção de viagens tipo n utilizando o modo m entre i e j no

período t, e
m
ijtQ  é o volume de viagens veiculares entre i e j pelo modo m durante o período t

(dada a ocupação média t
mω para os veículos).

Por fim, na fase da alocação de viagens, são identificadas e escolhidas as rotas.

Existem vários métodos de alocação, entre os quais o equilíbrio do usuário (user

equilibrium assignment), o equilíbrio estocástico do usuário (stochastic user

equilibrium assignment), a alocação tudo ou nada (all or nothing), a alocação

estocástica de caminhos múltiplos (stochastic multipath assignment), ou ainda o

método do equilíbrio de Wardrop. Neste último, as viagens por automóvel e por

transporte público carregam as redes viárias correspondentes, de tal modo que
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nenhum usuário individualmente possa reduzir seu custo de viagem através de uma

alteração de rotas. O modelo de escolha de rotas pode ser expresso como segue:

at

at
atijm

mt
ija

m
ijtat C

QXpQQ =⇒=∑ /. ( 2.2.1-5 )

onde:

atQ  é o volume de viagens veiculares no link a durante o período t,

m
ijtQ  é o número de viagens entre i e j pelo modo m durante t,

mt
ijap /  é a proporção de viagens entre i e j pelo modo m usando o link a em t,

atX  é o grau de utilização da capacidade do link a no período t, e

atC  é a capacidade do link a no período t.

A partir daí pode-se proceder à avaliação/comparação de resultados para os

diferentes cenários, projetados de acordo com objetivos de planejamento

previamente definidos.

Esta é uma representação simples e concisa da prática de modelagem tradicional em

transportes.

Considerando que o planejamento trabalha com o futuro e que previsões de padrões

de viagem e de uso do solo constituem um dos principais esforços de planejamento,

conforme mencionado, fica faltando na descrição acima o impacto que alterações no

sistema de transporte têm no uso do solo e vice-versa.

Alterações como a inclusão ou melhoria da infra-estrutura existente aumentam a

acessibilidade de algumas zonas, tornando-as mais atrativas para residências e

empresas. Este aumento de acessibilidade, que leva mais residências ou empresas a

se localizarem nas zonas mais acessíveis, não é considerado na etapa de geração de

viagens.

Sob a perspectiva do uso do solo, o aumento de população ou de atividade nas zonas

vai implicar na necessidade de infra-estrutura adicional, mas isto também não é
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considerado pelo modelo de transportes tradicional.

A partir dessa visão geral do modelo de quatro etapas para transportes podemos

introduzir os modelos integrados de uso do solo e transportes.

2.2.2 O Interesse nos Modelos Integrados de Uso do Solo e Transportes

Mackett (1994) afirma que “Há pouca dúvida de que o uso do solo se altere em

resposta a mudanças na infra-estrutura de transportes, causando assim efeitos

secundários na demanda de viagem, que se somam aos efeitos diretos causados por

alterações na escolha de rotas e modos de viagem.”

Modelos integrados procuram considerar a interação entre uso do solo e transportes

que ocorre ao longo do tempo, cuja realimentação não é representada pela

modelagem tradicional (isto é, a modificação do uso do solo decorrente das

condições de transportes), mas que é de grande interesse para a área de planejamento.

Para isto, um modelo de uso do solo necessita de tempos ou custos de viagens entre

os dados de entrada, dados estes provenientes de um modelo de transporte.

As subseqüentes mudanças no padrão de uso do solo derivadas de variações no custo

de transportes, que não eram consideradas nos modelos tradicionais, são então

simuladas. Isto requer uma realimentação entre o modelo de transportes e o de uso do

solo, de tal modo que um estado de equilíbrio entre eles seja alcançado depois de

várias iterações.

Forkenbrock, Mathur e Schweitzer (2001) mencionam que dois problemas interferem

na habilidade de estimar a interação entre investimentos em transportes e uso do

solo. Inicialmente, o investimento em transportes pode ser apenas uma de uma série

de mudanças ocorrendo simultaneamente dentro da área de estudos, tornando difícil

até mesmo identificar a posteriori que parte das adaptações ocorridas se deveu às

alterações nos transportes.
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Além disso, as interações entre investimentos em transportes e padrões de uso do

solo ocorrem com certa defasagem de tempo. Assim, entre a implantação de

melhorias nos transporte e as mudanças no padrão de uso do solo (ou seja, na

distribuição espacial de atividades) há um intervalo de tempo.

Some-se a isto que a resposta dos responsáveis pela formulação de políticas públicas

ao que ocorre no sistema de transportes (como o congestionamento ou necessidade

de infra-estrutura) também não é imediata. Por tudo isso, em alguns casos podem se

passar 20 ou 30 anos até que se tenha condições de avaliar todos os efeitos induzidos

pelos investimentos iniciais.

Segundo Oryani; Harris (1994), apesar das dificuldades mencionadas, os modelos

integrados procuram capturar a relação dinâmica entre uso do solo e transportes

através de mecanismos de realimentação ou de determinação conjunta de

componentes do sistemas. Dessa forma tornam-se mais realistas na sua representação

do sistema em estudo, além de estimular o seu uso subseqüente como ferramentas de

análise de políticas.

A seguir serão apresentados alguns modelos integrados de uso do solo e transportes.

O modelo de Lowry foi incluído, ainda que de forma resumida, devido ao seu caráter

histórico. Depois, no item seguinte, serão apresentados os modelos de Putman e de

Echenique, que tiveram ampla aplicação prática, além de trazerem melhorias ao

modelo de Lowry. Serão também brevemente identificados outros modelos

interessantes com características teóricas ou aplicadas que se deseja comentar.

2.2.3 O Modelo de Lowry

O modelo de Lowry, publicado em 1964, será apresentado aqui, embora de forma

sucinta, por se tratar de um modelo seminal.

É importante saber que o modelo original foi um dos primeiros a propor a relação
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causal entre distribuição espacial de atividades e deslocamento de pessoas com seus

efeitos sobre transportes, verificados através de variações da acessibilidade. Além

disso, até hoje grande parte das aplicações de modelos de uso do solo usaram alguma

forma do modelo de Lowry (Hutchinson, 1979). A descrição completa do modelo

original pode ser encontrada em Lowry (1964) ou de forma mais resumida em

Novaes (1981).

A premissa básica do modelo é de que padrões de atividade econômica e uso do solo

criam uma demanda por transporte de pessoas e bens entre os locais. Por outro lado,

a disponibilidade e eficiência do transporte influencia a escolha de localização de

residência, emprego e empreendimentos.

Lowry considera a área urbana estudada em termos da distribuição de atividades,

dividindo tais atividades em três setores, quais sejam:

• setor básico ou de emprego em indústrias básicas, cujos produtos ou serviços

independem de mercados internos à área de estudo. Por exemplo: indústria

aeronáutica, automobilística, de mineração, instituições financeiras nacionais e

emprego universitário. A localização das atividades deste setor não depende da

distribuição da população e do emprego em serviços da região;

• setor não básico (desagregado por nível hierárquico da área de influência), com

atividades de serviços e comércio ou de emprego em indústrias que atendem à

população. A localização de atividades deste setor está diretamente ligada à

distribuição desta mesma população. Entre os exemplos pode-se citar: comércio

varejista, serviços pessoais, ensino primário e secundário; e

• setor residencial de domicílios ou população, que consiste da população

residente.

Em linhas gerais, este modelo parte de projeções exógenas de emprego básico para

executar a distribuição da população e, em seguida, do emprego em serviços. O

modelo pode ser representado pelo sistema de equações a seguir, (adaptado de

Novaes (1981)):
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onde:
n
iE  corresponde ao total de empregos na zona i (em número de pessoas empregadas),

b
iE  é o emprego no setor básico existente na zona i,

s
iE  é o emprego no setor de serviços na zona i,

iN  representa a população da zona i em famílias (facilmente conversível em pessoas

residentes),

ja  e ib  são coeficientes de interação funcional dados respectivamente pelo número

de famílias requeridos para gerar um empregado e pelo número de empregos

em serviço requeridos para atender uma família,
r

iW  e s
jW  representam a atratividade das zonas i e j para localização de atividades

residencial e de serviços, respectivamente

[ ]r
ij

r cf  e [ ]s
ij

s cf  são funções de tempo/custo de viagem entre i e j e refletem a forma

como a separação espacial entre as zonas influencia a distribuição de

atividades, e
max
iN  é o máximo populacional admitido na zona i, e,

mins
iE  é o patamar mínimo para que as atividades de serviço possam existir em i.

O modelo poderia ser formulado com população em domicílios ( iH ), da mesma

forma, utilizando coeficientes de interação funcional correspondentes.

A estrutura do modelo é simples e de fácil compreensão.

A partir de projeções de emprego básico quantificado e distribuído exogenamente
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procede-se à alocação da população necessária para suprir aqueles postos de

emprego. Isso é feito com base no volume de atividade residencial induzida, na

atratividade do local para residência e na acessibilidade relativa ao local de emprego,

dada como uma função de custo de viagem (relativa à distância entre zonas). Note-se

que aqui está sendo representado o processo de escolha do local de moradia.

A população empregada no setor básico irá demandar serviços que serão alocados

em função da distribuição espacial desta população. O processo de distribuição de

emprego em serviços é similar ao anterior, ou seja, com base no volume de emprego

em serviços requerido, na atratividade do local para serviços e na acessibilidade

relativa ao local de moradia. Esta última é dada como uma função de custo de

viagem (também relativo à distância entre zonas). Neste caso está-se representando o

processo de escolha de local de compras.

Um processo iterativo irá determinar o equilíbrio da distribuição conjunta de

população e emprego.

Iterações adicionais podem ajustar as previsões de distribuição, sujeitas às restrições

de planejamento apresentadas acima ( max
ii NN ≤  e mins

i
s
i EE ≥ ). Contudo, estas

restrições (limite superior de concentração da população e limite inferior da

concentração de serviços) são exógenas e normalmente as iterações de ajuste não

representam um processo real de desenvolvimento urbano, sendo definidas de forma

a permitir a convergência do modelo. Elas substituem a competitividade pela melhor

localização dentro do mercado imobiliário e os estoques de edificações. Os estoques

de edificações limitam a concentração de população e emprego nas zonas através de

alterações na renda (aluguel pago pela área utilizada em determinada localização).

Note-se que, de posse dos resultados do modelo de uso do solo, a demanda por

viagens poderia ser calculada utilizando-se até mesmo um modelo de transportes

tradicional. Com o uso do solo estimado (distribuição de atividades por zona), o

modelo de Lowry verifica os efeitos sobre transportes estimando a demanda por

viagens. Como resultado obtém-se uma matriz de intercâmbios de viagens de base
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residencial por motivos de trabalho e serviços para um determinado período de

tempo (por exemplo, uma hora durante o pico da manhã).

Segundo Novaes (1981), este modelo teve diversas aplicações práticas,

especialmente na Europa, entre as quais: em Ljubljana na Iugoslávia, em Zurique na

Suíça e em diversas localidades na Inglaterra, como Bedforshire, Lancashire,

Nottinghamshire-Derbyshire, Merseyside, Reading, Cambridge e Stevenage.

No Brasil as aplicações de modelos do tipo Lowry incluem por exemplo as Regiões

Metropolitanas de Porto Alegre, de Salvador e do Recife (Rabbani et al., s.n.t.).

Para o presente trabalho é importante ressaltar que:

• é um modelo agregado: Lowry limita-se a desagregar o emprego em serviços em

três categorias e considera de forma agregada o emprego básico e a população da

área de estudos. Ignora portanto diferenças de oportunidade de viagem e de

acesso a emprego e moradia. A agregação se deve provavelmente a restrições

computacionais da época (Novaes, 1981);

• é um modelo de equilíbrio instantâneo (ou estático): não representa o

desenvolvimento do sistema urbano em estudo ao longo do tempo como função

da configuração passada (ou futura). Supõe que a distribuição espacial das

atividades atinge a condição de equilíbrio no ano-horizonte; e

• o modelo não considera o mercado imobiliário e componentes como o estoque de

edificações existente, a influência da acessibilidade no valor dos aluguéis ou do

valor dos aluguéis nas decisões de localização. Além disso, ignora o efeito dos

custos de transporte e moradia diante da restrição orçamentária das famílias

(entre outras interações econômicas).

2.3 MODELOS INTEGRADOS OPERACIONAIS

Apesar de aplicado a diversas cidades, muitas vezes em estudos acadêmicos, o

modelo de Lowry não é normalmente considerado uma ferramenta profissional. Há

diversos modelos posteriores que buscaram preencher esta lacuna.
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Importantes extensões foram desenvolvidas para aprimorar o modelo de Lowry.

Primeiramente, a desagregação da população por faixa de renda e do emprego

(básico e não básico) por tipo incorporaram diferenças na escolha de local de

moradia e emprego e nos padrões de viagem que antes não eram consideradas.

Além disso, versões dinâmicas permitiram refletir as defasagens na realocação de

atividades, possibilitando estimar condições intermediárias da área estudada e não só

o equilíbrio para o ano-horizonte.

Por fim, alguns modelos incorporaram uma representação do mercado imobiliário,

permitindo considerar os estoques de edificações e a interação entre acessibilidade e

valor de aluguéis na determinação da distribuição de atividades.

Nem todas as versões operacionais de modelos integrados possuem todas estas

características. A incorporação de cada uma delas traz custos e benefícios que a

prática profissional tem de ponderar.

Em vista da experiência profissional acumulada, foram selecionadas duas versões

operacionais de modelos integrados que tiveram ampla aplicação: os modelos de

Putman e de Echenique. Ambos serão descritos detalhadamente a seguir. Outras

versões serão brevemente identificadas, quando relevantes.

2.3.1 O Modelo ITLUP de Putman

O modelo de Putman, chamado de Integrated Transportation and Land Use Package

– ITLUP, emprega projeções regionais dos totais de emprego, população, taxas de

atividade e tamanho de domicílios para os intervalos de tempo considerados e estima

a localização espacial de moradia e de emprego, além dos padrões de viagem

interzonal por transportes público e privado.
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Desde sua proposição inicial, em 1971, o modelo passou por uma longa seqüência de

aplicações práticas e foi recebendo aprimoramentos. Uma descrição completa do

modelo pode ser vista em Putman (1983) e complementada com a descrição de

aprimoramentos mais recentes encontrada em Putman (1991).

O pacote é composto por quatro módulos principais e uma série de submodelos

menores. Os modelos principais são:

• EMPAL, que é uma versão simplificada do modelo de interação espacial de

restrição única (entrópico) para a alocação de emprego;

• DRAM, também um modelo de interação espacial modificado, para simulação e

alocação de domicílios, além de distribuição de viagens;

• MSPLIT, é um modelo para cálculo de divisão modal; e

• NETWK, é um modelo para a alocação de viagens à rede viária.

Outros submodelos tratam por exemplo do cálculo de tempos de viagens intrazonais

e medidas de congestionamento no sistema viário, bem como da variação de

consumo de área pelas diversas atividades (Webster et al., 1988).

EMPAL, o modelo de alocação de empregos

Ainda em Webster et al. (1988), o EMPAL é descrito como uma versão modificada

do modelo padrão de interação espacial com restrição única (entrópica). Através de

simulações, ele estima a distribuição espacial de emprego em função da atratividade

e do custo de acesso da população às zonas. Em relação ao modelo de Lowry, o

emprego é desagregado (geralmente em 4 categorias: indústria leve e pesada,

comércio e serviços) mas com uma simplificação: não há a distinção entre emprego

básico e não-básico, pois considera-se que toda atividade pode ser induzida, ainda

que numa pequena parcela, além de induzir outras atividades.

A distribuição de emprego é dada por:
n
jt

nn
jt

nn
jt EEE 1).1(ˆ.~

−−+= λλ , e ( 2.3.1-1 )
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onde:
n
jtE~  é o nível do emprego aparente tipo n na zona j no período t,

n
jtÊ  é o nível do emprego esperado tipo n na zona j no período t,

n
jtE  corresponde ao total de empregos do tipo n na zona j estimado para o período t, e

n
tE  é o nível do emprego total tipo n projetado exogenamente para o período t, e

λ  é um parâmetro do modelo terminado empiricamente por calibração.

Esta equação faz a distribuição do total de emprego tipo n estimado exogenamente

para a zona j, que é influenciada em parte pelo emprego existente no ano-base (t-1) e

em parte pelas alterações de equilíbrio (esperadas) para o intervalo de tempo

estabelecido. Aqui verifica-se o ajuste dinâmico, já que é levado em conta o intervalo

de tempo necessário para que as alterações de outras variáveis produzam variações

na distribuição de empregos.

Contudo, é importante notar que não há uma restrição explícita quanto ao ajuste e

pode ser assumida a hipótese de ajuste total. Vale lembrar que até o momento, em

virtualmente todas as aplicações deste modelo foram utilizados intervalos de 5 anos.

A variação esperada para o emprego do tipo n ao final do período é função da

acessibilidade relativa por parte da população das áreas vizinhas à esse tipo de

emprego na zona j. Então:

∑∑
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onde:

itPE  corresponde a uma medida de potencial de emprego (normalmente associada à

população no período t-1) da zona i,
n
jtW 1−  é a atratividade para a localização do emprego tipo n em j no ano-base, e

][ ijt
n cf  é uma função de custo de viagem entre a zona i e a zona j.
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A atratividade do emprego do tipo n em j ( n
jtW 1− ) é dada pelo total de emprego

anteriormente existente ( 1−jtE ) e pela área total da zona ( jL ), enquanto a função de

custo ][ ijt
n cf  pode ser representada pelo tempo ou custo de viagem entre i e j.

Assim,
nn

jjt
n
jt LEW δγ ).()( 11 −− = , ( 2.3.1-4 )

e

( )ijt
n

ijtijt
n cccf

n

.exp.)(][ βα= ( 2.3.1-5 )

Putman não é claro sobre o uso de uma medida de potencial de emprego para a

estimativa do emprego esperado mas apresenta a expressão 2.3.1-3 com diferentes

variáveis.

Putman (1991), faz uma discussão sobre o uso da população no período anterior ou

no período corrente como opções. O primeiro caso torna a estimativa do emprego

esperado independente da distribuição de população no período corrente e faz com

que estes processos sejam independentes em cada período, enquanto o segundo caso

torna ambos os processos interdependentes.

Entretanto, como a expressão usada é uma fórmula de repartição do total utilizado, as

parcelas somente expressariam emprego se isso fosse expresso pelo total. Esta é a

razão para interpretá-lo como medida de potencial de emprego, cuja melhor

estimativa seria n
i

n
it

a
P 1−  ou n

i

n
it

a
P , em cada caso, traduzidos em empregos ( n

ia  seria um

coeficiente de pessoas residentes por emprego requerido de cada zona). O conceito

de emprego aparente é uma interpretação da formulação apresentada.

Putman também não é totalmente claro sobre o uso da estimativa final de emprego

como repartição pro-rata do total previsto exogenamente, embora mencione o uso de

totais de controle projetados exogenamente. Note que haveria a necessidade de

adotar fatores de ajuste correspondentes às variáveis utilizadas na estimativa do
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emprego aparente. O significado do modelo também não é discutido, embora pareça

refletir a decisão dos empreendedores em localizar suas atividades.

É importante ressaltar que, comparado ao modelo de Lowry, este não representa de

forma explícita a escolha de local de compra, a qual determina a demanda da

população inicial por emprego não-básico, que subseqüentemente define a escolha de

local de residência pela população necessária para ocupar os postos de emprego não-

básico demandados por aquela população inicial. Assim, este modelo representa de

forma implícita a localização de emprego em função da escolha do local de compra

da população. (Observe-se que os parâmetros α, β, γ, δ e λ são determinados

empiricamente por calibração).

DRAM, o modelo de alocação residencial

O DRAM usa uma função de interação espacial de restrição única na modelagem de

escolha do local de moradia similar àquela usada pelo EMPAL para alocação de

empregos. Aqui a localização dos domicílios geralmente desagregados por quartis de

renda e demandados pelos empregados em emprego tipo n, depende da

acessibilidade relativa do local de residência ao emprego, bem como do total de

empregados por tipo existente em j (que serão convertidos em chefes de domicílios

por tipo h) Assim tem-se que:
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onde:
h
iĤ  representa o número esperado de domicílios do tipo h na zona i,

n
jE  é o total de empregados tipo n em j,

hna  é um coeficiente regional de interatividade (ou interação funcional) dado pelo

número de domicílio do tipo h por empregado tipo n,
h

iW  corresponde à atratividade para residências tipo h na zona i, e
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[ ]ij
h cf  é a função de custo de viagem entre i e j;

h
itH  representa o número de domicílios do tipo h na zona i,

tH  representa o total de domicílios, projetado exogenamente.

Neste modelo, a atratividade residencial da zona é dada em função da área disponível

para ocupação, da proporção da área já ocupada da zona, da proporção de domicílios

tipo h e ainda da proporção da área ocupada pelo uso residencial. Neste último caso,

a existência de uma ocupação residencial significativa aumenta a probabilidade de

existência de infraestrutura já implantada que pode atrair investimento imibiliário

para o local. Logo:
'
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onde:
v
iL representa a área de terreno vaga na zona i e passível de ocupação,

u
i

o
i LL / é a proporção de área já ocupada em i sobre a área utilizável da zona, e

R
iL  corresponde à área ocupada por uso residencial na zona i.

Novamente, Putman não é claro sobre a repartição pro-rata do total de domicílios

projetado exogenamente mas menciona claramente o uso de totais de controle. Note-

se que podem ser fornecidos totais exógenos por tipo de domicílio, e que o valor

esperado pode ser usado diretamente, caso não haja uma projeção exógena do total

de população em número de domícilios. Esse mesmo tipo de flexibilidade existe no

uso da repartição pro-rata para empregos.

É possível perceber que a atratividade depende também da proporção de domicílios

de diferentes categorias de renda existentes na zona pois, conforme mencionado, as

famílias procuram agrupar-se junto a outras do mesmo nível ou de nível mais alto.

A função de custo utilizada aqui é bastante similar àquela usada para a distribuição

de emprego pelo EMPAL, como se vê abaixo:
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( )ij
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h
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O DRAM também estima a geração e distribuição de viagens transformando as

matrizes de probabilidade de viagem geradas durante a alocação residencial em

viagens veiculares através do uso de taxas específicas para a região.

MSPLIT, o modelo de divisão modal

O MSPLIT faz a distribuição de viagens com base numa ponderação da utilidade do

uso de um modo em relação aos demais. A medida de utilidade pode ser representada

por uma expressão que incorpore custo e nível de serviço dos modos de transporte.

Genericamente:
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=
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ijhm

ij U
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P , com ( 2.3.1-10 )

m
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i

hhhm
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onde:
hm

ijP  é a probabilidade do indivíduo do grupo h (ou chefe de família do grupo h) usar

o modo de transporte m em sua viagem entre i e j,
hm
ijU  é a utilidade do uso do modo m para o indivíduo do grupo h (ou chefe de

família do grupo h),
h
iI  corresponde à renda familiar do indivíduo do grupo h residente à zona i,

m
ijc  representa a diferença entre o custo de transportes dos modos m entre i e j, e

... , , , 21
hhh bba  são parâmetros do modelo empiricamente derivados.

Este é um modelo de divisão modal convencional, igual aos atualmente utilizados

nos modelos tradicionais de transportes.

NETWK, o modelo de alocação de viagens

No NETWK as viagens são alocadas a uma rede viária com restrição de capacidade

de maneira que as velocidades (tempos) de viagem variam em função do volume de
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tráfego.

O procedimento usual utiliza a alocação incremental com origem aleatoriamente

selecionada. Contudo, em versões mais recentes pode-se optar também outros

métodos de alocação, similarmente aos atualmente utilizados nos modelos

tradicionais de transportes.

2.3.2 O Modelo MEP da Marcial Echenique e Associados

O modelo desenvolvido a partir de 1968 pela Marcial Echenique e Associados

mantém o tipo de inter-relacionamento observado no modelo de Lowry.

Neste sentido os empregados no setor básico demandam moradia e uma série de

serviços, os quais requerem outros empregados, que também têm necessidades, e

assim por diante. Ademais, ambos utilizam modelos gravitacionais para distribuir o

emprego em serviços e a população, com base na acessibilidade (Abraham, 1998).

Contudo, além deste modelo distribuir o emprego básico de forma endógena (embora

utilizando projeções exógenas do total), a forma de interação difere em muito do

modelo original de Lowry (Webster et al., 1988).

Neste contexto, o mercado imobiliário está presente e é considerado com base na

teoria microeconômica, de forma que as diversas atividades competem pelos locais

disponíveis e aquela que puder oferecer o maior aluguel o ocupa.

A relação entre oferta e demanda de solo urbano determina o valor do aluguel, o qual

influencia a escolha de local de moradia e trabalho e define a distribuição de

atividades.

Equilíbrio no Mercado de Uso do Solo

Echenique classifica as atividades em indutoras e induzidas, desagregando habitação
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por faixa de renda e emprego básico e em serviços por tipo. Empregos básicos são as

únicas atividades exclusivamente indutoras, enquanto habitação e emprego em

serviços podem tanto induzir como ser induzidos.

O modelo começa com a distribuição das atividades básicas (indutoras) utilizando

projeções exógenas de totais, conforme se vê abaixo:
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onde:
n
itX  é o total de atividade indutora (básica) tipo n estimado para a zona i em t,

n
t∆X  é o incremento total de atividade básica n previsto para o período t, obtido

exogenamente,
n
itW  é a atratividade genérica da zona i para a atividade básica n,

k
itM 1−  corresponde ao valor do atributo k da zona i no ano-base t-1, e

α kn e β kn são parâmetros do modelo.

Portanto, a distribuição de atividades básicas depende em parte da distribuição pré-

existente e em parte da atratividade da zona. No modelo original, a atratividade

estava ligada à benefícios não monetários da localização da atividade n em i, dada

por uma ponderação de atributos k. Tais atributos incluíam, entre outros,

acessibilidade, características ambientais e terreno reservado para educação e outros

serviços públicos.

A estimação quantitativa da demanda pelas demais atividades (induzidas por Xn e

que serão depois distribuídas espacialmente) se faz através da equação:

∑= n
mnn

j
m
j .aXY ( 2.3.2-3 )

onde:
m
jY  representa a medida quantitativa de atividade induzida do tipo m na zona j,

n
jX  é a quantidade de atividade indutora (básica) do tipo n na zona j, e
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mna  é o coeficiente de interação funcional entre a atividade indutora tipo n e a

atividade induzida tipo m.

A distribuição espacial das atividades induzidas é feita em função da quantidade de

atividade nas zonas vizinhas e da ponderação da capacidade de alocação da zona, da

atratividade e da utilidade da localização da atividade m naquela zona, expressa por:

∑
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onde:
m
ijb  corresponde à atividade m alocada à zona i para satisfazer a demanda da zona j,

m
iF  é a capacidade da zona i para localização da atividade m (em termos de oferta de

área construída),
m

ijW  é a atratividade de interação (incluindo a acessibilidade relativa) entre a zona i e

a zona j, para alocação da atividade m induzida, e
m
iU  representa a atratividade dada pela utilidade da localização da atividade m na

zona i.

Como se pode ver, a atratividade das atividades induzidas é dada em função de uma

produtória de atributos das zonas, os quais variam conforme a atividade em questão.

Nas aplicações mais recentes do modelo, estes atributos passaram a incluir o custo de

viagem. Ademais, a função utilidade é representada por diferentes fatores, de acordo

com o tipo de atividade induzida.

A função utilidade para alocação de atividades residenciais inclui:

( ) ( ) ( ) ( ) ztfl
zm

i
tm

i
fm

i
lm

i
m
i szstsfslU ββββ

−−−−= ... ( 2.3.2-6 )

onde:

( )lm
i sl −  é área média de terreno utilizada por unidade de atividade m na zona i

menos a área mínima de terreno requerida para abrigar aquela atividade,

( )fm
i sf −  corresponde à área média construída que é usada para a atividade m em i
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menos a área mínima de construção requerida pela atividade,

( )tm
i st −  é número médio de viagens geradas pela atividade m em i menos o número

mínimo de viagens geradas por ela,

( )zm
i sz −  é o nível médio de consumo de outros bens e serviços por unidade de

atividade m em i menos o nível mínimo deste consumo gerado pela atividade, e

β l, β f, β t, β z são parâmetros do modelo.

A demanda por área construída é calculada através da maximização da função

utilidade para cada atividade, limitada pela renda. Para a atividade residencial, a

função é expressa por:

( )zztt
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m
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( 2.3.2-7 )

onde:
fs  é a área construída mínima requerida por unidade residencial (atividade m),
mI  é a renda familiar obtida por unidade de atividade m (unidade habitacional),

( f
i sr . ) corresponde ao aluguel por unidade de área construída (m2) de atividade m

multiplicado pela área construída mínima requerida por m, ou seja, gasto

mínimo com aluguel por unidade de atividade residencial,

( tt
i sc . ) é o custo zonal médio de transporte requeridos pela atividade residencial em i

multiplicado pelo número mínimo de viagens produzidas pela atividade, ou

seja, gasto mínimo com transportes por unidade de atividade m,

( zz sc . ) é o custo de outros bens e serviços multiplicado pelo consumo mínimo

requerido, ou seja, gasto mínimo com outros bens e serviços por unidade de

atividade residencial, e
mfζ  é um parâmetro do modelo.

Um esclarecimento se faz necessário: o termo renda é visto aqui como o valor de

mercado para uso de um imóvel, ou seja, seu valor de aluguel.

Os cálculos das demandas por viagem e por outros bens e serviços requeridas para

cada unidade de atividade residencial e utilizados para o cálculo da função utilidade
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são executados de forma similar ao da demanda por área construída, de forma que:
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onde:

ζmt e ζmz são parâmetros do modelo.

Observe-se que a renda familiar é dada pela soma dos gastos efetivos com aluguel,

transportes e outros bens e serviços e pode ser expressa por:
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Assim, o consumo de espaço para atividades residenciais envolve a preferência das

famílias em relação à quantidade de área que desejam consumir e o preço que podem

pagar por ela (valor do aluguel). Como a renda familiar é considerada constante, as

famílias podem optar entre gastos com aluguel (que diminuem quanto maior a

distância e menor acessibilidade) ou gastos com transporte (que aumentam para

locais com maior acessibilidade). As curvas de indiferença para consumo de espaço

estão vinculadas ao consumo de outros bens e serviços, consumo este que é realizado

com o orçamento restante após os gastos mínimos com aluguel e transporte

(Abraham, 2002).

As funções utilidade empregadas para outras atividades são similares, contudo mais

simples. A de atividades de comércio e serviço difere da utilizada para atividades

residenciais pela substituição das diferenças entre números médio e mínimo de

viagens geradas ( )tm
i st −  e entre níveis médio e mínimo de consumo de outros bens e

serviços ( )zm
i sz −  pela diferença entre custo máximo e médio dos transportes para

usuários da zona ( ) t
t
i

t cC β
− . Por outro lado, para educação e serviços públicos, usa-

se exclusivamente a diferença entre custo máximo e médio dos transportes (uma vez

que, segundo o modelo original, as zonas devem ter área reservada para estas

atividades). Então tem-se as função que se seguem, respectivamente para atividades

de comércio e serviço e para educação e outras atividades:
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( ) ( ) ( ) tfl
t
i

tfm
i

lm
i

m
i cCsfslU βββ

−−−= .. , e ( 2.3.2-11 )

( ) t
t
i

tm
i cCU β

−= ( 2.3.2-12 )

A demanda por área construída para atividades de comércio e serviços é dada por:
m

r
rKf imm

i

δ









= . ( 2.3.2-13 )

onde:

ir  é a renda por unidade construída (incluindo terreno e construção) para a zona i,

r  é o valor médio da renda por unidade de atividade para todas as zonas, e
m e δmK  são parâmetros ajustados por calibração.

O total para atividades induzidas, espacialmente distribuídas por zona, é dado por:

∑= j
m
ij

m
i bX ( 2.3.2-14 )

onde:
m
iX  corresponde à quantidade de atividade m observada em i, e

m
ijb  é a atividade m alocada à zona i para satisfazer a demanda da zona j.

A partir dos totais de atividades pode-se estimar a demanda por área construída para

cada tipo de atividade. A demanda de área construída por unidade de atividade

residencial é dada pela área mínima que pode ser ocupada por ela e mais um

acréscimo. Este acréscimo é função do que sobra da renda familiar após descontados

os valores mínimos gastos com aluguel, transportes e outros, ponderado pelo valor

do aluguel na zona.

A demanda total por área construída das atividades distribuídas espacialmente é

representada por:

∑= m
m

i
m
ii fXF . ( 2.3.2-15 )

onde:
m
iX  é a quantidade total da atividade m observada em i, e

m
if é a demanda de área construída por unidade de atividade m.
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Convém ressaltar que apenas as atividades residenciais e de comércio e serviços são

normalmente consideradas como atividades m para esta equação, visto que pode-se

admitir a preexistência de terreno reservado para outras atividades como as

educacionais e de serviços públicos.

Se por um lado as atividades estimadas por zona da área em estudo no ano-horizonte

demandarão uma quantidade de área construída, por outro os investidores estarão

aplicando nos estoques do mercado imobiliário (investimento em construção) no

decorrer do período segundo seus próprios interesses de lucratividade. Então o

equilíbrio entre a oferta e a demanda por área construída será conseguido através do

ajuste no valor dos aluguéis.

A distribuição da oferta de área construída pelas zonas é estimada de forma similar à

distribuição de atividades básicas, em parte com base na oferta pré-existente de área

construída e em parte pela atratividade da zona. Investimentos em construção durante

o período resultam no incremento da área construída ofertada, dado este obtido

exogenamente. Assim, observa-se que:

∑
∆+= −

i
F

it

F
itn

t
n

it
n

it W
WFFF  .ˆˆ

1 , com ( 2.3.2-16 )

( ) ( ) Fr
n

itit
f

itit
F

it FFLcrW
ββ

111
ˆ. −−− −−= ( 2.3.2-17 )

onde:
n

itF̂  representa a quantidade de área construída a ser ofertada em i no ano-horizonte t,

n
tF∆  é o incremento total de área construída para abrigar atividades n na zona i em t,

definido exogenamente,
F

itW  é a atratividade da área construída na zona i em t,

( )f
itit cr 11 −− −  corresponde à renda (rit-1) menos o custo de construção na zona i ( f

itc 1− )

no ano-base t-1,

( )n
itit FFL 1

ˆ
−−  é o limite máximo de área edificável (FLi) permitido pela lei de

zoneamento para o ano-horizonte t menos a área construída existente no ano-

base ( n
itF 1

ˆ
− ), e

β r, β F são parâmetros do modelo.
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Percebe-se que aqui a atratividade para investimentos do mercado imobiliário na

zona depende da rentabilidade da construção naquela zona ( )f
itit cr 11 −− −  e é limitada

pelo zoneamento existente (disponibilidade de área).

Conforme mencionado anteriormente, o equilíbrio entre demanda e oferta de área

construída é obtido através de um algoritmo de ajuste iterativo do valor do aluguel,

expresso por:
a

i

i
ii F

Frr 









= ˆ.~ ( 2.3.2-18 )

onde:

ir~  é o valor corrigido do aluguel (renda) na zona i,

ir  é o valor do aluguel antes da correção,

iF  e iF̂  são respectivamente a área construída demandada e ofertada na zona i, e

a  é um parâmetro do modelo.

As iterações prosseguem até que se atinja o equilíbrio, quando:

ε〈− ii FF ˆ ( 2.3.2-19 )

onde:

ε  corresponde ao erro admissível.

Equilíbrio no Mercado de Transportes

Após alcançado o equilíbrio no modelo de uso do solo, inicia-se a interação com o

modelo de transportes, que será apresentado de forma sintética. Neste as viagens são

classificadas por motivo (trabalho, compras e serviços, escola e outros), os

domicílios por posse ou não de auto e geração e distribuição de viagens são dadas

por motivo de viagem.

Na formulação por motivo trabalho, a geração e a distribuição são estimadas

diretamente a partir da interação espacial entre atividades de forma que:
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∑= m
mop
i

m
ij

op
ij tbT . ( 2.3.2-20 )

onde:
op

ijT  representa o número de viagens entre i e j por motivo trabalho (p = 1) para

possuidores ou não de auto (o = 1 ou o =2),
m
ijb  é a matriz de interação espacial para emprego residência, e

mop
it  é o número médio de viagens do grupo o geradas por domicílios tipo m por

motivo trabalho.

Para os demais motivos (escola, serviços e outros) a formulação adotada é:

∑
∑=

n
mnn

i

n
nop
i

n
im

ij
op

ij aH
tH

bT
.
.

. ( 2.3.2-21 )

onde:
n
iH  é o número de domicílios da categoria n (desagregados p/ faixa de renda) em i, e

mna  é a matriz de interação funcional entre atividades indutoras n e induzidas m.

A divisão modal considera transporte privado (k = 1) e público (k = 2) usando as

seguintes formulações para o grupo com e sem posse de auto respectivamente:

( )
( )∑ ∑ +

+
=

o
k

k
ij

ok
ij

o

k
ij

ok
ij

o
o

ij
k

ij tC
tC

TT
..exp

..exp
.

δβ
δβ

, e ( 2.3.2-22 )

o
ij

k
ij TT = ( 2.3.2-23 )

onde:
k

ijT  é o número de viagens entre i e j pelo modo k,

o
ijT  é o número de viagens entre i e j para o grupo com posse de auto o, com

∑= p
op

ij
o

ij TT ,

k
ijC  é o custo de viagem pelo modo k entre i e j,

k
ijt  é o tempo de viagem pelo modo k entre i e j, e

β o e δ o são parâmetros determinados pela calibração do modelo.

Este também é um modelo de divisão modal convencional, similar aos atualmente

utilizados em modelos de transportes tradicionais.
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Por fim, a alocação de viagens às rotas da rede de transporte é representada por:

( )
( )∑ −
−

=
r

kr
ij

kkr
ij

kr
ij

kkr
ijk

ij
kr

ij CQ
CQ

TT
.exp.

.exp.
.

β
β

( 2.3.2-24 )

onde:
kr

ijT  é o número de viagens entre i e j pelo modo k usando a rota r,

kr
ijQ  é a capacidade da rota r para o modo k entre i e j,

kr
ijC  é o custo generalizado de viagem entre i e j pelo modo k para a rota r, e

β k é um parâmetro determinado por calibração.

Como o modelo de distribuição modal, este também é um modelo de alocação de

tráfego convencional, similar aos usados em modelos de transportes tradicionais.

2.3.3 Análise dos Modelos de Integrados Descritos e de Outros Modelos
Integrados

Vale a pena ressaltar que, enquanto as políticas testadas pelos modelos de transporte

tradicionais geralmente concentram-se em alterações da rede viária, os modelos

integrados de uso do solo e transportes permitem testar também políticas que

envolvam, por exemplo, a definição das diretrizes da lei de zoneamento para o

futuro.

Ademais, os modelos integrados apresentam um processo automatizado de

realimentação entre o modelo de uso do solo e o de transportes, além de permitirem a

realimentação manual.

Dados estes aspectos básicos, existem diversas características que dependem de qual

família de modelos integrados está sendo usada.

As características do modelo de Putman, que é preciso ressaltar, são:

• é desagregado e dinâmico (bem como o modelo de Echenique);

• não incorpora o mercado imobiliário ou estoques de edificações, (como o modelo
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de Lowry);

• requer totais de controle, como projeções exógenas de totais regionais de

emprego, população, e coeficientes sócio-econômicos como as taxas de atividade

e os tamanhos dos domicílios; e

• embora seja em alguns aspectos mais complexo que o modelo de Lowry, é bem

mais simples que o modelo de Echenique, uma vez que não utiliza mecanismos

de mercado com base na teoria econômica e nem mecanismos de escolha.

O ITLUP, bem como o MEP, é um modelo de interação espacial que generaliza o

modelo gravitacional original. Contudo, o ITLUP não utiliza outros mecanismos de

escolha (como a maximização de utilidade empregada no modelo de Echenique) ou

mecanismos de mercado (como aquele empregado também pelo MEP para balancear

a oferta e demanda por área).

Em suma, o ITLUP é um modelo relativamente simples, e talvez por isso largamente

aplicado, particularmente nos Estados Unidos. Ali ele foi usado em localidades como

Mineápolis, Houston, Washington e na área da Baía de São Francisco para testar

políticas como alterações na oferta de transportes e custo de energia, controle de uso

do solo, crescimento ou declínio demográfico e distribuição da população.

Quanto ao modelos de Echenique, é importante frisar alguns ítens de relevância para

o presente estudo, quais sejam:

• é um modelo desagregado e de equilíbrio dinâmico;

• incorpora os estoques de edificações e o mercado imobiliário;

• requer menos projeções exógenas de emprego básico que o modelo de Lowry

pois a distribuição é feita endogenamente;

• requer, contudo, projeções de oferta total de área construída para o equilíbrio do

mercado imobiliário (o qual não estava presente no modelo de Lowry);

• pode usar funções coerentes com as teorias econômicas do consumidor e do

produtor (coeficientes, como função de demanda ou oferta; e atratividades, como

utilidades ou lucratividade); e, por último,

• não representa a circularidade na determinação da renda a partir da produção.
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É interessante comentar que este modelo teve larga aplicação, utilizando diferentes

níveis de detalhamento. A descrição acima baseou-se na aplicação do modelo a

Bilbao na Espanha, mas outras aplicações incluem São Paulo, Guasare e Cali na

América do Sul, e ainda Teerã e Gibraltar. A formulação sofreu algumas adaptações

por parte desta autora no intuito de facilitar o entendimento.

Em resumo, segundo de la Barra (1989), este enfoque é baseado na teoria

microeconômica, em que o uso do solo é resultado de um mecanismo de mercado no

qual a competição das atividades por espaço atinge o equilíbrio através do valor do

aluguel. Simultaneamente, o equilíbrio de preços determina a localização ótima das

atividades, através da maximização suas funções de utilidade. As raízes da teoria

microeconômica de alocação são relativamente antigas, remontando aos estudos de

Von Thünen (1826) e mais recentemente de Wingo (1961) e Alonso (1964), entre

outros. O mesmo autor apresenta um modelo mais complexo, capaz de incorporar

preços de outros bens (determinados por oferta e demanda com custos e coeficientes

de utilização variável), mais similar aos modelos de origem econômica.

Existem diversos outros modelos integrados propostos e que não foram discutidos até

aqui. Por exemplo, Pietrantonio (2001) menciona uma série de modelos e cita alguns

artigos de revisão comparativa, dando ênfase a uma família adicional relacionada ao

modelo de Alex Anas, o qual teve algumas aplicações práticas, mas que ainda não

produziu uma versão totalmente operacional. Estes modelos destacam-se por

representar um esquema econômico de equilíbrio geral (incluindo, portanto, o fluxo

de geração e gasto da renda dos grupos econômicos, com preços, taxas de lucro e de

salário variáveis, assim como os aluguéis) em um contexto multitemporal (que

permite explicar o valor dos imóveis como capitalização dos aluguéis, incluindo o

efeito de mudanças futuras nos períodos anteriores).

Outra família de modelos integrados relevante é a relacionada com os estudos de

planejamento integrado de transportes urbanos recentemente realizados em São

Paulo pela Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos (São Paulo, 1999) e
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associados com as empresas de consultoria inglesas DSC e MVA. Estes modelos

(citados como Delta ou Start) não são extensamente tratados na literatura acadêmica

e não puderam ser estudados de forma mais detalhada.

2.4 NECESSIDADE DE DADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS MODELOS

A previsão da demanda por viagens utilizando modelos requer sempre uma grande

quantidade de dados de entrada. Em geral, quanto melhor um modelo procura

representar os complexos processos envolvidos nas escolhas de viagem definidas

pelo usuário (consideradas em seus vários aspectos: origem, destino, modo, rota,

horário e outros), maior o número de variáveis envolvidas. E, conforme descrito

anteriormente, tais variáveis poderão ser endógenas (processadas internamente pelos

modelos) ou exógenas (provenientes de fontes externas aos modelos).

Normalmente, os modelos mais complexos exigem mais dados na fase de

preparação. Tais dados são requeridos para a sua calibração e validação, além do

diagnóstico da situação. Por outro lado, em termos de projeções e simulações, pode

ser necessária menor quantidade de dados exógenos, caso o modelo tenha capacidade

de estimar internamente uma parte das projeções usadas. Naturalmente a qualidade

das estimativas geradas pelo modelo é um aspecto essencial.

Entretanto, as simulações com modelos mais complexos baseiam-se em políticas e

cenários mais complexos também. Como conseqüência, os resultados também

deverão ser mais complexos mas em geral mais adequados.

A decisão sobre o grau de complexidade do modelo depende em grande parte da

disponibilidade de dados. Conforme Webster et al. (1988), “não há sentido em

construir-se um modelo de comportamento humano altamente detalhado se inexistem

os dados necessários para especificar os aspectos mais importantes presentes nele, ou

se a intensidade das relações em vários mecanismos não pode ser medida por falta de

dados adequados para comparação com o trabalho do modelo”. Na prática, cada

aplicação dos modelos é de certa forma ajustada aos dados disponíveis.
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A seguir serão apontados de forma comparativa os dados requeridos por modelos de

transporte tradicionais e por modelos integrados de uso do solo e transportes, bem

como por ambos os grupos de modelos utilizando processos sintéticos. O objetivo da

análise é compreender as dificuldades de implementação envolvidas na aplicação em

cada um dos casos.

2.4.1 Dados para Implementação de Modelos de Transporte Tradicionais

Com base na estrutura apresentada por Garber e Hoel (1997), a implementação de

um modelo de transportes tradicional de quatro etapas para previsão da demanda

futura por viagens (geralmente usado como ferramenta para auxiliar na tomada de

decisões de planejamento de transportes) inicia-se com o levantamento dos dados.

Tais dados serão usados nas calibrações e validações, e também nas projeções e

simulações de viagem geradas para cenários futuros (veja Figura 2-1 adiante).

A maior parte dos dados é utilizada na fase de preparação do modelo e, conforme

comentado, esses dados são usados de forma heterogênea nas fases de calibração,

validação e simulação dos modelos.

Para calibração dos modelos de geração e distribuição de viagem utilizam-se dados

sócio-econômicos (vinculados ao uso do solo). Estes serão aqui referidos como

atividades e divididos primariamente em:

• atividades residenciais: por exemplo população, famílias ou domicílios, que

podem ser desagregadas por faixa de renda, posse de autos e outros, sendo essas

atividades comumente medidas em habitantes, mas podendo eventualmente ser

usada a área ocupada ou a área construída; e

• atividades econômicas, ou não residenciais: como comércio, serviços, educação e

outras atividades governamentais, que podem ser também desagregadas (por

exemplo, por setor de atividade) e que são geralmente medidas em número de

empregados, ou alternativamente em número de estabelecimentos, área ocupada

ou área construída.
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Fonte: Baseado em Garber e Hoel (1997).
Figura 2-1: Processo de previsão de viagens urbanas usando um modelo de transportes tradicional

Além dos dados sobre atividades são coletados também os dados relativos a

transportes, mais especificamente as características de viagens e da infra-estrutura de

transportes, que são comumente obtidos através de pesquisa domiciliar de Origem-



52

Destino e de fontes indiretas, através de inventários ou de consulta às operadoras.

Na calibração de modelos convencionais de distribuição de viagens e divisão modal

são empregados dados sobre tempo e custo de viagens, além dos dados sócio-

econômicos (população e emprego). Usualmente tais informações são obtidas por

simulação e não através de pesquisas ou levantamentos de campo (em particular,

porque dificilmente uma pesquisa iria produzir amostras significativas para todos os

intercâmbios de viagens da área do estudo).

Para a calibração da rede de transportes são indispensáveis os dados sobre a infra-

estrutura de transportes e suas características, como a rede viária selecionada (links),

velocidade e capacidade das vias, localização dos pontos de ônibus, entre outros.

Estes dados são complementados ou eventualmente obtidos através de levantamentos

de campo quando inexistirem dados atualizados que possam ser recolhidos junto às

empresas operadoras.

Após a calibração é feita a validação na qual, através da comparação de dados

alternativos com os resultados iniciais obtidos, deve ser confirmada a precisão da

intensidade das relações assumidas no modelo. Os processos de validação são

bastante variados, podendo usar amostras da pesquisa O-D ou dados de outras fontes

indiretas.

Paralelamente a esse processo são definidas as técnicas de projeção das variáveis

exógenas que serão usadas na simulação (população e empregos ou uso do solo) e

estimados seus valores futuros. Esta é em geral uma atividade técnica de grande

complexidade, dadas as incertezas envolvidas.

Com modelos calibrados e validados, e partindo dos dados do ano-base são criados

os vários contextos de futuros “possíveis” (cenários) dentro dos quais o modelo será

utilizado. Com freqüência esta multiplicidade de cenários é devida às incertezas que

envolvem o futuro, e eles são decorrentes de alterações esperadas ou propostas que

variam em intensidade e composição.
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As simulações podem então ser efetuadas, a partir da definição de projeções dos

dados exógenos, assumindo-se que as relações existentes entre as variáveis

dependentes e independentes no ano-base serão mantidas até o final do período

estudado. O modelo pode então estimar o impacto que as políticas de transporte

poderiam ter sobre a demanda futura por viagens.

Os modelos de simulação não só geram resultados que podem ser comparados no

intuito de indicar um direcionamento para a política de planejamento de transportes

de forma a atingir metas previamente estabelecidas, mas também ajudam a

compreender melhor o complexo processo abrangendo a decisão de realizar uma

viagem e todas as demais escolhas envolvidas nele.

Vale lembrar que, como os modelos de transporte tradicionais não consideram as

alterações de uso do solo ocorridas em função das alterações em transporte (usam-se

projeções exógenas), não está prevista a realimentação automática do processo, a

qual poderá ser feita manualmente conforme desejado na fase de análise dos

resultados.

2.4.2 Dados para Implementação de Modelos Integrados de Uso do Solo e
Transportes

O escopo dos modelos integrados de uso do solo e transportes é mais abrangente na

representação dos processos de escolha que o dos modelos tradicionais. Logo, eles

são mais complexos e é natural que requeiram uma quantidade maior de dados e que

sofram mais com as limitações em relação à sua disponibilidade. O impacto desta

complexidade depende especificamente do modelo integrado.

Da mesma forma que nos modelos de transporte tradicionais, o uso de dados é mais

intensivo na fase de preparação do modelo, particularmente nas calibrações e

validações. Veja fluxograma na Figura 2-2.
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Fonte: Adaptação do fluxograma em Garber e Hoel (1997) para modelo integrado de uso do solo e transportes.
Figura 2-2: Processo de previsão de viagens urbanas utilizando um modelo integrado de uso do solo e

transportes

Os modelos de uso do solo são usados para gerar as distribuições de atividades cuja

interação resulta em viagens. Seus dados de saída podem substituir as projeções

exógenas de população e emprego utilizadas pelos modelos tradicionais para a

estimação de viagens. Genericamente, modelos integrados requerem dados de

emprego, população e uso do solo, além de dados sobre a rede de transportes

dllopes
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(normalmente necessários para os modelos tradicionais) para a representação da

situação no ano-base, mas o nível de detalhamento dessas informações varia de

acordo com o modelo.

Os dados básicos usados para preparação dos modelos integrados seriam: dados

regionais sobre população desagregada por faixas de renda; de emprego por setor de

atividade (sendo que ambos poderiam em geral ser obtidos das pesquisas O-D ou do

censo populacional); e dados sobre uso do solo. Estes, no caso específico do municí-

pio de São Paulo, poderiam ser obtidos do Cadastro Territorial, Predial e de Conser-

vação e Limpeza – TPCL junto à Secretaria de Finanças – SF ou à Secretaria Munici-

pal de Planejamento Urbano – SEMPLA. Os dados referentes a transportes poderiam

ser obtidos junto às operadoras como complementação aos dados da pesquisa O-D.

Outros dados, como valor do terreno e aluguéis usados pelo MEP, representam um

problema maior. Um valor indicativo poderia ser obtido com base no cadastro de

impostos sobre a propriedade (como o Imposto Territorial Urbano – IPTU). Dados

como elasticidade da demanda por espaço, transporte e outros bens em relação à

renda familiar, também presentes no modelo de Echenique, poderiam requerer

pesquisas de dados específicos.

2.4.3 Dados para Implementação de Processo Sintético Aplicado a Modelos
de Transporte Tradicionais

Conforme comentado anteriormente, a aplicação de processos sintéticos aos modelos

de transporte baseia-se na premissa de que certas relações existentes entre a demanda

de viagens e parâmetros sociais, econômicos e físicos das áreas de estudo são

consistentes ao longo do tempo e no espaço, dentro de certos limites. Tal estabilidade

permitiria então a transferência de parâmetros para modelos semelhantes aplicados a

áreas com características similares.

A seguir, a Figura 2-3 mostra o fluxograma da previsão de viagens utilizando um

processo sintético aplicado a um modelo de transportes tradicional.
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Fonte: Baseado nos fluxogramas de Bates (1974), Sosslau et al. (1978) e Akishino (2002)..
Figura 2-3: Processo de previsão de viagens urbanas utilizando um processo sintético aplicado a um

modelo de transportes tradicional de quatro etapas

O estudo de Akishino (2002) analisou a precisão dos resultados da aplicação de

processos sintéticos ao modelo de transportes tradicional de quatro etapas como

alternativa econômica para as custosas e demoradas pesquisas domiciliares de

Origem-Destino. Ele apresenta um extenso levantamento sobre estudos empregando
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processos sintéticos realizados no Brasil e no exterior, descrevendo inclusive

algumas técnicas específicas de estudos isolados.

Segundo ele, o grande volume de dados necessários, ou restrições de verba e prazos

envolvidos na obtenção destes dados usados pelos modelos de transporte são

aspectos críticos para a aplicação do processo tradicional de modelagem para a

previsão da demanda de viagens. Conseqüentemente, têm sido propostas várias

alternativas para contornar esse problema.

Independentemente do motivo, a literatura mostra que, na maioria dos estudos que

empregam algum tipo de processo sintético como alternativa às pesquisas

domiciliares de Origem-Destino para o levantamento dos dados, utiliza-se uma das

seguintes técnicas:

• que empregam equações matemáticas com variáveis sócio-econômicas para

determinar produções e atrações de viagens e gerar uma matriz O-D;

• que empregam taxas de geração de viagens de estudos de pólos geradores de trá-

fego para determinar produções e atrações de viagens e gerar uma matriz O-D; e

• que utilizam contagens volumétricas para gerar a matriz O-D.

Os estudos que se utilizam de equações matemáticas incluem variáveis como

população, renda, emprego, número de autos por domicílio e área construída. A

dificuldade reside em que tais dados, quando disponíveis, não são apresentados com

desagregação ao nível das zonas de tráfego definidas para os estudos. Isto torna

difícil a implementação do processo.

No caso da população por exemplo, não só as zonas de interesse de tráfego

dificilmente coincidem com setores censitários ou divisões políticas distritais para as

quais existam levantamentos, mas também pode haver disparidade entre a data dos

levantamentos existentes e o ano-base definido para aplicação do modelo (tornando

necessário também o ajuste dos dados para o ano-base).

O uso da variável renda apresenta o mesmo tipo de problema, já que os valores são
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desconhecidos para grande parte das cidades do Brasil. Emprego por zona de tráfego

é uma variável que em geral requer levantamento específico para cada caso, uma vez

que também é ignorada na grande parte dos municípios. Hutchinson (1979) alerta

para a dificuldade do uso da área construída como variável independente, já que a

área consumida por empregado pode variar não só ao longo do tempo, mas também

de acordo com a localização das atividades (por exemplo em áreas centrais e na

periferia).

Os estudos de pólos geradores consistem da análise de inúmeras variáveis ligadas à

produção e atração de viagens por tipo de atividade geradora de tráfego. Assim, a

partir da quantidade de cada tipo de atividade geradora de tráfego por zona pode-se

estimar os totais de viagens.

Akishino aponta que existem vários estudos estrangeiros que podem ser usados como

fontes de taxas de geração de viagem, entre os quais o trabalho do ITE (ITE, 1991) e

os relatórios 186 e 365 do National Cooperative Highway Research Program –

NCHRP (de Sosslau et al., 1978 e de Martin e McGuckin, 1998 respectivamente),

além dos estudos brasileiros realizados pelo GEIPOT (Brasil, 1985) e por Sanches

(1987 e 1995).

Segundo ele, esses estudos apresentam uma variedade de taxas de geração de viagens

para inúmeras atividades diferentes oferecendo, entre outras, taxas médias de viagens

desagregadas por unidade residencial, por número de empregados ou por área

utilizada por atividade, porcentagens de viagens diárias nos horários de pico,

ocupação média dos veículos e porcentagem de viagens por transporte público. E

ainda, posse de autos por domicílio, porcentagem de domicílios por número de auto,

viagens pessoais médias diárias por domicílio, porcentagem das viagens pessoais

médias diárias por modo, e porcentagem média de viagens pessoais por motivo,

todas estas classificadas segundo a população da área urbanizada.

Os dados sobre a infra-estrutura de transportes podem ser obtidos de cadastros junto

a empresas operadoras. Contagens de volume devem ser realizadas se não houver
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dados disponíveis em algum outro estudo ou com as operadoras.

Finalmente, os estudos que utilizaram contagens volumétricas na aplicação de

processo sintético à modelagem de transportes, em geral utilizaram métodos de

otimização na geração de viagens, e não seguem a estrutura geral dos modelos

tradicionais de quatro etapas (Akishino, 2002).

Comparando os fluxogramas das Figuras 2-1 e 2-2 com 2-3, pode-se verificar que as

calibrações que existiam na utilização de modelos tanto tradicionais como integrados

(sem a aplicação do processo sintético) foram substituídas por processos de ajuste

das taxas e parâmetros transferidos de outras fontes. Além disso, as políticas a serem

testadas concentram-se na fase de definição da rede futura e não existe um processo

automático de realimentação do sistema, como já acontecia com os modelos de

transporte tradicionais.

Vale ressaltar também que as atividades complexas de projeção de variáveis

exógenas passam a utilizar modelos mais simples devido à escassez de dados, alguns

dos quais poderiam ser obtidos da pesquisa O-D caso fosse realizada.

O processo tradicional sintético tem uma alternativa interessante de implementação,

que é a baseada nos dados de área ocupada ou construída, normalmente disponíveis

nos cadastros tributários municipais (IPTU e ISS – Imposto sobre Serviços de

Qualquer Natureza).

No entanto, além da necessidade de verificação da qualidade dos dados, seu uso gera

a necessidade de coeficientes ou fatores de ocupação para estimar variáveis de

atividades de forma indireta.

2.4.4 Dados para Implementação de Processo Sintético Aplicado a Modelos
Integrados de Uso do Solo e Transportes

Comparando-se a aplicação de processo sintético a modelos integrados de uso do
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solo e transportes com a utilização convencional de modelos integrados, pode-se

esperar que seja necessário levantar menos dados, mas que haja mais trabalho com a

identificação de parâmetros para transferência. Embora já exista um número

representativo de aplicações de modelos integrados, as fontes de taxas e parâmetros

para transferência são mais escassas do que para modelos tradicionais. Isto decorre

da existência de um número menor estudos envolvendo modelos integrados, não só

no país mas em todo o mundo.

No caso dos modelos integrados, além das taxas de viagem e dos parâmetros indis-

pensáveis para divisão modal e alocação de tráfego, são necessários também taxas de

atividades (como domicílios por m2 e emprego por m2) e coeficientes de interação

funcional (como número de domicílios por tipo de emprego e número de emprego

por domicílio) usados na geração, distribuição e interação espacial de atividades.

Veja na Figura 2-4 adiante, o fluxograma de aplicação de um processo sintético a um

modelo integrado de uso do solo e transportes. Note-se que não foram identificados

estudos documentados sobre o uso de modelos integrados sintéticos.

Da mesma forma que na aplicação para modelos tradicionais, as atividades comple-

xas de projeção de variáveis exógenas usadas nos modelos integrados (por exemplo,

projeção de emprego básico regional ou distribuído por zona, de acordo com o mode-

lo), passam a utilizar modelos mais simples em razão da indisponibilidade de dados.

Ademais, aqui também as calibrações dão lugar a ajustes de taxas e parâmetros.

A abrangência do escopo em termos de quais políticas podem ser testadas pode

variar em função da disponibilidade de dados (que pode demandar algum tipo de

adaptação do modelo empregado). De qualquer forma, tanto a aplicação

convencional do modelo integrado quanto aquela utilizando processo sintético

permitem testar políticas concentradas na definição das restrições quanto ao futuro

zoneamento e na definição da rede viária futura. Em ambos os casos o analista pode

utilizar-se de um processo manual de realimentação do sistema além do processo

automático executado pelo modelo.
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Fonte: Adaptado dos fluxogramas de Bates (1974), Sosslau et al. (1978) e Akishino (2002)..
Figura 2-4: Processo de previsão de viagens urbanas utilizando um processo sintético aplicado a um

modelo integrado de uso do solo e transportes

2.4.5 Comparação da Necessidade de Dados para as Alternativas de
Implantação de Modelos de Simulação

Segundo Webster et al. (1988), a limitação de recursos financeiros destinados aos
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estudos implica na definição de amostras bastante restritas na realização de pesquisas

especiais, o que inevitavelmente reduz a precisão dos dados. Comumente pesquisas

específicas são usadas apenas como último recurso, caso não seja possível fazer uso

de mecanismos criativos de tratamento de dados (como extrapolações, interpolações

e transformações baseadas em hipóteses e na plausibilidade dos valores) e nem fazer

pequenos ajustes nos modelos (adotando definições adaptadas ou fazendo

agregações).

Tabela 2.4.5-1: Dados requeridos pelo ITLUP e MEP - modelos integrados de uso do solo e transporte

Descrição dos Dados
Dados Requeridos p/

Descrever a
Alternativa Base

Mínimo de Dados
Extra p/

Calibração

Projeções
Exógenas p/
Estimações

 De Emprego:
• Por setor de atividade ITLUP/MEP+

• Por setor de atividade/zona ITLUP/MEP ITLUP
 De População:
• Por faixa de renda ITLUP
• Por faixa de renda/zona ITLUP/MEP
 De Distribuição do Uso do Solo:
• Por zona/atividade ITLUP/MEP MEP*
• restrições de uso do solo (políticas) ITLUP/MEP
• habitações, área construída
       por zona/atividade MEP MEP*

 De Transportes:
• rede viária (links, velocidade,

capacidade) ITLUP/MEP ITLUP/MEP

• matriz de viagens trabalho
        por modo/grupo social MEP

• matriz de viagens por outros motivos MEP
• tempo de viagem por modo ITLUP
• posse de automóveis MEP
 De Fatores Econômicos:
• elasticidade do consumo domiciliar

de espaço, transporte e outros bens MEP

Legenda: * dados requeridos para o período subseqüente ao ano-base Fonte: Webster et al. (1988)
+ apenas para emprego básico

A necessidade de dados dos modelos de transportes tradicionais é amplamente

conhecida e atendida por diversos órgãos de planejamento, inclusive na cidade de

São Paulo. Quanto aos modelos integrados, a situação é diferente e a existência dos

dados vai depender do tipo de modelo utilizado.

Um resumo mais específico dos dados requeridos pelos dois modelos integrados
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apresentados anteriormente (MEP e ITLUP) pode ser visto acima, na Tabela 2.4.5-1.

Em síntese, os modelos integrados são mais exigentes quanto à necessidade de dados

de preparação, uma vez que envolvem mais variáveis (a exemplo do modelo de

Echenique, que traz uma série de variáveis relativas à inclusão do mercado

imobiliário).

Em termos de calibração, como existem mais modelos, naturalmente haverá

necessidade de maior quantidade de dados empregados na calibração dos modelos de

uso do solo.

Contudo, as simulações podem requerer menor número de projeções exógenas em

algumas áreas. É o caso do modelo de Echenique, que necessita apenas da projeção

de emprego básico total, uma vez que tem capacidade de prever de forma endógena

emprego não básico e população.

Por outro lado requer algumas projeções exógenas que inexistiam nos modelos de

transporte tradicionais, como as futuras políticas de uso do solo e as restrições

resultantes delas.

A intenção do modelador é de que em contrapartida à complexidade do modelo os

resultados sejam mais adequados para que sua adoção traga benefícios significativos

ao órgão que o adote.

A implementação de modelos tradicionais ou integrados com o uso de modelos

sintéticos é distinta. Resumindo, pode-se dizer que, comparativamente, a

implementação de modelos de transporte com o uso de processos sintéticos é menos

intensiva e extensiva no uso de dados, existindo informação que pode ser utilizada.

A aplicação dos processos sintéticos a modelos integrados requer mais parâmetros

que a aplicação a modelos tradicionais, dada a maior complexidade, e conta com uma

base de informação bastante mais reduzida.
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Dependendo da família de modelos utilizada, existe também a necessidade

fundamental de informação sobre edificações e aluguéis. A informação sobre

edificações também é muitas vezes utilizada como ponto de partida da aplicação de

processos sintéticos com modelos tradicionais (como em Akishino, 2002), em vista

da disponibilidade de dados nos cadastros municipais. Este aspecto aproxima ambas

as opções de uso de modelos sintéticos.

No entanto, a existência de modelos similares de onde se possa transferir parâmetros

é menor para os modelos integrados. E finalmente, os ajustes dos parâmetros e taxas

transferidos no uso dos processos sintéticos são mais difíceis que as calibrações nas

aplicações convencionais de modelagem.

Estas características tornam sua utilização mais trabalhosa e difícil.
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3 CAPÍTULO 3

METODOLOGIA DO ESTUDO

Este capítulo tem o objetivo de delinear a metodologia do estudo, em vista dos dados

colhidos sobre a viabilidade de cada opção.

No primeiro item são discutidos os aspectos teóricos referentes ao estudo do impacto

de políticas integradas com modelos tradicionais ou integrados.

A seguir são identificadas as opções de modelos existentes para São Paulo através da

descrição das aplicações implementadas até hoje.

No terceiro item são identificados os dados atualmente disponíveis para a

implantação de um modelo sintético, tradicional ou integrado, para a Cidade de São

Paulo, incluindo dados do ano-base e demais parâmetros para uma aplicação.

Em seguida, é proposta uma metodologia para o estudo no sentido de examinar a

viabilidade da utilização de modelo sintético em uma aplicação prática, detalhando o

conjunto de simulações a serem realizados para identificar os impactos da

implantação de uma política de balanceamento de atividades sobre o tráfego.

3.1 USO DOS MODELOS PARA ANÁLISE DE POLÍTICAS INTEGRADAS

O primeiro aspecto analisado a seguir refere-se à forma como os modelos

tradicionais ou integrados permitem avaliar políticas integradas, especificamente no

que se relaciona com o balanceamento de atividades.

3.1.1 Análise Comparativa de Modelos Tradicionais e Integrados

Para análise de políticas integradas de transportes e uso do solo, o modelo tradicional
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apresenta uma série de limitações, entre as quais:

• assume a demanda como sendo inelástica para cada cenário (ou seja, não se altera

em função de variações no tempo e custo do transporte);

• assume os períodos de viagem como fixos (não é sensível à mudança de viagem

para um horário ou dia com tráfego menos carregado);

• apresenta abrangência limitada do escopo. (Neste sentido, a estrutura do modelo

o torna sensível a um número reduzido de respostas dos usuários às alterações de

transportes. Em conseqüência, uma série de adaptações possíveis para evitar

congestionamentos, através da redução de tempo/custo de viagem, não podem ser

consideradas. Como exemplos pode-se citar: o uso de serviços combinados no

caso do uso de transporte público, a mudança de local de estacionamento para

usuários de veículo particular, a alteração de modo de viagem ou da freqüência

de realização e do local de destino).

Em contraste com as características apresentadas para os modelos tradicionais, os

modelos integrados apresentam os seguintes aspectos relevantes para este estudo:

• a necessidade de uma menor quantidade de dados exógenos de atividades para

cenários futuros, uma vez que os modelos distribuem os totais exógenos pelas

zonas, fazendo a alocação de atividades, e estimam de forma endógena parte

desses dados, os quais são usados pelo modelo de transporte;

• a interatividade do processo, permitindo que resultados de uso do solo e de

transportes sejam estimados de forma consistente (embora para a modelagem de

transporte ainda seja usada uma estrutura seqüencial); pode-se notar a

importância de determinar simultaneamente o equilíbrio nos mercados de uso do

solo (distribuição de atividades e aluguéis), quando o mercado imobiliário está

presente no modelo;

• a representação da dinâmica do ajuste no uso do solo, uma vez que alterações

futuras são calculadas como incrementos que consideram a situação presente, em

particular a rigidez da variação no estoque de edificações.

Dentre as suas várias características, para o presente estudo, é importante ressaltar os

aspectos que seguem:
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• quanto à necessidade de dados: ambos são intensivos e extensivos no uso de

dados. Exigem projeções exógenas de atividades (uso do solo, população e

emprego ou atividades básicas) usadas na geração de viagens (produção e

atração) ou de atividades (população e emprego), conforme o caso. Requerem

também dados sobre a rede viária, os custos de transporte e os padrões de viagem

(geralmente obtidos da pesquisa O-D). De forma geral pode-se dizer que o

mercado imobiliário e o uso do solo são exógenos nos modelos tradicionais e

podem ser endógenos nos modelos integrados;

• quanto à estrutura: os modelos tradicionais apresentam uma estrutura seqüencial

rígida de etapas sucessivas que pode ser inadequada, uma vez que as decisões do

usuário nem sempre se processam dessa forma seqüencial. Além disso, os

modelos não prevêem interações importantes. O aspecto mais notável é interação

entre transportes e uso do solo, ausente nos modelos tradicionais que, por

conseguinte, não inclui método de retroalimentação do uso do solo a partir de

melhorias do sistema de transportes (o mercado imobiliário e o uso do solo

podem ser exógenos ou ausentes mesmo em modelos integrados);

• quanto à forma de utilização: ambos são modelos descritivos e de avaliação (ao

invés de normativos e de projeto, permitindo estimar os efeitos resultantes de

ações concebidas em vez das ações necessárias para que se obtenham os efeitos

procurados). Além disso, produzem resultados em volume e abrangência que

tornam a análise global bastante complexa;

• equilíbrio parcial: nos modelos tradicionais só há equilíbrio na etapa de alocação

de tráfego, sendo a demanda considerada inelástica na geração de viagens

(conforme mencionado) e as novas iterações decorrentes de alterações do

congestionamento normalmente não reiniciam a partir da distribuição de viagens.

Este pode também ser o caso em modelos integrados (por exemplo, nos modelos

que assumem um retardo temporal do efeito no uso do solo);

• equilíbrio instantâneo: o modelo tradicional omite a evolução temporal, ou seja,

não considera a defasagem de tempo entre causas e efeitos. É o caso , por

exemplo, das variações de transporte e conseqüentes alterações na distribuição,

modo de viagem e/ou rota para o curto prazo. E para médio e longo prazos tem-

se as alterações no uso do solo e/ou investimento em infra-estrutura viária. O
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mesmo pode ocorrer em modelos integrados (como no modelo de Lowry).

3.1.2 Adequação Potencial dos Resultados

Em função das características mencionadas acima, pode-se adiantar algumas

expectativas quanto à adequação dos resultados que seriam obtidos com cada tipo de

modelo. Pode-se dizer que:

• com modelos tradicionais, o balanceamento de atividades pode ser introduzido

como hipótese, através de dados exógenos de distribuição de população e

emprego. Isto permite criar qualquer cenário, independente da sua plausibilidade.

(Como ponto interessante, pode-se avaliar cenários extremos, como o de

balanceamento perfeito, mas como ponto fraco, deve-se também avaliar ou

ponderar a factibilidade de atingir-se o balanceamento conjecturado);

• a avaliação do efeito de um cenário de balanceamento sobre a demanda de

transportes e sobre o tráfego é o resultado fornecido pela aplicação do modelo

tradicional. Num exercício desta natureza, a previsão da distribuição de viagens

deve ser o aspecto crítico (entre métodos que determinam uma matriz de viagens

endógena, como o modelo gravitacional ou o modelo de fator de crescimento);

• a situação com modelos integrados é distinta, dado que a distribuição de

atividades é endógena e deve ser obtida a partir da concepção de políticas para

promoção do balanceamento de atividades (agindo sobre acessibilidade,

atratividade, empregos básicos, regulação de zoneamento, etc.). Os resultados

passam a ser condicionados à definição de uma política eficiente nesta tarefa de

promoção do balanceamento de atividades. A validade dos modelos integrados

garante que os cenários são consistentes e viáveis. O uso de modelos sintéticos

integrados é o ponto mais delicado, neste aspecto; e

• as avaliações do efeito da distribuição de atividades na demanda de transportes e

no tráfego devem ser similares, dado que os componente subseqüentes da

operação dos modelos são similares (a interação espacial é a mais distinta). Em

qualquer dos casos, a avaliação dos efeitos é condicionada por ter-se estabelecido

políticas eficientes de promoção do balanceamento de atividades.
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Portanto, ambos os enfoques apresentam vantagens e desvantagens. Mas como o

estudo realizado não permitiu colher indicações claras de políticas eficientes para

promover o balanceamento de atividades, o uso dos modelos integrados, seja com ou

sem a aplicação de processo sintético, mostrou-se bem mais difícil.

3.2 LEVANTAMENTO DE MODELOS COM POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM
SÃO PAULO

Uma restrição prática fundamental para a realização da dissertação decorre da

existência de modelos calibrados, tradicionais ou integrados, para uso imediato ou

para a obtenção de parâmetros a serem transferidos quando da aplicação de um

modelo sintético. Buscou-se informações sobre modelos anteriores ou atuais

relativos ao município de São Paulo ou sua região metropolitana para delimitar o

conjunto de possibilidades. No caso de modelos anteriores, pesquisou-se aspectos

que pudessem favorecer ou comprometer a transferibilidade dos parâmetros na

proposição de modelos sintéticos.

Foram identificadas duas fontes principais de modelos de transportes tradicionais

para a cidade de São Paulo: a Companhia de Engenharia de Tráfego – CET e a

Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô. Ambos os órgãos mantém

versões atualizadas de modelos tradicionais de planejamento de transportes.

Na CET/SP, a utilização de modelos emprega uma matriz de viagens previamente

projetada e não executa os passos anteriores de distribuição de viagens e de divisão

modal. Esta característica é que renovou o interesse em estudar o modelo utilizado

pelo Metrô/SP, que potencialmente supre esta lacuna ao propor um modelo

convencional para todas as etapas de simulação.

Para os modelos integrados, foram pesquisadas referências antigas (o SISTRAN, de

1974 e o MUT, de 1977) e recentes (o START, de 1999). Para os modelos antigos

não existe a possibilidade de utilização do modelo original sem adaptação e

implementação em softwares atuais. O modelo recente, utilizado para a elaboração
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do PITU – Plano Integrado de Transportes Urbanos (São Paulo, 1999), utiliza

softwares específicos e também tem de ser adaptado para uso em softwares atuais.

No entanto, a documentação correspondente se mostrou insuficiente para fornecer a

especificação completa e os parâmetros calibrados.

Portanto, as observações referentes aos modelos integrados apontam para um

contexto que justifica a necessidade de considerar a utilização de modelos sintéticos,

obtidos a partir da atualização e/ou adaptação daqueles propostos para São Paulo ou

outras cidades.

Os ítens que seguem procuram apresentar de forma cronológica a estrutura dos

modelos de transporte aplicados à região de São Paulo até a presente data.

Infelizmente não foi possível recuperar a formulação detalhada para todos os

modelos, mas pode-se ter uma boa visão das aplicações já realizadas.

3.2.1 Modelo desenvolvido pelo consórcio HMD em 1967

Após diversos estudos realizados no decorrer da primeira metade do século XX para

a implantação de uma rede de transporte coletivo rápido na cidade de São Paulo, em

1967 a prefeitura do município selecionou o consórcio formado pela Hochtief –

Aktiengeselischaft fuer Hoch-und Tiefbauten, Montreal Empreendimentos S/A e

Deconsult – Deutch Eisenbahn Consulting GmbH, também conhecido por HMD,

para desenvolver um estudo compreendendo não só a verificação de viabilidade

técnica, econômica e financeira mas também o pré-projeto de engenharia que

embasaria a proposta para o sistema de metrô a ser implantado na cidade. Cabe

mencionar que os estudos anteriores não fizeram uso de modelagem para estimação e

análise da demanda de transportes uma vez que a metodologia foi desenvolvida

durante a década de 60.

Uma vez estabelecida a viabilidade técnica do sistema proposto foram utilizados

processos de planejamento de transporte considerados os mais modernos à época

para estimar a demanda e conseqüentemente a viabilidade financeira da implantação
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do sistema. O processo incluiu o desenvolvimento de uma pesquisa de origem e

destino O-D (baseada em entrevistas domiciliares e na linha de contorno) e o uso do

modelo de transportes hoje considerado tradicional. A descrição do modelo baseia-se

no relatório final de Mackel (1968).

A área de estudo compreendeu a chamada Grande São Paulo (então composta por 37

municípios vizinhos somados ao município de São Paulo) dividindo-a em 206 zonas

internas e 20 zonas externas. O modelo de geração de viagens fez uso de regressão

linear para determinar a relações quantitativas entre viagens realizadas e as variáveis

explicativas para determinar a produção e atração de viagens, distinguindo 5 tipos de

viagens:

• viagens internas com base domiciliar por motivo trabalho,

• viagens internas com base domiciliar por motivo escola,

• viagens internas com base domiciliar por outros motivos,

• viagens internas com base não domiciliar, e

• viagens externas (com ao menos um dos extremos fora da área de pesquisa).

A função de produção para viagens domiciliares por motivo trabalho foi apresentada,

embora sem os parâmetros de calibração. A título de exemplificação ela é

reproduzida a seguir:
F

i
p

i IadaaP .. 210 ++= , ( 3.2.1-1 )

onde:
p

iP  é o número de viagens por motivo p produzidas pela zona i,

id  corresponde à densidade populacional da zona i,

FI  é a renda média familiar da zona i, e

210   e   , aaa  são parâmetros obtidos pela calibração.

Para a distribuição de viagem foi usado um modelo gravitacional do qual só foi

obtida a equação genérica. Esta foi baseada em produções ( p
iP ) e atrações ( p

jA ) de

viagens por zona para cada motivo p e ainda em um fator de impedância ( [ ]p
ijcf ) que

neste caso representou o influência da distância na distribuição de viagens entre
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zonas. Assim:

[ ]
[ ]∑ =

=
ij

p
ij

p
j

p
ij

p
jp

i
p

ij cfA
cfA

PT
.

.
. ( 3.2.1-2 )

onde:
p

ijT  é o total de viagens entre i e j pelo motivo p.

Para fins de divisão modal foram diferenciadas as viagens por transporte coletivo e

individual identificando-se a porcentagem de população que utilizava cada modo em

função das características da zona e da viagem, contudo as variáveis utilizadas e os

parâmetros calibrados não puderam ser identificados na bibliografia.

Da mesma forma, a referência ao modelo de alocação de viagens apenas menciona

que este foi baseado nos tempos de viagem sem definições mais claras sobre a

modelagem utilizada.

3.2.2 SISTRAN de 1974

Data de 1974 o Estudo do Sistema de Transportes Urbanos de Passageiros da Região

Metropolitana de São Paulo – SISTRAN desenvolvido pelo Consórcio Montreal-

Sondotécnica. Este estudo visava suprir a necessidade de ferramental para previsão e

avaliação de resultados para alternativas de planejamento estratégico propostas para

a região metropolitana e foi o primeiro modelo integrado de uso do solo e transportes

implementado para a área. A descrição sucinta da modelagem que se segue foi

extraída da ampla documentação contida nos relatórios do projeto (São Paulo, 1974).

O modelo subdividiu a área de estudo em 78 zonas, sendo 54 no município de São

Paulo, conforme Figura 3.2.2-1.

Os dados utilizados na calibração e simulação do modelo foram obtidos na Pesquisa

Origem-Destino de 1967 e no projeto PERSIT, executado pelo Metrô/SP, que

calibrou uma rede de transportes para São Paulo.
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Data de 1974 o estudo do Sistema de Transportes Urbanos de Passageiros da Região

Metropolitana de São Paulo – SISTRAN desenvolvido pelo Consórcio Montreal-

Sondotécnica. Este estudo visava suprir a necessidade de ferramental para previsão e

avaliação de resultados para alternativas de planejamento estratégico propostas para

a região metropolitana e foi o primeiro modelo integrado de uso do solo e transportes

implementado para a área. A descrição sucinta da modelagem que se segue foi

extraída da ampla documentação contida nos relatórios do projeto (São Paulo, 1974).

O modelo subdividiu a área de estudo em 78 zonas, sendo 54 no município de São

Paulo e as demais correspondendo a outros municípios (eventualmente agregados) da

região metropolitana, conforme se pode ver na Figura 3-1, a seguir.

Fonte: São Paulo, 1974
Figura 3-1: Zoneamento usado no estudo do SISTRAN

O modelo foi desenvolvido seguindo a lógica do modelo de Echenique, embora em

uma versão muito mais simplificada. Baseou-se na distribuição incremental de

atividades consideradas de forma bastante agregada (separando-se apenas as

atividades residenciais, desagregadas por posse ou não de automóvel, e agrupando-se

as demais atividades não-residenciais), quantificadas em termos de viagens e

Zonas SISTRAN/74

Município de São Paulo
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posteriormente alocadas à rede viária.

Os dados utilizados na calibração e simulação do modelo foram obtidos da Pesquisa

Origem-Destino de 1967 e no projeto PERSIT, executado pelo Metrô/SP, que

calibrou uma rede de transportes para São Paulo. Também foram usados dados do

cadastro imobiliário da Prefeitura de São Paulo para área construída (que não eram

disponíveis para os demais municípios) e os dados do censo de 1970, que serviram

de base para dados sobre atendimento por serviços básicos.

O modelo compreende 5 submodelos. O submodelo regional procura estimar o

crescimento regional de cada grupo de atividades (quer em decorrência de

crescimento interno ou de migrações), gerando totais de controle. Nele, domicílios

com e sem posse de auto e domicílios em transição de categoria são relacionados

com origens de viagens, enquanto as demais atividades não residenciais (como

emprego e serviços) são vinculadas aos destinos, o que é aceitável para a hora pico

da manhã. Atividades residenciais são convertidas em viagens através da aplicação

de taxas de viagem por categoria de domicílio. Assim:

s
tn

n
tt OOD +∆=∆ ∑ , com ( 3.2.2-1)

n
t

n
t

n
t HvoO ∆=∆ . , e ( 3.2.2-2 )

s
tn

t

n
ts

t Hvo
voO .2

1

=

=

= ( 3.2.2-3 )

onde:

tD∆  é a variação de viagens com destino à área de estudos no período t,

n
tO∆  é o número de viagens originadas em novos domicílios do tipo n (onde n=1 ou

n=2, respectivamente com e sem posse de auto) na hora pico em t,
n
tvo  corresponde à taxa de viagens por residência do tipo n na hora pico em t,

n
tH∆  representa o crescimento vegetativo dos domicílios do tipo n no período t,

s
tO  corresponde às viagens originadas por domicílios que passaram a ter posse de

auto no período t, e
s
tH  corresponde aos domicílios que passaram a poder adquirir automóvel durante o
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período t (sendo que a transição de domicílios com posse auto em domicílios

sem posse de auto é considerada nula).

As taxas de viagens diárias por tipo de domicílio podem ser vistas na Tabela 3.2.2-1.

Tabela 3.2.2-1: Viagens diárias por domicílio tipo n

1968 1972 1975 1980 1985 1990
Viagens diárias de domic. n=1 7,00 7,34 7,53 7,75 7,89 7,98
Viagens diárias de domic. n=2 3,54 3,66 3,73 3,83 3,92 3,98

*  O percentual calculado de viagens diárias ocorrendo durante a hora pico da manhã (7:30 às 8:30)
resultou em 7,66% para possuidores de carro e 11,10% para não possuidores[D17].

Vale comentar que a estimação do número de domicílios que adquiririam veículo

particular foi feita com base em uma função que fornece a porcentagem de

domicílios com posse de auto em função do nível de renda, originalmente

apresentada no Plano Urbanístico Básico de 1968 e reproduzida na Figura 3-2. (Na

verdade o modelo estima a potencial posse de autos, uma vez que outros fatores além

da renda podem influir na efetivação da compra).

Fonte: São Paulo (1974) apud Plano Urbanístico Básico (1968)
Figura 3-2: Relação entre a renda média familiar e a propriedade de automóveis particulares
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O submodelo de uso do solo representa a escolha de localização e faz a distribuição

espacial das três classes de atividades (não-residenciais, residenciais com posse de

auto e sem posse de auto) de forma seqüencial, utilizando uma formulação de

alocação simplesmente restringida baseada em medidas de atração das zonas. A

atração é dada pela área disponível para cada atividade, pelo nível de fornecimento

de serviços de água e esgoto e pelo custo médio de interação das atividades nas

zonas. Assim:

∑ −

−

−

−

∆=∆
j

C
jt

aD
jt

C
jt

aD
jt

tjt D
jt

D
C

D
U

D
L

D
jt

D
C

D
U

D
L

eUL

eUL
DD

1

1

.

.

..

..
.

λαα

λαα

, ( 3.2.2-4 )

∑ −

−

−

−

∆=∆
i

C
it

an
it

C
it

an
itn

t
n
it n

it
n
C

n
U

n
L

n
it

n
C

n
U

n
L

eUL

eULOO
1

1

.

.

..

...
λαα

λαα

, ( 3.2.2-5 )
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V
i LLL ∆−= ( 3.2.2-15 )

onde:

jtD∆  e tD∆  representam respectivamente o aumento de viagens com destino a

atividades não-residenciais na zona j e na região como um todo no período t,
n
t

n
it OO ∆∆  e  representam respectivamente o aumento de viagens com origem em

domicílios tipo n na zona i e na região como um todo durante o período t,
an
it

aD
jt LL  e  é área (de terreno) disponível para atividades não-residenciais na zona j e

para domicílios tipo n na zona i, no período t,
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itjt UU  e  correspondem ao fornecimento de serviços básicos (em porcentagem de

área com abastecimento de água e esgoto) na zona j e i, no período t,
n

it

D

jt CC 11   e −−  são os custos de localização das atividades não-residenciais na zona j e de

domicílios tipo n na zona i, em t-1,
n
C

n
U

n
L

D
C

D
U

D
L λααλαα   e ,,, ,  são parâmetros a calibrar para cada atividade,

aD
j

aA
ji LL  e =  representam a área total inicialmente disponível para urbanização e a área

disponível para uso pelo incremento de atividades não-residenciais na zona i,
D
jt

D
jt FF ∆  e  correspondem respectivamente à demanda e ao incremento de demanda

de área construída decorrente de atividades não-residenciais em j no período t,
21   e  , δδδ D  são os consumos padrão de área para as atividades não-residenciais,

residenciais com posse e residenciais sem posse de auto calibrados para a região,
D
jL∆  é a área de terreno utilizada pelo incremento de atividade não-residencial em j,

D
jtu  é o coeficiente de aproveitamento de atividades não-residenciais na zona j em t,

1a
iL  representa a área disponível para uso pelo incremento de domicílios com posse

de auto na zona i, (correspondendo ao total de área urbanizável já deduzido da área

ocupada pelo incremento de atividades não-residenciais),
2a

iL  é a área restante disponível para uso pelo incremento de domicílios sem posse de

auto na zona i, (correspondendo à área urbanizável diminuída das áreas ocupadas

pelos incrementos de atividades não-residenciais e de residências com posse de

auto),

LV é o estoque de área de terreno que estará disponível para o próximo período, e
2121   e ,, ,, γγγθθθ DD  são parâmetros calibrados para destinos e origens da região.

Note-se que o modelo incorpora as hipóteses convencionais de defasagem entre

alterações nos custos de transportes e mudanças de uso do solo. O efeito defasado

também está presente no fator de construção (coeficiente de aproveitamento) em

cada zona, e o consumo padrão de espaço construído é obtido diretamente pelo

inverso da taxa de densidade de viagens.
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Os parâmetros calibrados pelo o SISTRAN para o modelo regional e de uso do solo

são apresentados a seguir na Tabela 3.2.2-2.

Tabela 3.2.2-2: Parâmetros calibrados para modelos regional e de uso do solo

AtividadesParâmetros Não-residenciais Domicílios c/posse de auto Domicílios s/posse de auto

κ (cte.) 0,7402 6,7777 7,5048

Lα 0,5804 0,1390 0,3406

Uα 1,3103 1,2252 -0,2310

Cλ 0,3259 0,2419 0,8431

δ 0,0038 0,0234 0,0079

θ 0,3998 0,1161 0,1161

γ 0,7542 0,5728 0,5728

Cabe mencionar que a análise da estabilidade temporal do consumo padrão de área

por atividade ( 21   e  , δδδ D ) para os anos de 1968, 1972 e 1975 revelou tendência de

redução para residências com posse de auto e de aumento para aquelas sem posse de

automóvel.

As mudanças de classe de domicílios são alocadas às zonas usando fórmulas ad-hoc
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Os custos são estimados pelo do modelo de transportes utilizando um valor do tempo

para cada classe de domicílio ( nν ) e são agregados como segue:
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onde:
D
jt

n
it CC 11  e −−  são os custos totais relacionados respectivamente com domicílios com

auto e sem auto (n=1 e n=2) na zona i e com atividades não-residenciais na

zona j no período t-1,
n
ijtc 1−  é o custo de interação para atividades n entre as zonas i e j no período t-1, e

nν  é o valor do tempo, definido como percentual da renda média familiar dividida

pelo número de trabalhadores por família por domicílio tipo n (assumidos como

Cr$8,76 e 2,23 para n=1 e n=2 respectivamente em Cruzeiros de Janeiro de 1975).

Com base nos intercâmbios de atividades expressos em origens e destinos de

viagens, o submodelo de ‘distribuição modal’ faz a distribuição de viagens pelas

zonas juntamente com sua divisão por modo de transporte. Ele gera três matrizes de

viagens (uma para viagens de pessoas com posse de auto que escolhem viajar de

carro, outra para essa categoria de pessoas que preferem transporte público e outra

ainda para pessoas que não possuem veículo) utilizando uma formulação baseada na

maximização da entropia.

Na verdade, como anteriormente foi estimada a propriedade potencial de autos e não

a propriedade efetiva, o modelo de divisão modal estima quantas das pessoas

potencialmente proprietárias faz uso do carro, aqui incluídos os táxis. Assim:
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onde:
nk

ijT  são as viagens entre as zonas i e j por pessoa do tipo n (com ou sem

disponibilidade de auto) utilizando o modo k (transporte individual ou coletivo),
n
iO  são origens na zona i para pessoas do tipo n (equivalente à produção de viagem),

jD  são destinos na zona j equivalente à atração de viagens),

k são os modos de viagem (k=1 para automóvel e k=2 para transporte público) com

k=1,2 para n=1 e k=2 para n=2,
nk
ijc  representa o custo de viagem entre i e j por pessoa do tipo n utilizando o modo k,

βeBA j
n
i , são parâmetros a serem calibrados.

Os parâmetros utilizados neste modelo encontram-se na Tabela 3.2.2-3.

Tabela 3.2.2-3: Parâmetros usados no modelo de divisão modal

Domicílios com posse de auto Domicílios sem posse de auto
nβ 0,172 0,086

Na seqüência, o submodelo de alocação de viagens segue o processo convencional

usando um algoritmo de passagem única (one–pass) baseado n0 procedimento

multipath, com a identificação dos caminhos mínimos em função dos custos para

cada modo de transporte e classe de domicílios. As demandas de viagens pessoais

são convertida em fluxo de veículos com a aplicação de taxa de ocupação média por

veículo e agregação nos links e estes fluxos são transformados em fluxos em veículos

equivalentes com o uso de fatores de equivalência m
ze  para veículos da modalidade

de transporte m em links do tipo z. Genericamente:
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k

a

m
zk

k
aa eqq .∑= , ( 3.2.2-34 )

onde:
nk
ijcg  são os custos dos caminhos mínimos entre i e j para o modo de transporte k e

para a classe de domicílios n, e
nkr
ijQ  é a capacidade da rota r para o modo k entre i e j,

k
aq  é o fluxo usando o link a, em veículos,

aq  é o fluxo usando o link a, em veículos equivalentes,

nkω corresponde à taxa média de ocupação, e
k

a

m
ze  é o fator de equivalência de veículos do modo m em links tipo z.

Por último, existe ainda o modelo de custo generalizado que gera valores de custo de

localização de atividades nas zonas (usado no modelo de uso do solo), custo de

distribuição e divisão modal para viagens entre zonas para cada modo de viagem

(empregado no modelo de distribuição modal), e ainda o custo de viagem por rota e

por modo (empregado na alocação de viagens e estimado de forma similar ao

verificado nos modelos tradicionais). Ele é baseado em tempos de viagem (em

função dos fluxos veiculares), custos operacionais por modo de transporte e ainda

tempo gasto em terminais, tempos de espera e transferência para o transporte

coletivo.

Embora a calibração destes modelos seja dificultada pela necessidade de dois

conjuntos de dados para anos separados pelo período de simulação, a necessidade

uma quantidade pequena de dados pelo SISTRAN permitiu sua calibração, ainda que

apresentando várias deficiências, (como no caso a omissão de variáveis importantes

que levaram ao sinal negativo de Uα  na Tabela 3.2.2-2). Tais deficiências

contribuíram para o desenvolvimento de um modelo mais complexo, o MUT, que

será comentado a seguir.

3.2.3 Modelo do projeto MUT de 1977
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Em 1977, revelando a percepção da necessidade de conhecer melhor a estrutura

organizacional da cidade e de desenvolver uma ferramenta para análise de políticas

de planejamento, a Prefeitura do Município de São Paulo encarregou a COGEP –

Coordenadoria Geral de Planejamento de coordenar o estudo e desenvolvimento de

um “Modelo Urbano da Região Metropolitana da Grande São Paulo”.

O estudo visou não só a criação de um instrumento de análise e avaliação de políticas

de planejamento urbano bastante variadas, abrangendo aspectos de uso do solo,

habitação, transportes e infra-estrutura urbana, mas também a formação de uma

equipe técnica permanente para operar, rever e atualizar continuamente o

instrumento desenvolvido. Além disso, deveriam ser testadas e avaliadas diversas

alternativas políticas de planejamento nas áreas mencionadas para que se pudesse

propor estratégias adequadas aos objetivos de desenvolvimento da região (São Paulo,

1978).

Partindo-se da premissa pela qual, conhecida a estrutura de um sistema e a forma de

inter-relacionamento de seus componentes, pode-se prever seu comportamento em

resposta a variações na situação inicial, optou-se pelo uso de um modelo matemático

como instrumento de avaliação sistemática de alternativas políticas para ações de

planejamento.

O modelo desenvolvido baseou-se no modelo integrado de uso do solo e transportes

aplicado por Marcial Echenique e Associados à cidade de Bilbao, descrito

anteriormente com mais detalhes no item 2.3.2.

O Projeto MUT – Modelo de Uso do Solo e Transportes de São Paulo foi então

iniciado em 1977 em parceria com Marcial Echenique e teve como objeto a região

metropolitana que, à época, englobava São Paulo e outros 37 municípios. O modelo,

concebido trouxe uma das mais detalhadas representações do setor de uso do solo já

implementada em um modelo integrado e utilizou informações da Pesquisa Origem-

Destino de 1977 combinadas com cadastros imobiliários, em particular o TPCL –

Cadastro Territorial, Predial e de Conservação e Limpeza, referente ao município de
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São Paulo. A especificação e calibração do modelo está documentada detalhadamen-

te nos relatórios do projeto (Companhia de Engenharia de Tráfego, 1980).

Este modelo considera as atividades em termos de atividades residenciais,

econômicas e de consumo, seguindo a estrutura clássica dos modelos desenvolvidos

por Echenique, conforme apresentados no capítulo 2. As atividades residenciais são

classificadas em 4 categorias por faixa de renda, e as atividades econômicas também

em 4 classes por setor econômico. A estratificação dos estoques de edificações foi

feita com base no tipo de uso e, em alguns casos, desagregada segundo o padrão de

construção. Foram identificados 18 tipos de zoneamento segundo a legislação de uso

do solo vigente na área de estudo e ainda foram definidas 2 categorias de infra-

estrutura segundo sua disponibilidade.

Pode-se verificar que se trata de um modelo bastante complexo e detalhado. Um

sumário mais extenso, incluindo a revisão dos parâmetros calibrados, pode ser

encontrada em Pietrantonio (2001). No entanto, em face dos recursos disponíveis

neste trabalho, o MUT não pôde ser considerado como alternativa viável e sua

descrição não será aprofundada.

3.2.4 Modelo do Metrô baseado na Pesquisa Origem-Destino de 1987

Em 1987 o Metrô realizou um estudo para a definição de sua rede básica utilizando

um modelo tradicional de quatro etapas. A descrição a seguir baseia-se nos relatórios

técnicos referentes ao estudo (Companhia do Metropolitano de São Paulo, 1992).

O processo de previsão da demanda utilizou os dados da pesquisa O-D realizada em

1987, a qual contemplou a Região Metropolitana de São Paulo – RMSP, dividindo-a

em 254 zonas O-D (ver Figura 3-3) para os horizontes de 2000 e 2010 e

considerando os modos de transporte classificados em individual e coletivo. O modo

individual compreendeu viagens utilizando automóveis, táxis, motocicletas,

caminhões e outros, enquanto o modo coletivo englobou coletivos públicos (ônibus a

diesel, trólebus, lotações, metrô e trens) e coletivos privados (ônibus fretados e
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escolares).

Figura 3-3: Zoneamento usado no estudo de 1987 sobre demanda de viagens para o Metrô

O modelo de previsão da demanda por transportes baseou-se na metodologia

tradicional de 4 etapas (geração, distribuição de viagens, divisão modal e alocação

das viagens à rede) acrescida de um procedimento de cálculo da ocupação de

automóveis para obtenção da matriz de carregamento.

Os estudos de variáveis sócio-econômicas empregaram maior agregação, baseando-

se em 198 Unidades Territoriais Comparáveis – UTCs, para que se pudesse

identificar a evolução desta variáveis em relação ao levantamento de 1977.

As medidas de produção e atração foram elaboradas para as 254 O-D, pois o

zoneamento em UTCs agregaria zonas com características não homogêneas.

Para os estudos de carregamento da rede foi usado um nível maior de desagregação,

totalizando 484 zonas de carregamento sendo 462 zonas internas e mais 22 zonas

externas, estas últimas representando os acessos à rede de transportes da RMSP.

Zonas O-D / 1987
Municípios da RMSP

  Município de São Paulo
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O modelo de geração de viagens empregou a metodologia agregada com análise de

regressão linear e contemplou apenas as viagens motorizadas para o período de 2

horas de pico durante a manhã, distinguindo 3 motivos de viagem: residência-

trabalho, residência-escola e outros motivos.

A calibração do modelo de geração de viagens resultou nos parâmetros apresentados

na Tabela 3.2.4-1 para a função de produção e na Tabela 3.2.4-2 para a função de

atração de viagens, segundo as equações:

T
iI

T
iE

T
iN

p
i IaEaNaP ... ++= ( 3.2.4-1 )

e
T
jM

T
jI

T
jE

T
jN

p
j MbIbEbNbA .... +++= , ( 3.2.4-2 )

onde:
p

iP  representa a produção de viagens para a zona i por motivo p,

T
iN  é a população residente na zona i,

T
iE  corresponde ao número total de empregos da zona i,

T
iI  é a renda total da zona i (renda per capita x pela população residente) em salários

mínimos de setembro de 1987 – SM873,
p
jA  é a atração de viagens para a zona j por motivo p,

T
jN  representa a população residente na zona j,

T
jE  é o número total de empregos da zona j,

T
jI  corresponde à renda total da zona j (em SM87),

T
jM  é o número total de matrículas da zona j, e

Na , Ea , Ia , Nb , Eb , Ib  e Mb  são parâmetros a serem calibrados.

                                                          
3 Salário mínimo em setembro de 1987 corresponde a Cz$ 2.062,00.
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Tabela 3.2.4-1: Parâmetros calibrados para a função de produção de viagens por motivo

Motivo de viagem Na Ea Ia
residência-trabalho 0,186267 - 0,002500

residência-escola - - 0,018648
outros motivos - 0,027044 0,011799

Tabela 3.2.4-2: Parâmetros calibrados para a função de atração de viagens por motivo

Motivo de viagem Nb Eb Ib Mb
residência-trabalho 0,038930 0,577156 - -

residência-escola -0,090493 - 0,021443 0,318238
outros motivos - 0,067185 0,006460 -

Para a etapa de distribuição de viagens foi usado o modelo gravitacional

simplesmente restringido, conforme verificado a seguir:

∑ =

=
ij

p
ij

p
j

p
ij

p
jp

i
p

ij FA
FA

PT
.

.
. ( 3.2.4-3 )

onde:
p

ijT  é o total de viagens entre i e j pelo motivo p,

p
iP  representa a produção de viagens da zona i para o motivo p,

p
jA  corresponde às viagens atraídas pela zona j pelo motivo p, e

p
ijF  é o fator de ocorrência de viagens entre i e j pelo motivo p considerada a

impedância aos deslocamentos. Este fator representa a influência da utilidade

média ponderada, dada por [ ]p
ij

p
ij UfF = .

Os fatores p
ijF  para cada motivo de viagem foram apresentados graficamente,

conforme reproduzido nas Figuras 3-4, 3-5 e 3-6 que se seguem.
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Figura 3-4: Fatores p
ijF  para viagens com base residencial por motivo trabalho

Figura 3-5: Fatores p
ijF  para viagens com base residencial por motivo escola
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Figura 3-6: Fatores p
ijF  para viagens por outros motivos

A utilidade média ponderada foi calculada a partir das utilidades de viagem por

motivo p diferenciadas para os modo de transporte individual e coletivo podendo ser

representada por:

i
ij

c
ij

i
ij

i
ij

c
ij

c
ijp

ij tt
tUtU

U
+
+

=
..

( 3.2.4-4 )

onde:
p

ijU  é a utilidade média ponderada,

i
ij

c
ij UU   e  correspondem à utilidade para o uso de transporte coletivo e individual em

viagens entre i e j por motivo p, e
i
ij

c
ij tt   ,  são as viagens por transporte coletivo e individual realizadas entre i e j.

As utilidades do uso de transporte coletivo ou individual em unidade de tempo

(minutos) para viagens entre i e j são dadas por:
c
ij

cc
ij

c
ij

c
ij ccttetvU ..2 ++=  ,e ( 3.2.4-5 )
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.
.2 +++= ( 3.2.4-6 )

onde:
i
ij

c
ij tvtv   e  são o tempo de viagem por transporte coletivo e individual entre i e j (em

minutos),
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c
ijte  representa o tempo de espera por transporte coletivo entre i e j (em minutos),

i
ijtt  representa o tempo terminal para transporte individual entre i e j (em minutos),

ic ctct   e  são o custo do tempo para usuários de transporte coletivo e individual, (em

minutos/SM87),
c
ijc  é a tarifa paga pelo transporte coletivo entre i e j, (em SM87),

i
ijco  corresponde ao custo médio de operação do veículo individual por km

percorrido entre i e j (em SM87/km),

ijd  é a distância viária entre i e j (em km),

jce  é o custo diário médio do estacionamento na zona j (em SM87), e

to é a taxa de ocupação média dos veículos individuais (em veículos /1.000

habitantes, apresentada mais adiante).

A divisão modal foi realizada com base em gráficos relacionando a participação do

modo de viagem com uma função de utilidade (diferenciada de acordo com o motivo

de viagem) e, conforme o caso, com a taxa de motorização das zonas. Assim:

• para o motivo residência-trabalho: considerou-se a diferença entre as utilidades

dos transportes (Uc-Ui) além da taxa de motorização (em veículos/habitante);

• para o motivo residência-escola: foi usada a relação entre as utilidades por tipo

de transporte (Uc/Ui) e também a taxa de motorização; e

• para outros motivos: empregou-se apenas a diferença entre as utilidades dos

transportes (Uc-Ui), já que mais de 50% das viagens tinham base não-residencial.

As zonas de tráfego foram estratificadas em função da taxa de motorização por um

processo de tentativa e erro até que fossem obtidas 4 curvas calibradas para o motivo

residência-trabalho, 3 para motivo residência-escola e, naturalmente, apenas uma

para outros motivos. Estas curvas foram interpoladas para a aplicação final e os

valores utilizados encontram-se na Tabela 3.2.4-3 a seguir.
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Tabela 3.2.4-3: Participação do transporte coletivo em viagens por motivo (em %)

Para motivo de viagem residência-trabalho:
Diferença entre as utilidades por tipo de transportes (Uc-Ui)taxa de motorização (tm

em veículos/1.000 hab.) -12,218 -0,786 5,189 9,279
tm < 66 90,70 81,00 78,20 76,50

66 ≤ tm < 82 88,45 79,00 75,15 72,35
82 ≤ tm < 104 86,20 77,00 72,10 68,20

104 ≤ tm < 134 80,35 72,15 66,20 62,85
134 ≤ tm < 175 74,50 67,30 60,30 57,50
175 ≤ tm < 227 64,35 59,45 52,75 50,40
227 ≤ tm < 279 54,20 51,60 45,20 43,30

tm ≥ 279 44,05 43,75 37,65 36,20
Para motivo de viagem residência-escola:

Relação entre as utilidades por tipo de transporte (Uc/Ui)taxa de motorização (tm
em veículos/1.000 hab.) 1,587 2,234 2,974 3,869

tm ≤ 80 70,20 58,60 58,00 56,50
80 ≤ tm < 90 64,77 53,67 51,00 49,63
90 ≤ tm < 99 59,33 48,73 44,00 42,77

99 ≤ tm < 166 53,90 43,80 37,00 35,90
166 ≤ tm < 177 51,03 41,77 34,20 32,37
177 ≤ tm < 188 48,17 39,73 31,40 28,83
188 ≤ tm < 265 45,30 37,70 28,60 25,30

tm ≥ 265 42,43 35,67 25,80 25,30
Para outros motivos de viagem:

Diferença entre as utilidades por tipo de transportes (Uc-Ui)taxa de motorização (tm
em veículos/1.000 hab.) -10,199 -2,983 0,337 5,070

- 0,683 0,605 0,460 0,322

Para a conversão das viagens pessoais, gerada pela etapa de divisão modal, em

viagens veiculares foi calculada a taxa de ocupação dos veículos por motivo de

viagem em função da distância e da taxa de motorização.

Foram calibradas 3 curvas de ocupação de automóveis para motivo residência-

trabalho e outras 3 para motivo residência-escola, ambas em função da taxa de

motorização e da distância. Para outros motivos foi calibrada apenas uma curva em

função da distância. O resultado da interpolação das curvas para os motivos

residência-trabalho e residência-escola além da curva calibrada para outros motivos

pode ser visto a seguir na Tabela 3.2.4-4.
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Tabela 3.2.4-4: Participação dos motoristas sobre o total de viagens pelo modo individual (em %)

Para motivo de viagem residência-trabalho:
Distânciataxa de motorização (tm

em veículos/1.000 hab.) 0,576 1,421 3,709
tm < 79 75,40 75,40 82,80

79 ≤ tm < 104 75,77 75,97 82,93
104 ≤ tm < 128 76,13 76,53 83,07
128 ≤ tm < 159 76,50 77,10 83,20
159 ≤ tm < 197 78,13 78,60 83,40
197 ≤ tm < 234 79,77 80,10 83,60
234 ≤ tm < 271 81,40 81,60 83,80

tm ≥ 271 83,03 83,10 84,00
Para motivo de viagem residência-escola:

Distânciataxa de motorização (tm
em veículos/1.000 hab.) 1,250 1,390 3,787

tm ≤ 90 22,70 25,10 32,50
90 ≤ tm < 118 23,70 26,30 33,83

118 ≤ tm < 147 24,70 27,50 35,17
147 ≤ tm < 177 25,70 28,70 36,50
177 ≤ tm < 210 27,33 30,70 41,80
210 ≤ tm < 243 28,97 32,70 47,10
243 ≤ tm < 276 30,60 34,70 52,40

tm ≥ 276 32,23 36,70 52,40
Para outros motivos de viagem:

Distânciataxa de motorização (tm
em veículos/1.000 hab.) 0,389 0,889 1,586 3,390

- 78,50 80,30 81,40 83,00

As matrizes de viagem no período de pico foram convertidas em matrizes da hora-

pico para permitir a alocação de viagens às redes viárias. Para tanto foram usados os

fatores de conversão de 0,5645 e 0,5050 para os modos individual e coletivo

respectivamente.

Para a conversão de outros tipos de veículo em unidades de automóvel padrão foram

utilizados os seguintes fatores de equivalência:

• autos e outros: 1,0

• caminhões: 2,0

• motocicletas: 0,5

A alocação de viagens à rede de transportes foi feita pelo método do equilíbrio para o

transporte individual e por alocação tudo-ou-nada para o transporte coletivo.
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As projeções de frota foram feitas com base na estimativa de evolução da taxa de

motorização e de renda per capita conforme Tabela 3.2.4-5 abaixo:

Tabela 3.2.4-5: Evolução da taxa de motorização e da renda per capita (em %)

Entre 1987 e 2000 Entre 2000 e 2010
Taxa de motorização + 20,0% +   4,6%
Renda per capita + 35,0% + 17,9%

Para o ano de 1987, a relação estabelecida entre estas duas variáveis foi dada por:

iPCi Itm  .47734,4205411,32 += ( 3.2.4-7 )

onde:

itm  é a taxa de motorização da zona i, e

iPCI   representam a renda per capita da zona i.

A distribuição da frota futura foi proposta com base em que a intensidade de variação

da taxa de motorização estaria relacionada com a variação da renda per capita (vide

Tabela 3.2.4-6). Assim:

Tabela 3.2.4-6: Modelos de distribuição da frota futura

Modelo de distribuição da frota
Zonas s/população em 1987
e com população em 2000

2000
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onde:
20001987   e ii tmtm  são respectivamente as taxas de motorização referentes aos anos de

1987 e 2000 para a zona i, e
2000

 
1987

  e iPCiPC II  representam a renda per capita da zona i para os anos de 1987 e 2000.
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3.2.5 Modelo do Metrô baseado na Pesquisa Origem-Destino de 1997

O estudo realizado pelo Metrô em 1997 teve como objetivo o desenvolvimento do

plano de expansão da rede de Metrô para 2020 e sua articulação com a rede de

transporte coletivo de São Paulo e, bem como o estudo anterior, também foi

elaborado usando a metodologia tradicional. Os dados apresentados a seguir são

referentes ao relatórios técnicos sobre os modelos de transporte (Companhia do

Metropolitano de São Paulo, 2000); (Companhia do Metropolitano de São Paulo,

2001).

O zoneamento do estudo de 1997 abrangeu a RMSP definindo 389 zonas de tráfego

(como se pode ver na Figura 3-7), desagregadas ainda em 1158 zonas de

carregamento.

Figura 3-7: Zoneamento usado no estudo de 1997 sobre demanda de viagens para o Metrô

As equações do modelo de geração de viagens foram calibradas usando a

metodologia agregada com análise de regressão linear para as 389 zonas O-D

adotando interceptos iguais a zero, de forma a permitir desagregações e agregações

posteriores. Segundo o relatório, o modelo de distribuição de viagens foi inicialmente

Zonas O-D / 1997
Municípios da RMSP

  Município de São Paulo
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desenvolvido e calibrado para as 389 zonas O-D e posteriormente para as 1158 zonas

de carregamento, apresentando melhor aderência no segundo caso. Similarmente, o

modelo de divisão modal foi desenvolvido segundo o mesmo nível de agregação de

1158 zonas.

Para o modelo de geração de viagens, considerando viagens realizadas no período

pico da manhã (6:30 às 8:30h) nas 389 zonas O-D, foi utilizada uma segmentação

por motivo (residência-trabalho, residência-escola e outros motivos) determinando 3

equações de produção e 3 de atração de viagens. Posteriormente as equações de

produção e atração por motivo trabalho foram desagregadas em 4 faixas de renda

para adequarem-se às necessidades do modelo de distribuição de viagens. Seguem-se

as equações genéricas e os parâmetros calibrados (Tabelas 3.2.5–1 e 3.2.5–2) para

cada motivo de viagem e por faixa de renda (somente para motivo trabalho).

T
iAuto

T
iI

T
iE

T
iN

p
i AutoaIaEaNaP +++= 000.100/...      ( 3.2.5-1 )

e
T
jM

T
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T
jI

T
jE

T
jN

p
j MbAutobIbEbNbA .000.100/... ++++= , ( 3.2.5-2)

onde:
p

iP  representa a produção de viagens para a zona i por motivo p,

T
iN  é a população residente na zona i (na faixa de renda definida quando aplicável),

T
iE  corresponde ao número total de empregos da zona i,

000.100/T
iI  é a renda total da zona i dividida por 100.000 (em R$ de outubro/97),

T
iAuto  é o número de automóveis da zona i,

p
jA  é a atração de viagens para a zona j por motivo p,

T
jN  é a população residente na zona j (na faixa de renda definida quando aplicável),

T
jE  representa o número total de empregos da zona j,

000.100/T
jI  é a renda total da zona j dividida por 100.000 (em R$ de outubro/97),

T
jAuto  corresponde ao número de automóveis da zona j,

T
jM  é o número total de matrículas da zona j, e

Nb , Eb , Ib , Autob , Mb , Na , Ea , Ia  e Autoa  são parâmetros a serem calibrados.
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Tabela 3.2.5-1: Parâmetros calibrados para a função de produção de viagens por motivo

Motivo de viagem Na ** Ea Ia Autoa
residência-trabalho todas as faixas* 0,148946 -0,017630 - 0,112213
residência-trabalho faixa de renda 1* 0,081643 - - -
residência-trabalho faixa de renda 2* 0,178622 -0,011878 - -
residência-trabalho faixa de renda 3* 0,214781 - - -
residência-trabalho faixa de renda 4* 0,212109 - - -

residência-escola -0,005172 - 2,868593 0,273672
outros motivos 0,012956 0,018304 - 0,055241

* Faixa de renda 1: até R$ 600,00 ou até 5 SM; faixa de renda 2: de R$600,01 a R$ 1.800, 00 ou de
5 a 15 SM; faixa de renda 3: de R$ 1.800, 00 a R$ 3.600, 00 ou de 15 a 30 SM; e faixa de renda 4:
acima de R$ 3.600,00 ou acima de 30 SM (Reais de outubro/1997).

** Na  são parâmetros calibrados para a população da zona para a faixa de renda definida quando
aplicável.

Tabela 3.2.5-2: Parâmetros calibrados para a função de atração de viagens por motivo

Motivo de viagem Nb * Eb Ib Autob Mb
residência-trabalho todas as faixas* -0,044213 0,487453 - - -
residência-trabalho faixa de renda 1* - 0,048428 - - -
residência-trabalho faixa de renda 2* -0,026143 0,227358 - - -
residência-trabalho faixa de renda 3* -0,026453 0,110869 - - -
residência-trabalho faixa de renda 4* -0,029578 0,063873 - - -

residência-escola -0,075754 - 14,853274 - 0,265396
outros motivos -0,013213 0,084050 - 0,050303 -

* Faixa de renda 1: até R$ 600,00 ou até 5 SM; faixa de renda 2: de R$600,01 a R$ 1.800, 00 ou de
5 a 15 SM; faixa de renda 3: de R$ 1.800, 00 a R$ 3.600, 00 ou de 15 a 30 SM; e faixa de renda 4:
acima de R$ 3.600,00 ou acima de 30 SM (Reais de outubro/1997).

** Nb  são parâmetros calibrados para a população da zona para a faixa de renda definida quando
aplicável.

Para a distribuição de viagens foi adotado um modelo gravitacional duplamente

restrito  desenvolvido para as viagens motorizadas. Genericamente:
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p
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p
j cfOab .'.1 , ( 3.2.5-6 )

e assumindo-se 0≥ijT ( 3.2.5-7 )

onde:
p
iO'  corresponde às viagens originadas na zona j pelo motivo p, descontadas as

viagens intrazonais,
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Iif  é o fator de separação de viagens intrazonais específico da zona i,

p
iO  corresponde às viagens originadas na zona j pelo motivo p,

p
ijT  é o total de viagens entre i e j pelo motivo p,

p
j'D  corresponde às viagens com destino na zona j pelo motivo p, balanceadas pelo

total de viagens originadas,

ji ba   e  são coeficientes de balanceamento a calibrar para as zona i e j,

[ ]ij
p cf  é função do custo generalizado de viagem onde [ ] ( )ij

p
ij

p ccf .exp β−= , e

pβ é o parâmetro a calibrar por motivo de viagem.

No intuito de melhorar a aderência do modelo, as viagens motivo residência-

trabalho, que representaram a maioria das viagens no período de pico, foram

estratificadas segundo a renda média familiar, numa tentativa de alcançar uma

melhor explicação do comportamento da distribuição de viagens deste tipo.

Considerando que na modelagem os tempo de viagem para viagens intrazonais são

iguais a zero, o modelo de distribuição foi definido para viagens interzonais, sendo as

viagens intrazonais acrescidas posteriormente às matrizes modeladas. De acordo com

a pesquisa O-D, estas viagens representaram 10,3% do total da demanda na hora pico

da manhã em 1997 (embora tenham sido usados fatores específicos por zona).

Os parâmetros obtidos pela calibração por motivo e faixa de renda média familiar são

apresentados a seguir na Tabela 3.2.5–3 :

Tabela 3.2.5-3: Parâmetros calibrados para a distribuição de viagens por motivo

Motivo de viagem pβ
residência-trabalho faixa de renda 1* 0,0037
residência-trabalho faixa de renda 2* 0,0050
residência-trabalho faixa de renda 3* 0,0082
residência-trabalho faixa de renda 4* 0,0120

residência-escola 0,0199
outros motivos 0,0133

* Faixa de renda 1: até R$ 600,00 ou até 5 SM; faixa de renda 2: de R$600,01 a R$ 1.800, 00 ou de 5 a 15 SM;
faixa de renda 3: de R$ 1.800, 00 a R$ 3.600, 00 ou de 15 a 30 SM; e faixa de renda 4: acima de R$ 3.600,00
ou acima de 30 SM (Reais de outubro/1997).
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O custo generalizado para cada par de zonas foi calculado pela média simples dos

custos de cada modo de transporte em tempo equivalente, e foi definido por:

( ) ( )( ) 2/i
ij

i
ij

c
ij

pe
ij

esp
ij

inv
ijij ctctttc +++++=  ,com ( 3.2.5-8 )

)///(60. mFF
ij

c
ij hPITc =  ,e ( 3.2.5-9 )

( )( ) o
mFFo

ij
i
ij thPIcdc /)///(60..= ( 3.2.5-10 )

onde:

ijc  corresponde ao custo generalizado para viagens entre a zona i e a zona j, (em

minutos),
inv
ijt  é o tempo gasto dentro do veículo do modo coletivo entre i e j (obtido pela

calibração das redes, em minutos),
esp
ijt  é o tempo de espera pelo veículo do modo coletivo nos pontos de parada ou

estações de embarque entre i e j (equivalente a metade do headway, em

minutos, obtido pela calibração das redes),
pe

ijt  corresponde ao tempo a pé para o usuário do modo coletivo entre i e j (incluindo

tempos de acesso e transferência entre modos ou linhas, em minutos, obtido

pela calibração das redes),
c
ijc  e i

ijc  são os custos de viagem respectivamente para o modo coletivo e individual

entre as zonas i e j (custo monetário convertido em minutos equivalentes, com
c
ijc  também obtido pela calibração das redes),

i
ijt  representa o tempo gasto para o modo individual entre i e j (em minutos, obtido

pela calibração das redes),

ijT  é a tarifa média da viagem no modo coletivo entre i e j (em R$ de outubro/97),

FI  corresponde à renda média familiar (em R$ de outubro/97),

FP  é o número médio de pessoas por família,

mh  representa o número médio de horas trabalhadas por mês,

ijd  é a distância viajada entre a zona i e a zona j (em km),

oc  representa o custo operacional para o modo individual (obtido pela calibração das
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redes, foi estimado em R$ 0,25/km), e

ot  é a taxa média de ocupação do veículo do modo individual (estimada em 1,5

pessoas/auto).

Segundo o relatório, a adoção do valor do tempo diferenciado com base na renda

média da pesquisa O-D para cada classe de usuário ficou compatível com o valor

médio do tempo utilizado para alocação de viagens de R$ 2,64/hora4.

Para a divisão modal foi desenvolvido um modelo logit multinomial onde a escolha

do modo de transporte é feita com base na utilidade, dada por uma somatória de

variáveis. Veja a seguir a representação básica:

)exp()exp(
)exp(

ic

c
c

UU
UP
+

= ( 3.2.5-11 )

e

)exp()exp(
)exp(

ic

i
i

UU
UP
+

= ( 3.2.5-12 )

onde:
ic PP   e  correspondem as probabilidades de escolha dos modos de transporte coletivo

e individual respectivamente, e
ic UU   e  são as utilidades para os modos coletivo e individual.

As funções de utilidade para os modos coletivo e individual foram calibradas

agregadamente por máxima verossimilhança para os motivos de viagem já descritos

com base no conjunto de observações da pesquisa O-D. O modelo foi desenvolvido

para o período pico fatorado para a hora pico (entre 7:00 e 8:00 horas da manhã).

Aqui também foi necessário aprimorar o modelo através da estratificação por faixa

                                                          
4 O valor de R$ 2,64/hora foi adotado com base em pesquisa de preferência declarada
realizada na Zona Leste de São Paulo. Cabe comentar que pelo procedimento convencional,
para viagens motivo trabalho, o valor do tempo ficaria compreendido entre 25 e 40% da
renda horária do trabalhador. Para viagens por outros motivos o valor resulta um pouco
menor. Contudo, o valor adotado coincide com a renda mensal total da região dividida pela
população total, admitindo-se o número médio de 160 horas trabalhadas/mês e que toda a
população fosse composta de trabalhadores. A faixa de 25 a 40 % desse valor ficaria entre
R$ 0,66 e R$ 1,06/hora, o que indica que possivelmente não foi seguido o processo normal.
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de renda para as viagens motivo residência-trabalho. Contudo foram usadas apenas 2

faixas uma vez que a desagregação em 4 faixas de renda resultou em zonas com

número muito reduzido de observações, em particular para as faixas extremas. Veja a

função genérica de utilidade para modo coletivo seguida dos parâmetros calibrados

por motivo de viagem e, posteriormente a função para o modo individual e seus

parâmetros:

c
c

c
trans

c
taux

c
te

c
tv

c

ctrans

tauxtetvU

..

...0

ββ

βββα

++

+++=
( 3.2.5-13 )

onde:
cU  é a utilidade para os modos coletivo,
ctv  é o tempo de viagem por transporte coletivo (obtido a partir da rede de

simulação, em minutos),
cte  representa o tempo de espera por transporte coletivo (equivalente a metade do

headway, em minutos, obtido pela calibração das redes),
ctaux  representa o tempo auxiliar de acesso e transferência no terminal para

transporte coletivo (obtido a partir da rede de simulação, em minutos),
ctrans  representa o número de transferências para transporte coletivo (obtido a partir

da rede de simulação), e
cc  é a tarifa paga pelo transporte coletivo (em R$ de outubro/97).

Tabela 3.2.5-4: Parâmetros calibrados para as funções de utilidade de viagens por modo coletivo

Motivo de viagem 0α tvβ teβ tauxβ transβ cβ
residência-trabalho faixas 1 e 2* -0,288100 -0,007075 -0,01400 - - -0,3637
residência-trabalho faixas 3 e 4* +2,158700 -0,007520 -0,01420 -0,007520 -0,50720 -0,2341

residência-escola +1,111774 -0,009246 -0,07888 -0,020480 - -0,0624
outros motivos -0,335912 -0,013120 -0,02624 -0,009569 -0,01657 -0,4283

* Faixas de renda 1 e 2: até R$ 1.800, 00 ou até 15 SM; faixas de renda 3 e 4: acima de R$ 1.800,00 ou acima
de 15 SM (Reais de outubro/1997).

f
Itmd

i
c

i
ce

i
tv

i ItmdccetvU ....... ββββββ +++++= ( 3.2.5-14 )

onde:
iU  é a utilidade para o modo individual j,
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itv  é o tempo de viagem por transporte individual (em minutos, obtido pela

calibração das redes),
ice  é a variável de estacionamento na zona de destino para modo individual (assume

valor 0 em zonas com dificuldade de estacionamento e/ou com predominância

de estacionamento pago),
ic  corresponde ao custo de viagem por modo individual (em R$ de outubro /97),

d é a distância percorrida na viagem por modo individual (em km, obtida pela

calibração das redes),

tm é a taxa de motorização na zona de residência do indivíduo (em número de autos/

1.000 habitantes), e
FI  é a renda familiar média da zona de residência do usuário de transporte (em R$

de outubro/97).

Tabela 3.2.5-5: Parâmetros calibrados para as funções de utilidade de viagens por modo individual

Motivo de viagem tvβ ceβ cβ dβ tmβ Iβ
residência-trabalho faixas 1 e 2* -0,007075 -1,210086 -0,3637 - 0,005508 -
residência-trabalho faixas 3 e 4* -0,007520 -1,395000 -0,2341 - 0,004509 -

residência-escola -0,018430 - - -0,05439 0,004268 0,00329
outros -0,034780 - - -0,02753 - -

* Faixas de renda 1 e 2: até R$ 1.800, 00 ou até 15 SM; faixas de renda 3 e 4: acima de R$ 1.800,00 ou acima
de 15 SM (Reais de outubro/1997).

3.2.6 Modelo START utilizado pela Secretaria de Estado dos Transportes
Metropolitanos

Apesar de mais recente, a documentação obtida sobre os modelos utilizados não

permitiu identificar com segurança as especificações e parâmetros finais (São Paulo,

1999). Apesar de extensos, os relatórios são repetitivos e diversas informações estão

armazenadas apenas nos arquivos de dados utilizados pelo software de simulação

empregado. Por este motivo, esta alternativa não foi considerada viável.
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3.3 LEVANTAMENTO DE DADOS DISPONÍVEIS PARA SÃO PAULO

Genericamente, os dados necessários para a realização do estudo referem-se às

atividades, à demanda de viagens, à rede de transporte privada e de transporte

público, aos custos de transportes e, no caso de modelos integrados, às edificações,

aos preços e aluguéis de imóveis e à disponibilidade de infra-estrutura urbana, entre

outros.

A cidade de São Paulo encontra-se numa situação peculiar, incomum às demais

cidades brasileiras. Ela conta atualmente com uma longa série de pesquisas

domiciliares de Origem-Destino decenais que se iniciaram em 1967. Houve várias

alterações nos dados incluídos nas pesquisas em cada uma delas ao longo destes 40

anos, mas todas apresentam dados sócio-econômicos das famílias e de seus

integrantes, bem como uma série de informações sobre as viagens pessoais.

Além de possibilitarem a calibração de modelos de demanda, estes dados permitem

estimar a população desagregada por faixa de renda e por zona de tráfego, bem como

a posse de auto por domicílio. Os dados do censo poderiam ser eventualmente usados

para checagem, desde que consideradas a disparidade entre as zonas de tráfego e as

zonas censitárias, o que normalmente envolve um processo trabalhoso.

Dados referentes aos sistemas de transportes foram obtidos da CET/SP, da SPTrans e

do Metrô/SP. Existe, atualmente, um esforço considerável de integração de dados

entre estes órgãos no que se refere às características da rede viária e de transporte

público. Em ambos os casos, a prática atual utiliza uma rede condizente com o

zoneamento mais desagregado de 1158 zonas, exceto para fluxos de carga. Estes não

foram pesquisados na O-D de 1997 e foram obtidos em pesquisas suplementares,

utilizando-se dados para um zoneamento específico mais agregado.

Quanto ao nível de desagregação da rede viária, convém mencionar o estudo de

Cardoso (1999), onde se avaliam os efeitos do zoneamento e de suas dimensões em

modelos de alocação de tráfego. Nele, Cardoso conclui que o refinamento da rede

sempre melhora os resultados do carregamento, embora o nível de melhora diminua
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com o aumento do detalhamento.

Em relação a redes viárias, foram obtidos os dados referentes à rede de 1997 (época

da Pesquisa O-D do Metrô) e à rede atual (de 2002), ambas extensamente utilizadas

em simulações pelos órgãos envolvidos, obtendo-se uma qualidade de calibração

razoável. Em relação à rede de transporte público, a situação é distinta. Foi obtida a

rede referente a 1997, mas a qualidade de calibração ainda é considerada deficiente

pelos órgãos envolvidos, que têm concentrado esforços no projeto de uma nova rede

de transporte público. Além disso, as dimensões da rede de transporte público obtida

superam a capacidade de simulação do software utilizado.

O Cadastro Territorial, Predial e de Conservação e Limpeza – TPCL é também uma

fonte inestimável de dados de uso do solo para modelos integrados de uso do solo e

transportes. Extratos do cadastro foram obtidos, através da Secretaria de Finanças,

referentes aos anos de 1997, 2000 e 2002, incluindo informações sobre área

construída e área do terreno por face de quadra para o município de São Paulo,

previamente dividido em lotes. Ademais, os usos são classificados por tipo e as

construções por padrão. No entanto, não foi possível estabelecer a relação entre os

dados do TPCL e aqueles referentes à Pesquisa O-D para 1997.

Conforme mencionado anteriormente, embora esta seja uma valiosa fonte de dados,

também apresenta algumas omissões (como áreas com loteamentos clandestinos ou

ilegais) e erros de cadastramento a serem considerados.

Além do problema de disponibilidade de dados, a utilização de modelagem sofre

também de problemas de confiabilidade nos dados disponíveis.

No caso de fontes cadastrais de dados de atividades, como o TPCL ou o IPTU, é

preciso considerar o não cadastramento de usos ilegais ou irregulares (como

loteamentos clandestinos e favelas), ainda que sejam origem e destino de muitas

viagens pessoais.
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Áreas que sabidamente apresentam omissão de dados concentram-se na região sul do

município, próximo à represa de Guarapiranga, e em áreas das regiões extremo leste

e extremo noroeste do município.

É importante considerar também a existência de atividades incompatíveis com a

legislação de uso do solo (como uso comercial ou de serviços em áreas estritamente

residenciais). Este tipo de uso irregular apresenta uma situação diferente, pois

constará do cadastro com informações errôneas.

E há ainda a possibilidade de erros devido à periodicidade de atualização dos

cadastros. Alterações mais recentes de uso do solo podem não ter sido ainda

registradas.

Quanto aos vazios existentes, particularmente na zona sul do município, poderiam

ser usadas fotos aéreas ou de satélite para complementar a informação encontrada

naquele cadastro, caso estejam disponíveis e acessíveis e caso se julgue isto

compensador. Quanto aos lançamentos incorretos, isto exigiria levantamento de

campo para checagem dos dados (ainda que amostral) e despenderia muito tempo e

um grande esforço.

Além disso, note-se que o TPCL refere-se ao município de São Paulo e não à sua

região metropolitana. Por este motivo, é provável que os demais municípios tenham

de ser tratados de forma simplificada como zonas externas, embora este não seja o

caso nos modelos de transportes da CET/SP e do Metrô/SP.

O TPCL é, portanto, uma fonte de dados potencial, mas de difícil utilização sem

processamentos complementares trabalhosos.

A principal necessidade de informação a ser suprida para a implementação de um

modelo convencional é, entretanto, bem menor. Basicamente, dados sobre atividades

e rede viária e de transporte público são essenciais, visto que os parâmetros podem

ser emprestados dos modelos anteriormente apresentados (nos quais informações
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extensivas obtidas nas Pesquisas O-D já terão sido utilizadas na calibração).

Por outro lado, neste caso, há também problemas de transferibilidade dos parâmetros

calibrados. Akishino (2002) revisou extensamente esta questão, considerando taxas

de viagens por atividade e por área construída e parâmetros de modelos de demanda.

É preciso considerar que as taxas de geração de viagem de pólos geradores baseiam-

se na hipótese de que usos com características similares apresentam taxas de geração

similares. Em decorrência disso, usam-se os valores médios observados. Contudo,

diferenças significativas podem ocorrer na geração de viagens para usos similares

que se encontrem em áreas diferentes. Assim, estabelecimentos comerciais

localizados na área central da cidade ou em shopping centers na periferia ou subúrbio

podem gerar níveis diferentes de viagem. O mesmo pode ocorrer com complexos

residenciais de apartamentos no centro e na área suburbana.

Ademais, tem-se que considerar também que os parâmetros não são necessariamente

estáveis no médio e longo prazo. A exemplo disso pode-se citar a variação de área

utilizada por empregado para usos comerciais e de serviço na área central de

Toronto, identificada no estudo de Nowlan e Stewart (1991). Em razão deste tipo de

alteração ao longo do tempo, o ITE vem atualizando periodicamente as taxas de

geração de viagem encontradas em suas publicações, (inclusive incluindo novas

atividades), que contam hoje com mais de 118 tipos de uso do solo.

No entanto, Akishino (2002) assinala que taxas de viagens baseadas em atividades

são bastante mais estáveis que as baseadas em áreas construídas. Esta possibilidade

melhor existe, com base nos modelos calibrados para São Paulo.

Vale, entretanto, uma nota preliminar referente ao nível de agregação do zoneamento

atualmente utilizado (1158 zonas). A simples inspeção das matrizes de viagens

obtidas na pesquisa revela que estas são bastante esparsas e contêm células O-D

estimadas a partir de observações mínimas (muitas vezes uma única entrevista). Por

este motivo, diversas anomalias podem ser observadas nos dados desagregados
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(como a existência de população em zonas sem estudantes, a existência de geração

de viagens nulas para alguns motivos). Neste nível de agregação ocorre também a

existência de zonas com estimativas negativas de produção ou atração de viagens.

Estas informações condicionaram as opções de metodologia tomadas adiante e

podem refletir-se em parâmetros viesados. Estes aspectos não puderam ser

investigados neste trabalho e os modelos calibrados foram aceitos, optando-se apenas

por fazer uma análise de consistência e uma verificação global das previsões obtidas

para avaliar a confiabilidade dos resultados.

Entretanto, pelo menos no que se refere-se à prática atual de planejamento pelos

órgãos mencionados, o nível de desagregação mais detalhado e os modelos

calibrados pelo Metrô/SP a partir dos dados da O-D/97 ainda são as opções

preferidas.

Quanto ao nível de desagregação da rede viária, a preferência por uma maior

desagregação talvez esteja ligada à percepção de que o refinamento da rede sempre

melhora os resultados do carregamento (embora o nível de melhora diminua com o

aumento do detalhamento), conforme afirma Cardoso (1999) em seu estudo sobre os

efeitos do zoneamento e de suas dimensões em modelos de alocação de tráfego.

3.4 DEFINIÇÃO DE UMA METODOLOGIA DE ESTUDO E A VIABILIDADE DO
USO DE MODELOS SINTÉTICOS INTEGRADOS PARA SÃO PAULO

Com base no que foi visto até aqui, existe a viabilidade potencial de realização do

estudo com modelos convencionais (especialmente os calibrados pelo Metrô/SP a

partir da O-D/97) ou integrados (neste caso, baseados na formulação do

SISTRAN/1974).

A utilização de modelos sintéticos, especialmente no caso de modelos integrados,

exigiria uma etapa preliminar de análise da validade das suas previsões. Deveriam

ser avaliados pelo menos dois aspectos:
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• o primeiro aspecto seria referente à qualidade dos modelos de interação funcional

e espacial que terminam por gerar as matrizes de viagens de um dado período.

Neste caso, se pretenderia comparar os resultados do modelo sintético integrado

com os da pesquisa O-D/1997 (os dados básicos para 1997 são fundamentais);

• o segundo aspecto seria relativo à qualidade dos modelos dinâmicos de ajuste nos

estoques de edificações entre períodos sucessivos. Existem informações

correspondentes ao TPCL pelo menos para 1977 (originadas do projeto

MUT/1977) e para 2000 (provenientes de extratos dos dados originais com dados

agregados por quadras). Devido à dificuldade de se obter dados antigos sobre a

rede viária de 1977 e de simular alterações em um período longo, foram

solicitadas tabulações do TPCL para 1997, através da CET/SP. A intenção seria

de comparar os resultados do modelo sintético com a alteração nos dados do

TPCL de 1997 para 2000 ou para 2002 (dados estes que já foram obtidos junto à

Secretaria de Finanças).

Entretanto, observou-se que, enquanto a representação de políticas de balanceamento

de atividades pode ser feita de forma direta no caso dos modelos convencionais, o

mesmo não ocorre em aplicações com modelos integrados. Para estes últimos, seria

necessário investigar quais políticas integradas seriam capazes de produzir

balanceamento de atividades (ou desbalanceamento). Nenhuma discussão específica

sobre este aspecto foi identificada na literatura estudada, mas pode-se observar que

as indicações existentes são por vezes surpreendentes. Por exemplo, Echenique

(1978) apresenta resultados originais obtidos nas simulações com o SISTRAN em

que políticas consideradas saudáveis, como o investimento em transporte público de

massa, produzem resultados indesejáveis em termos de balanceamento, se

comparadas com investimentos viários do mesmo porte.

Em vista da necessidade de investigar políticas que resultassem em balanceamento

de atividades e da indisponibilidade dos dados do TPCL para 1997 dentro do prazo

limite, embora se pretendesse desde o início fazer uma aplicação utilizando um

modelo integrado sintético, foi necessário abandonar esta idéia e buscar uma

alternativa. Optou-se então por examinar o impacto das políticas de balanceamento
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sobre a demanda de tráfego com o uso de modelos tradicionais. A viabilidade dos

cenários de balanceamento permanece uma questão aberta, mas a mensuração dos

efeitos potenciais pode então ser feita com credibilidade.

O interesse específico no efeito do balanceamento de atividades sobre a demanda de

tráfego justifica também o foco preferencial sobre a simulação do efeitos sobre as

viagens de automóvel. Em vista da dificuldade em obter dados sobre a rede de

transporte público, esta opção também teve de ser adotada, conforme descrito

adiante.

A seguir, será definido o modelo tradicional a ser utilizado e proposto um plano de

simulações para o estudo do efeito do balanceamento de atividades sobre a demanda

de tráfego de forma a obter os resultados pretendidos.

3.4.1 Especificação e Implementação de um Modelo Sintetizado para São
Paulo

Conforme comentado, dadas as limitações existentes quando do término deste

estudo, não foi possível utilizar um modelo integrado para a aplicação proposta.

Optou-se então por empregar um modelo tradicional, mais especificamente o modelo

utilizado na simulação de demanda do estudo de expansão da rede do Metrô,

realizado em 1997. A escolha deveu-se não só por este ser o mais recente, mas

também pela existência de maior quantidade de dados disponíveis para a simulação.

Como facilidade adicional foi possível empregar o mesmo programa de simulação

utilizado para aquele estudo, o EMME2, disponível no Departamento de Engenharia

de Transportes da Escola Politécnica da USP.

Para a aplicação escolheu-se um processo sintético, utilizando modelos e parâmetros

encontrados nos relatórios do Metrô (Companhia do Metropolitano de São Paulo,

2000); (Companhia do Metropolitano de São Paulo, 2001) tanto para a simulação do

cenário base, como para os cenários de balanceamento propostos.
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A idéia inicial foi de empregar um método incremental em que se pudesse ajustar os

resultados de cada etapa do modelo tradicional às tabulações de dados expandidos da

pesquisa O-D, que corresponderiam aos dados observados. Contudo, verificou-se que

as viagens observadas distribuíam-se de forma muito esparsa na matriz de viagens,

devido a um zoneamento com um número excessivo de zonas em relação ao tamanho

da amostra de dados coletada pela pesquisa. Isto inviabilizou o processo incremental

e foi preciso abandonar esta opção, pois a redistribuição de viagens resultante da

nova distribuição de atividades nos cenários de balanceamento era suprimida pela

aplicação dos coeficientes de ajuste.

Na construção do cenário base, para a etapa de geração de viagens, foram utilizados

os modelos e parâmetros anteriormente apresentados na equações 3.2.5-1 e 3.2.5-2 e

nas Tabelas 3.2.5-1 e 3.2.5-2 aplicados aos dados sócio-econômicos obtidos através

da expansão dos dados da pesquisa O-D, a cujo banco de dados se teve acesso.

Os resultados globais da expansão dos dados sócio-econômicos para a região

metropolitana podem ser vistos mais adiante no capítulo 4. Da mesma forma, a

comparação entre os resultados obtidos pelos modelos de geração e aqueles

constantes do relatório são encontrados na descrição da aplicação.

Na simulação da distribuição de viagens foi utilizado o modelo descrito

anteriormente na equação 3.2.5-4 com parâmetros pβ  calibrados por motivo de

viagem (também apresentados anteriormente, na Tabela 3.2.5-3) e p
ia  e p

jb

calculados internamente ao programa de simulação EMME2.

Os vetores de produção e atração de viagens por motivo resultantes do modelo de

geração de viagens foram utilizados em lugar de origens e destinos ( p
iO  e p

jD ), o

que é aceitável, uma vez que a modelagem contempla o período pico da manhã, onde

a grande maioria de viagens tem base domiciliar. Neste sentido, a pesquisa

domiciliar apontou que 91,42% das viagens no período pico tiveram origem ou

destino na residência.
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Seguindo a metodologia do Metrô/SP, a preparação dos vetores de origens e destinos

para a distribuição de viagens deveria desconsiderar as viagens intrazonais (que não

podem ser alocadas pelo programa de simulação) e a fatoração dos dados para uma

hora do pico (visto que o modelo de geração de viagens foi desenvolvido para o

período de duas horas, enquanto o modelo de distribuição foi calibrado para uma

hora de pico) conforme mencionado pelo relatório. Contudo, o relatório do Metrô

não é claro com respeito à ordem de realização dos dois processos, e não foi

identificado motivo para priorizar qualquer dos dois. Assim, optou-se por primeiro

separar viagens intrazonais dos vetores de atração e produção, e posteriormente

proceder à fatoração para a hora pico da rede, devido a um melhor ajuste dos

resultados.

Em ambos os processos foram usadas tabulações de dados de viagem expandidos a

partir da amostra da pesquisa O-D para calcular os percentuais de viagens intrazonais

foram calculados por zona e os fatores de hora pico por motivo de viagem. Porém,

para manter a consistência do processo sintético, foram adotados os fatores de hora

pico apresentados no relatório do Metrô e encontrados mais adiante na Tabela 4.1-8.

Para a distribuição de viagens no modelo tradicional são necessários ainda, além dos

vetores de produção e atração usados como origens e destinos, os dados sobre

impedância, representados pela função de custo generalizado de viagem.

Conforme apresentado anteriormente no item 3.2.5, o custo generalizado de viagem

definido pelo estudo do Metrô é dado pela média entre custos de viagem por modo

individual e coletivo. Para determinar estes últimos, mantendo a consistência do

processo sintético definido, pretendeu-se fazer uma alocação das viagens de cada

modo nas respectivas redes viárias. Contudo, face à insuficiência de dados sobre o

transporte público, tornou-se necessário, para o prosseguimento deste estudo, adotar

as viagens por modo coletivo como fluxo exógeno em veículos equivalentes na rede

de transporte individual e estimar o custo generalizado da impedância entre zonas

exclusivamente em função do transporte individual.
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Convém comentar que os modos de viagens motorizadas constantes da pesquisa O-

D/97 são:

• transporte coletivo público: ônibus, perua/lotação, metrô e trem;

• transporte coletivo privado: ônibus escolar e ônibus fretado;

• transporte individual público: táxi; e

• transporte individual privado: auto (para motorista e passageiro) e motocicleta.

Inicialmente pensou-se em calcular o volume exógeno representado por todos os

segmentos do transporte coletivo, porém, dada a indisponibilidade de dados sobre

rotas de ônibus fretados e de ônibus escolares e a falta de informação sobre o tipo de

tratamento dispensado à demanda por transporte coletivo privado no estudo do

Metrô, optou-se por não incluí-la. Note-se que se chegou a cogitar-se o tratamento

desta demanda em termos de volume endógeno em veículos equivalentes, dada a

similaridade entre os comportamentos, mas esta opção foi também abandonada. Esta

opção não traz conseqüências negativas para o estudo, não só porque a demanda por

transporte coletivo privado representava menos de 5% das viagens motorizadas

(segundo a pesquisa OD/97), mas também porque a consistência do estudo é mantida

ao deixar-se de incluí-la também nos cenários propostos. A demanda por viagens em

transporte sobre trilhos não foi incluída, uma vez que utiliza rede independente.

O volume exógeno de coletivos foi estimado com base nos headways5 das linhas

(fornecidos pela SPTrans) e alocado aos links de acordo com as respectivas rotas.

Mais especificamente, este volume foi calculado por:

or
r

ara h
Q e.60. 








= ∑ δ ( 3.4.1-1 )

onde:

Qa é o volume equivalente de coletivos estimado para o link a,

                                                          

5 Headway é o intervalo entre as partidas de veículos do transporte coletivo no ponto inicial
da rota dado em minutos.
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δar assume o valor 1 quando a linha r percorre a ligação a e 0 em caso contrário,

hr corresponde ao headway da linha de coletivos r, em minutos, e

eo é o fator de equivalência entre coletivos e automóveis (adotado como 3,0).

Vale lembrar que, sendo a pesquisa O-D uma pesquisa domiciliar, não são

contempladas as viagens de transporte de carga por caminhões, e para efeito de

simulação decidiu-se tratar também essa demanda como volume exógeno. Isso

deveu-se em parte ao fato de terem havido indicações neste sentido com relação ao

estudo do Metrô (embora o relatório não explicite o tipo de tratamento desta

demanda) e em parte pelo fato de a matriz de viagens de caminhão obtida junto à

CET/SP ter sido desenvolvida para um zoneamento diferente, incompatível com a

rede viária utilizada pelo estudo, requerendo várias alterações antes que pudesse vir a

ser utilizada.

Assim, para a estimação dos custos de viagem do transporte individual foi feita uma

alocação inicial usando a matriz de viagens por automóvel (resultante da expansão

dos dados da pesquisa O-D) e foram incluídos como exógenos tanto os volumes de

coletivo como os de caminhões (em veículos equivalentes). Por fim, os valores de

custo encontrado para o modo individual foram então usados na distribuição de

viagens como variável proxy do custo generalizado (que era originalmente uma

ponderação dos custos de viagem por ambos os modos).

O volume exógeno de caminhões foi obtido junto à CET, já convertido em veículos

equivalentes através de um fator de conversão igual a 2,5. A Tabela 3.4.1-1 traz os

totais para ambos os volumes exógenos utilizados:

Tabela 3.4.1-1: Fluxos exógenos de transporte coletivo e caminhões utilizados na alocação inicial

Volumes exógenos de viagem
Volumes Volumes (veículos equiv.)

Transporte coletivo 563.547 1.690.641
Caminhões 385.719 964.298

Em seguida, com base no custo generalizado obtido e nos parâmetros calibrados para
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os modelos do Metrô apresentados na Tabela 3.2.5-3, foram calculadas as funções de

impedância. De posse destes dados foi possível levar a cabo a distribuição de

viagens.

A etapa de divisão modal utiliza, segundo o relatório do Metrô, um modelo onde a

escolha entre modo coletivo ou individual de viagem é feita com base no conceito de

utilidade. Em virtude da impossibilidade da simulação direta do transporte coletivo,

foi necessário adotar percentuais fixos de viagens por transporte individual sobre o

total de viagens para cada par de zonas.

A proposta inicial de separar viagens por modo individual em número de passageiros

e posteriormente transformá-las em viagens veiculares para alocação na rede

produziu algumas discrepâncias, em parte resultantes da aplicação de um fator único

de ocupação média por veículo para toda a área de estudos indicada pelo relatório do

Metrô. Por isso, optou-se por utilizar as proporção de viagens veiculares por modo

individual obtidas pela tabulação dos dados de viagens expandidas da pesquisa O-D.

É preciso ressaltar que, como foi verificada uma distribuição de viagens de maneira

muito esparsa na matriz observada, muitos pares de zonas apresentaram proporção de

viagens por transporte individual igual a zero, como resultado da inexistência de

viagens na matriz observada. Considerando que os cenários propostos pressupõe a

redistribuição de viagens em função da redistribuição de atividades através do

balanceamento, optou-se por substituir os percentuais iguais a zero pelo percentual

médio encontrado para cada motivo de viagens. Com isso, pretendeu-se permitir a

redistribuição de viagens para as zonas em que a amostra da pesquisa não identificou

viagens.

As proporções de viagens por transporte individual em passageiros obtidas do

relatório do Metrô e as obtidas pela tabulação dos dados da O-D/97 são comparadas

mais adiante na Tabela 4-14. Os valores efetivamente adotados de proporção de

viagens veiculares por modo individual para cada motivo de viagem são também

apresentados no capítulo 4.
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Encerrando a aplicação do modelo tradicional, foram simuladas as alocações de

viagens veiculares por modo individual para cada cenário e subseqüentemente foi

realizada a avaliação dos resultados.

3.4.2 Definição de uma Metodologia de Estudo sobre os Impactos do
Balanceamento de Atividades Baseada em Modelos

Conforme mencionado anteriormente, sabe-se que em um modelo tradicional os

efeitos do balanceamento sobre a demanda de tráfego podem ser verificados através

de simulação a partir do balanceamento dos dados sócio-econômicos de entrada do

modelo (como população e emprego). Não se pretende discutir aqui a viabilidade de

políticas que permitam a redistribuição de atividades proposta pelo balanceamento,

mas sim mensurar o efeito potencialmente obtido por este.

Se por um lado a forma de aplicação de políticas de balanceamento com o uso de

modelos tradicionais é conhecida, por outro, não foi possível encontrar bibliografia

referente a ela com o uso de modelos integrados de uso do solo e transporte. Em

virtude disto, escolheu-se fazer a aplicação utilizando um modelo tradicional.

Conseqüentemente, um cenário base procurou reproduzir, através de um processo

sintético e da forma mais fiel possível, a simulação de demanda realizada para o

estudo de expansão da rede do Metrô de 1997, utilizando modelos e dados cedidos

pela empresa. Ele foi criado usando dados sócio-econômicos obtidos por expansão e

tabulação dos dados da pesquisa O-D/97. Este cenário foi usado como base de

comparação com os cenários propostos, onde se simulam propostas de

balanceamento entre atividade residencial e emprego.

O primeiro cenário proposto foi construído com base na manutenção da distribuição

de empregos encontrada nas zonas do cenário base. A população foi redistribuída

dentro da área de estudos com base na relação entre o total de empregos e a

população total da região desagregados por faixa de renda. Assim:
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onde:
1r

iN  é a população da zona i na faixa de renda r, redistribuída para o cenário 1,

0r
iE  é o total de emprego na zona i ocupado por população da faixa de renda r no

cenário base, e
0r

iN  é a população da zona i na faixa de renda r no cenário base.

Considerou-se que outras variáveis estariam diretamente relacionados com a

distribuição da população e renda, como posse de auto, e decidiu-se fazer a

redistribuição destas em função da nova distribuição da população. Assim, por

exemplo:
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onde:
1r

iA  é o total de automóveis pertencentes à população da faixa de renda r

redistribuído para a zona i no cenário 1, e
0r

iA  é o total de automóveis da zona i pertencentes à população na faixa de renda r

no cenário base.

De maneira similar, foram redistribuídos a renda e o número de matrículas para este

cenário, que passará a ser indicado por P100 (redistribuição de 100% da população,

proporcional à distribuição de empregos).

Um segundo cenário de balanceamento total foi proposto com base na manutenção

da distribuição de população encontrada no cenário base e com a redistribuição de

empregos. As variáveis correlacionadas com a distribuição de população e renda não

foram alteradas. Contudo, para a redistribuição de empregos considerou-se que parte

deles estaria vinculada ao setor de ensino e, portanto, à distribuição das variáveis de
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população e matrículas. Assim, estimou-se a parte correspondente a estes empregos

no cenário base e sua distribuição foi mantida inalterada no segundo cenário. Assim:

∑
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onde:
1r

iE  é o total de emprego ocupado por população da faixa de renda r redistribuído

para a zona i,
0er

iE  é o total de emprego na área de educação ocupado por população da faixa de

renda r na zona i no cenário base,
0or

iE  é o total de emprego na zona i em outras áreas que não a de educação, ocupado

por população da faixa de renda r no cenário base; e
1or

iE  é o total de emprego na zona i em outras áreas que não a de educação, ocupado

por população da faixa de renda r e redistribuído para o cenário proposto, e
0r

iN  é a população da zona i na faixa de renda r no cenário base.

Para este cenário, apenas os empregos (excluída a porção referente à área

educacional) foram redistribuídos e o cenário passará a ser indicado por E100.

No sentido de se verificar a linearidade dos efeitos produzidos, foram propostos mais

dois cenários, sendo um com distribuição parcial da população e outro com

distribuição parcial de empregos.

A distribuição parcial da população (e demais variáveis relacionadas) foi dada pela

média dos valores encontrados para o cenário base e o cenário P100, e este passará a

ser referido como P50. Da mesma forma, o cenário de distribuição parcial de

empregos também foi obtido pela média dos valores do cenário base e do cenário

E100, e este será indicado por E50.

Alguns cenários complementares foram propostos, entre eles uma reprodução do

cenário E100 apenas com a substituição dos valores de β (coeficiente de dispersão de
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viagens) usados nos cálculos de impedância da distribuição de viagens por seu valor

duplicado. A motivação foi de verificar se apenas uma redução na dispersão de

viagens para o cenário de balanceamento com redistribuição de empregos seria capaz

de resultar em redução na extensão total de viagens (VKM), que não foi verificada

no cenário E100. Este cenário foi chamado Beta E100.

No sentido de mensurar o efeito potencial do balanceamento para a população das

diferentes camadas de renda, foi criado o P-r1&2, um cenário baseado no P100, onde

foi redistribuída apenas a população das faixas de renda 1 e 2 (até R$ 1.800,00 ou 15

salários mínimos de outubro de 1997).

Posteriormente, foi criado o cenário P-r3&4, onde se redistribuiu apenas a população

das faixas de renda 3 e 4 (acima de R$ 1.800,00 ou 15 salários mínimos de outubro

de 1997), para que se pudesse comparar os efeitos da redistribuição de população

direcionada a uma determinada camada da população.

Por último foram criados dois cenários similares ao P100 e ao E100, mas com

redistribuição localizada de população e emprego respectivamente, que serão

referidos como P-AC e E-AC. Nestes cenários, a redistribuição ficou limitada à área

central e à zona leste do município de São Paulo. A área central foi definida de

acordo com a descrição do Relatório da Comissão de Estudos sobre Habitação na

Área Central (São Paulo, 2001) e inclui os distritos da Sé, República, Consolação,

Santa Cecília, Bom Retiro, Pari, Brás, Cambuci, Liberdade e Bela Vista. A zona leste

foi delimitada de acordo com o zoneamento sub-regional de 1999 para o município

realizado pela Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano – EMPLASA

(Instituto Florestan Fernandes de Políticas Públicas, 2000). O zoneamento destes

cenários pode ser melhor identificado adiante, através da Figura 3-8.

Finalmente, para mensurar o impacto resultante do balanceamento sobre a demanda

de tráfego escolheu-se comparar medidas de desempenho da rede viária, mais

especificamente a extensão total de viagens (em veículo-km) e o tempo total gasto

em viagens (em veículo-hora). Ambos os dados podem ser obtidos como resultado da
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alocação de viagens num modelo tradicional, sendo que uma redução destes valores

indicaria um efeito potencialmente benéfico e, seu aumento, um efeito prejudicial ao

tráfego.

Figura 3-8: Zoneamento para os cenários P-AC e E-AC

Vale também comentar que as macros que permitiram a criação do cenário base

através da implementação do processo sintético utilizando o programa de simulação

EMME2 encontram-se reproduzidas ao final do anexo.

3.4.3 Metodologia de Análise dos Resultados do Efeito do Balanceamento de
Atividades sobre a Demanda de Tráfego.

A metodologia proposta baseou-se na comparação entre cenários de balanceamento

propostos e um cenário base. A análise dos resultados é feita em termos de tempo

gasto e distância percorrida em viagens, a partir de dois índices básicos:

• A extensão média das viagens, que é obtida pela divisão do total de veículos-

quilômetro pelo total de viagens;

• A velocidade média global das viagens, que é obtida pela divisão do total de
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veículos-quilômetro pelo total de veículos-hora das viagens.

O cenário base procurou reproduzir de forma razoavelmente fiel a simulação

realizada pelo estudo do Metrô. Entretanto, a análise compara viagens simuladas em

relação à simulação do cenário base (e não viagens simuladas com as observadas).

Portanto, os resultados devem refletir o efeito diferencial das políticas de

balanceamento, a despeito de erros de calibração substanciais.

A variação da extensão média das viagens reflete o efeito de reorientação dos

deslocamentos e deve ser capaz de medir a aproximação entre origens e destinos

esperada em função do maior balanceamento de atividades. Note-se que são

considerando fixos os coeficientes de dispersão de viagens, embora se estime que a

dispersão se reduza.

A variação da velocidade média global complementa a avaliação do efeito total pela

ponderação do ganho adicional decorrente da redução esperada no nível de

congestionamento das vias.

Outros índices de avaliação foram também considerados e refletem efeitos também

mensurados pelos selecionados. Por exemplo, o tempo médio de viagem (que seria

obtido dividindo o total de veículos-hora pelo total de viagens) contém o efeito

cumulativo da variação de extensão e velocidade, enquanto o volume médio de

tráfego nas vias (que seria obtido dividindo o total de veículos-hora pela extensão

total da rede) é o fator que ocasiona a alteração de congestionamento e velocidade.

O capítulo 4 apresentará os resultados das simulações dos cenários e a sua avaliação.

Sempre que possível, os resultados serão apresentados de forma espacialmente

desagregada ou por tipo de via, para fornecer detalhes adicionais.
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4 CAPÍTULO 4

APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO

Este capítulo apresenta as atividades realizadas na simulação, com a aplicação do

modelo escolhido aos cenários propostos, e também a análise dos resultados sobre a

relação entre balanceamento e demanda de tráfego.

4.1 SIMULAÇÕES DOS CENÁRIOS PROPOSTOS

A aplicação escolhida envolveu a comparação entre a demanda de tráfego na região

metropolitana de São Paulo estimada para o cenário base de 1997 e a dos cenários

propostos de redistribuição de atividades usando um modelo tradicional de

transportes.

Os dados do cenário base foram comparados com aqueles encontrados nos relatórios

de geração de viagens do Metrô (Companhia do Metropolitano de São Paulo, 2000) e

de definição da rede básica (Companhia do Metropolitano de São Paulo, 2001), que

serão referidos doravante como relatório do Metrô-2000 e relatório do Metrô-2001,

respectivamente. (Note-se que o relatório do Metrô-2000 não apresenta numeração

de páginas, impossibilitando a referência.)

Na etapa inicial, em virtude da impossibilidade de obter os dados originais, foi

necessária a expansão dos dados da pesquisa O-D/97 para estimação de dados sócio-

econômicos de população, emprego, renda, matrículas e automóveis (desagregados

por subzona O-D), que são variáveis de entrada do modelo do Metrô, para construir-

se o cenário base.

Como o zoneamento utilizado nos registros do banco de dados da pesquisa

contemplam as 1400 zonas da proposta inicial do Metrô, tornou-se necessária uma
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reagregação com base em tabela de correspondência entre zoneamentos fornecida

pelo Metrô. Assim, para o cenário base, as variáveis foram obtidas como descrito a

seguir:

• população: agregação (para 1158 subzonas de domicílio) dos resultados da

multiplicação dos campos que indicam o primeiro registro da pessoa pelos

campos fator de expansão da pessoa,

• número de matrículas: agregação (para 1158 subzonas da escola) dos resultados

da multiplicação dos campos primeiro registro da pessoa, fator de expansão da

pessoa e campo que indica que o indivíduo é estudante,

• renda total/100.000: agregação (para 1158 subzonas de residência) dos resultados

da multiplicação do campo primeiro registro da família pelos campos fator de

expansão da família e renda atribuída6 (que representa a renda familiar ajustada)

divididos por 100.000,

• número de automóveis: agregação (para 1158 subzonas de residência) dos

resultados da multiplicação dos campos primeiro registro da família, fator de

expansão da família e quantidade de autos da família, e

• número de empregos: agregação (para 1158 subzonas do primeiro emprego) dos

resultados da multiplicação do campo primeiro emprego e fator de expansão da

pessoa somada à agregação (para 1158 subzonas do segundo emprego) dos

resultados da multiplicação do campo segundo emprego e fator de expansão da

pessoa.

Os resultados obtidos para o cenário base são o ponto de partida para a construção

dos demais cenários, tendo sido reproduzidos em Anexo.

As diferenças entre dados sócio-econômicos expandidos para o cenário base por

subzona a partir da pesquisa e aqueles encontrados no relatório do Metrô-2000 (no

Anexo 2 – Análise dos resíduos por zona) foram desprezíveis, com erro médio

inferior a -0,19%, possivelmente devido a arredondamentos. Os totais obtidos para a

                                                          
6 Para famílias que não declararam a renda foi atribuído um valor de renda estimado através
de regressão com base na pontuação ABA-ABIPEME.
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área de estudo são apresentados a seguir, na Tabela 4.1-1.

Tabela 4.1-1:Comparação entre resultado da expansão de dados sócio-econômicos para o cenário base
e dos dados do relatório do Metrô-2000

População

Total Da fx. de
renda 1*

Da fx. de
renda 2*

Da fx. de
renda 3*

Da fx. de
renda 4*

Número
de autos

Renda/
100.000 Matrícula Emprego

Cen.base 16.792.428 4.439.119 7.756.988 3.017.132 1.579.204 3.092.241 71.435,77 5.010.700 6.959.392
Relatório 16.792.421 - - - - 3.092.238 71.415,76 5.010.708 6.959.365
* Faixa de renda 1: até R$ 600,00 ou até 5 SM; faixa de renda 2: de R$600,01 a R$ 1.800, 00 ou de 5 a 15 SM;

faixa de renda 3: de R$ 1.800, 00 a R$ 3.600, 00 ou de 15 a 30 SM; e faixa de renda 4: acima de R$ 3.600,00
ou acima de 30 SM (Reais de outubro/1997).

Nos cenários de redistribuição da população, foi utilizada a mesma distribuição de

empregos do cenário base, sendo as demais variáveis calculadas proporcionalmente à

relação entre o totais de empregos e população da área de estudos como um todo,

conforme descrito no item 3.4.2. Nos cenários de redistribuição de emprego, fixou-se

a distribuição de população de forma similar.

Foram construídos dois cenários de redistribuição de população (P100 e P50, com

100% e 50% de redistribuição proporcional de população) e dois cenários de

redistribuição de emprego (E100 e E50, com 100% e 50% de redistribuição

proporcional de empregos). Adiante, as Tabelas 4.1-2 a 4.1-5 mostram extratos dos

dados sócio-econômicos calculados para estes cenários.

Os modelos de geração de viagem calibrados pelo Metrô foram aplicados às

variáveis sócio-econômicas estimadas para cada cenário. Para o cenário base, os

resultados totais de produção de viagens puderam ser comparados com aqueles

apresentados pelo relatório do Metrô-2001 (pág.9) e apresentaram variação

insignificante (com erro médio inferior a 0,05%). Estes totais obtidos para a área de

estudo podem ser vistos na Tabela 4.1-6 na seqüência.

Já os dados de atração de viagens do cenário base foram comparados com os do

Anexo 2 – Análise dos resíduos por zona do relatório Metrô-2000 e encontram-se na

Tabela 4.1-7. (Note-se que os relatórios não são claros respeito da inclusão ou não de

viagens intrazonais para estes resultados).
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Tabela 4.1-2: Dados sócio-econômicos utilizados no cenário P100
(redistribuição 100% proporcional de população)

Cenário P100

subzona População Pop.
fx.rd.1

Pop.
fx.rd.2

Pop.
fx.rd.3

Pop.
fx.rd.4 Autos Renda/

100mil Matric. Emprego

1 22.193 4.168 7.639 5.730 4.656 5.392 137 6.767 9.978
2 33.487 9.091 15.238 5.221 3.937 6.293 149 10.016 13.876
3 33.046 7.094 12.323 6.671 6.958 7.669 197 10.054 14.553
4 84.692 15.379 29.028 23.234 17.051 20.591 521 25.811 38.187
5 69.576 14.269 35.557 14.013 5.737 13.100 298 20.865 29.556
6 14.204 1.636 7.619 2.520 2.429 3.157 78 4.349 6.391
7 15.496 3.556 6.684 3.118 2.138 3.186 77 4.666 6.633
8 7.096 3.036 2.666 801 593 1.114 25 2.077 2.694
9 5.412 2.416 2.346 35 615 805 19 1.589 2.010

10 38.516 3.544 15.975 10.266 8.731 9.926 255 11.890 18.059
11 8.186 1.918 5.338 460 470 1.260 28 2.443 3.309
12 8.795 774 2.695 3.879 1.447 2.327 57 2.691 4.186
13 15.230 2.437 7.442 2.771 2.580 3.334 83 4.640 6.740
14 22.713 2.868 9.042 5.896 4.907 5.683 145 6.978 10.472
15 28.787 7.052 16.169 3.851 1.715 4.788 106 8.577 11.781
16 28.327 1.571 13.350 9.752 3.654 6.775 161 8.671 13.272
17 111.653 21.717 51.076 23.473 15.387 23.419 565 33.745 48.544
18 10.464 1.261 2.426 4.131 2.646 2.984 77 3.226 5.005
19 14.166 2.916 5.227 2.229 3.794 3.477 93 4.346 6.316
20 41.265 6.415 14.978 9.786 10.086 10.488 273 12.683 18.899
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1145 2.777 936 1.396 395 50 406 8 815 1.080
1146 1.657 264 1.393 0 0 217 4 495 670
1147 9.829 1.477 5.404 2.798 150 1.795 37 2.939 4.247
1148 960 530 430 0 0 96 2 274 324
1149 2.559 1.205 1.042 37 275 374 9 749 940
1150 7.371 6.269 1.102 0 0 564 10 2.034 2.115
1151 5.566 3.110 1.488 212 756 850 21 1.617 1.993
1152 6.936 3.854 2.608 372 102 787 16 1.985 2.384
1153 13.027 5.893 5.054 1.461 619 1.854 40 3.786 4.827
1154 19.985 10.303 8.094 1.471 117 2.333 45 5.738 7.013
1155 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1156 4.768 2.295 634 1.225 614 913 22 1.393 1.853
1157 28.102 8.594 17.020 1.466 1.022 3.944 83 8.299 10.929
1158 1.869 1.001 361 472 35 277 6 535 681
Total 16.792.443 4.439.119 7.756.988 3.017.132 1.579.204 3.092.238 71.416 5.010.708 6.959.392
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Tabela 4.1-3: Dados sócio-econômicos utilizados no cenário E100
(redistribuição 100% proporcional de emprego)

Cenário E100

subzona População Pop.
fx.rd.1

Pop.
fx.rd.2

Pop.
fx.rd.3

Pop.
fx.rd.4 Autos Renda/

100mil Matric. Emprego

1 0 0 0 0 0 0 0 168 154
2 2.622 287 1.179 804 352 347 16 238 1.284
3 418 82 224 112 0 68 3 2.036 564
4 79 0 26 53 0 14 1 2.448 36
5 1.040 232 347 461 0 112 6 2.281 426
6 1.894 87 578 810 419 252 17 1.070 902
7 618 0 618 0 0 138 3 362 274
8 2.150 1.116 1.034 0 0 56 5 64 759
9 157 114 43 0 0 0 0 522 47

10 756 319 273 164 0 0 4 3.362 840
11 11.519 2.701 6.569 1.309 940 1.295 58 1.062 4.538
12 3.757 0 2.951 390 416 658 41 287 1.629
13 634 139 0 495 0 0 10 1.410 294
14 10.107 1.188 3.468 2.082 3.369 2.711 93 1.360 4.798
15 5.457 277 2.108 1.901 1.171 1.146 57 1.165 2.603
16 2.233 371 629 821 412 792 20 1.144 1.004
17 0 0 0 0 0 0 0 2.761 574
18 4.879 523 1.082 1.345 1.929 1.448 254 571 2.245
19 4.927 520 2.032 2.210 165 849 46 457 2.128
20 5.737 590 1.529 1.850 1.768 684 37 191 3.064
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1145 7.893 1.954 3.761 2.036 142 593 17 703 3.116
1146 1.037 544 493 0 0 358 4 69 344
1147 19.768 6.713 12.847 208 0 1.373 39 5.325 7.141
1148 7.204 1.141 6.063 0 0 699 17 2.031 2.803
1149 3.964 2.069 1.763 132 0 281 6 807 1.343
1150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1151 7.441 3.528 2.881 870 162 939 18 2.303 2.761
1152 15.478 8.053 6.351 942 132 1.794 30 3.616 5.276
1153 10.520 4.150 4.624 1.307 439 1.354 27 3.107 4.070
1154 22.310 11.560 9.103 1.514 133 1.980 42 6.978 8.240
1155 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1156 20.692 7.898 10.267 1.137 1.390 2.843 59 2.591 7.681
1157 27.753 8.088 16.115 1.615 1.935 3.628 89 7.684 11.056
1158 3.735 1.751 816 1.021 147 721 11 441 1.400
Total 16.792.428 4.439.119 7.756.988 3.017.132 1.579.204 3.092.241 71.436 5.010.700 6.959.395
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Tabela 4.1-4: Dados sócio-econômicos utilizados no cenário P50
(redistribuição 50% proporcional de população)

Cenário P50

subzona População Pop.
fx.rd.1

Pop.
fx.rd.2

Pop.
fx.rd.3

Pop.
fx.rd.4 Autos Renda/

100mil Matric. Emprego

1 11.097 2.084 3.820 2.865 2.328 2.696 69 3.468 9.978
2 18.055 4.689 8.209 3.013 2.145 3.320 83 5.127 13.876
3 16.732 3.588 6.274 3.392 3.479 3.869 100 6.045 14.553
4 42.386 7.690 14.527 11.644 8.526 10.303 261 14.130 38.187
5 35.308 7.251 17.952 7.237 2.869 6.606 152 11.573 29.556
6 8.049 862 4.099 1.665 1.424 1.705 48 2.710 6.391
7 8.057 1.778 3.651 1.559 1.069 1.662 40 2.514 6.633
8 4.623 2.076 1.850 401 297 585 15 1.071 2.694
9 2.785 1.265 1.195 18 308 403 10 1.056 2.011

10 19.636 1.932 8.124 5.215 4.366 4.963 130 7.626 18.059
11 9.853 2.310 5.954 885 705 1.278 43 1.753 3.309
12 6.276 387 2.823 2.135 932 1.493 49 1.489 4.186
13 7.932 1.288 3.721 1.633 1.290 1.667 47 3.025 6.740
14 16.410 2.028 6.255 3.989 4.138 4.197 119 4.169 10.472
15 17.122 3.665 9.139 2.876 1.443 2.967 82 4.871 11.781
16 15.280 971 6.990 5.287 2.033 3.784 91 4.908 13.272
17 55.827 10.859 25.538 11.737 7.694 11.710 283 18.253 48.544
18 7.672 892 1.754 2.738 2.288 2.216 166 1.899 5.005
19 9.547 1.718 3.630 2.220 1.980 2.163 70 2.402 6.316
20 23.501 3.503 8.254 5.818 5.927 5.586 155 6.437 18.899
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1145 5.335 1.445 2.579 1.216 96 500 13 759 1.080
1146 1.347 404 943 0 0 288 4 282 670
1147 14.799 4.095 9.126 1.503 75 1.584 38 4.132 4.247
1148 4.082 836 3.247 0 0 398 10 1.153 324
1149 3.262 1.637 1.403 85 138 327 8 778 940
1150 3.686 3.135 551 0 0 282 5 1.017 2.115
1151 6.504 3.319 2.185 541 459 895 20 1.961 1.993
1152 11.208 5.954 4.480 657 117 1.291 23 2.801 2.384
1153 11.774 5.022 4.839 1.384 529 1.604 34 3.447 4.827
1154 21.148 10.932 8.599 1.493 125 2.157 44 6.358 7.013
1155 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1156 12.730 5.097 5.451 1.181 1.002 1.878 41 1.992 1.853
1157 27.928 8.341 16.568 1.541 1.479 3.786 86 7.991 10.929
1158 2.802 1.376 589 747 91 499 9 488 681
Total 16.792.409 4.439.113 7.756.987 3.017.115 1.579.194 3.092.223 71.406 5.010.708 6.959.392
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Tabela 4.1-5: Dados sócio-econômicos utilizados no cenário E50
(redistribuição 50% proporcional de emprego)

Cenário E50

subzona População Pop.
fx.rd.1

Pop.
fx.rd.2

Pop.
fx.rd.3

Pop.
fx.rd.4 Autos Renda/

100mil Matric. Emprego

1 0 0 0 0 0 0 0 168 5.066
2 2.622 287 1.179 804 352 347 16 238 7.580
3 418 82 224 112 0 68 3 2.036 7.559
4 79 0 26 53 0 14 1 2.448 19.112
5 1.040 232 347 461 0 112 6 2.281 14.991
6 1.894 87 578 810 419 252 17 1.070 3.647
7 618 0 618 0 0 138 3 362 3.454
8 2.150 1.116 1.034 0 0 56 5 64 1.727
9 157 114 43 0 0 0 0 522 1.029

10 756 319 273 164 0 0 4 3.362 9.450
11 11.519 2.701 6.569 1.309 940 1.295 58 1.062 3.924
12 3.757 0 2.951 390 416 658 41 287 2.908
13 634 139 0 495 0 0 10 1.410 3.517
14 10.107 1.188 3.468 2.082 3.369 2.711 93 1.360 7.635
15 5.457 277 2.108 1.901 1.171 1.146 57 1.165 7.192
16 2.233 371 629 821 412 792 20 1.144 7.138
17 0 0 0 0 0 0 0 2.761 24.559
18 4.879 523 1.082 1.345 1.929 1.448 254 571 3.625
19 4.927 520 2.032 2.210 165 849 46 457 4.222
20 5.737 590 1.529 1.850 1.768 684 37 191 10.982
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1145 7.893 1.954 3.761 2.036 142 593 17 703 2.098
1146 1.037 544 493 0 0 358 4 69 507
1147 19.768 6.713 12.847 208 0 1.373 39 5.325 5.694
1148 7.204 1.141 6.063 0 0 699 17 2.031 1.564
1149 3.964 2.069 1.764 132 0 281 6 807 1.142
1150 0 0 0 0 0 0 0 0 1.058
1151 7.442 3.528 2.882 870 162 939 18 2.304 2.377
1152 15.479 8.054 6.351 942 132 1.794 30 3.616 3.830
1153 10.520 4.150 4.624 1.307 439 1.354 27 3.107 4.449
1154 22.311 11.560 9.104 1.514 133 1.980 42 6.978 7.627
1155 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1156 20.692 7.898 10.267 1.137 1.390 2.843 59 2.591 4.767
1157 27.753 8.088 16.115 1.615 1.935 3.628 89 7.684 10.993
1158 3.735 1.751 816 1.021 147 721 11 441 1.041
Total 16.792.428 4.439.119 7.756.988 3.017.132 1.579.204 3.092.241 71.436 5.010.700 6.959.389
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Tabela 4.1-6: Comparação entre produções de viagem obtidas para todos os cenários pela aplicação
dos modelos de geração e dados do relatório Metrô-2001

Produção de viagens pessoais por motivo (período de pico das 6:30 às 8:30h)**
Residência/TrabalhoCenário Todos os

motivos Todas as
fx. renda

Faixa de
renda 1*

Faixa de
renda 2*

Faixa de
renda 3*

Faixa de
renda 4*

Resid./
Escola Outros

Base 4.128.351,65 2.648.313,04 362.423,43 1.302.905,25 648.021,43 334.963,43 964.272,43 515.766,18
Relatório 4.130.491,00 2.650.237,00 - - - - 964.489,00 515.766,00

P100 4.128.300,61 2.648.307,83 362.422,78 1.302.904,75 648.019,12 334.961,18 964.227,75 515.765,03
E100 4.128.351,15 2.648.313,04 362.423,43 1.302.904,75 648.021,43 334.963,43 964.272,43 515.765,68
P50 4.128.631,22 2.648.497,39 362.447,09 1.302.956,62 648.077,00 335.016,68 964.350,18 515.783,65
E50 4.128.353,39 2.648.309,93 362.423,43 1.302.901,62 648.021,43 334.963,45 964.272,43 515.771,03

* Faixa de renda 1: até R$ 600,00 ou até 5 SM; faixa de renda 2: de R$600,01 a R$ 1.800, 00 ou de 5 a 15 SM;
faixa de renda 3: de R$ 1.800, 00 a R$ 3.600, 00 ou de 15 a 30 SM; e faixa de renda 4: acima de R$ 3.600,00
ou acima de 30 SM (Reais de outubro/1997).

** Inclusive viagens intrazonais para os cenários; inclusão de intrazonais não definida para o relatório do Metrô.

Tabela 4.1-7: Comparação entre atrações de viagem obtidas para todos os cenários pela aplicação dos
modelos de geração e dados do relatório Metrô-2000

Atração de viagens pessoais por motivo (período de pico das 6:30 às 8:30h)**
Residência/TrabalhoCenário Todos os

motivos Todas as
fx. renda

Faixa de
renda 1*

Faixa de
renda 2*

Faixa de
renda 3*

Faixa de
renda 4*

Resid./
Escola Outros

Base 4.443.183,54 2.806.092,01 337.029,90 1.379.484,87 691.769,18 397.808,06 1.118.483,00 518.608,53
Relatório 4.257.864,00 2.689.064,00 - - - - 1.023.471,00 545.329,00

P100 4.442.984,32 2.806.092,95 337.029,90 1.379.484,87 691.769,93 397.808,25 1.118.284,12 518.607,25
E100 4.443.177,32 2.806.087,26 337.029,15 1.379.482,37 691.768,37 397.807,37 1.118.483,00 518.607,06
P50 4.443.273,98 2.806.069,55 337.029,90 1.379.476,62 691.762,25 397.800,78 1.118.587,25 518.617,18
E50 4.443.325,85 2.806.212,29 337.042,96 1.379.545,12 691.799,06 397.825,15 1.118.483,00 518.630,56

* Faixa de renda 1: até R$ 600,00 ou até 5 SM; faixa de renda 2: de R$600,01 a R$ 1.800, 00 ou de 5 a 15 SM;
faixa de renda 3: de R$ 1.800, 00 a R$ 3.600, 00 ou de 15 a 30 SM; e faixa de renda 4: acima de R$ 3.600,00
ou acima de 30 SM (Reais de outubro/1997).

** Inclusive viagens intrazonais.

Note-se que, como o balanceamento é dado em função da redistribuição dos dados

sócio-econômicos, as variações em produção e atração só ocorrem para os motivos

nos quais os modelos utilizam as variáveis redistribuídas. Assim, nos cenários P100 e

P50, há redistribuição de população, renda, autos e matrículas, que afeta a produção

de viagem para todos os motivos. Já nos cenários de redistribuição de emprego

(E100 e E50), apenas a produção de viagens motivo trabalho para a faixa de renda 2

e por outros motivos são afetadas. Percebe-se melhor nas Tabelas 4.1-9 a 4.1-13.

Conforme descrito no capítulo anterior, antes de proceder à distribuição de viagens

foram separadas as viagens intrazonais. As tabulações destas, bem como dos totais
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de viagem por zona a partir dos dados expandidos da pesquisa O-D, permitiram obter

os percentuais de viagens intrazonais desagregados por zona a serem aplicados aos

vetores de produção e atração para todos os cenários. O percentual médio encontrado

para toda a área de estudo foi de 10,4%, pouco distante dos 10,3% indicados pelo

relatório do Metrô-2001 (pág. 14).

Seguindo a metodologia adotada, posteriormente os vetores de produção e atração

foram fatorados para uma hora de pico, usando valores calculados com base nos

dados do relatório do Metrô. Na Tabela 4.1-8 são apresentados os fatores de hora

pico7 por motivo de viagem obtidos com base nos dados do relatório do Metô-2001

(pág. 17) e também aqueles calculados a partir dos dados de viagens tabuladas da

pesquisa O-D/97. Pode-se observar que os valores ficaram razoavelmente próximos.

Tabela 4.1-8: Comparação entre os fatores de hora pico calculados a partir da tabulação dos dados da
O-D/97 e dos dados do relatório do Metrô-2001 por motivo de viagem

Fator de hora pico por motivo de viagem**
Residência/Trabalho

Faixa de
renda 1*

Faixa de
renda 2*

Faixa de
renda 3*

Faixa de
renda 4*

Resid./
Escola

Outros
motivos

Todos os
motivos

Tabulação 0,620142 0,634792 0,655001 0,617439 0,718643 0,605733 0,647356
Relatório 0,622659 0,630676 0,650735 0,666240 0,658055 0,654030 0,645148

* Faixa de renda 1: até R$ 600,00 ou até 5 SM; faixa de renda 2: de R$600,01 a R$ 1.800, 00 ou de 5 a 15 SM;
faixa de renda 3: de R$ 1.800, 00 a R$ 3.600, 00 ou de 15 a 30 SM; e faixa de renda 4: acima de R$ 3.600,00
ou acima de 30 SM (Reais de outubro/1997).

** Excluídas as viagens intrazonais.

Convém comentar que, em função da formulação dos modelos de geração, houve

casos em que a aplicação dos modelos aos dados sócio-econômicos estimados

resultou em valores negativos de produção e atração de viagens. Em tais casos,

procedeu-se à substituição desses valores por zero, similarmente ao verificado pelos

dados do relatório do Metrô-2000 (Anexo 2 – Análise dos resíduos por zona).

As Tabelas 4.1-9 a 4.1-13 trazem um estrato das produções de viagem por zona e por

                                                          
7 A fatoração de viagens para a hora pico foi realizada pela aplicação de um fator de hora
pico calculado para cada motivo com base na razão entre os totais de viagem para uma e
duas horas de pico, para todos os modos motorizados e excluindo viagens intrazonais.
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motivo para o cenário base e para os cenários propostos P100, E100, P50 e E50 para

ilustrar a sua distribuição após o processo de fatoração. O que se pode observar é

que, embora os totais de viagem produzidas estejam bastante próximos, a sua

distribuição sofreu grande variação.

Tabela 4.1-9: Produção de viagens pessoais fatoradas para hora pico sem intrazonais
para o cenário base

Produção de viagens - Cenário Base

Residência/Trabalhosubzona Fx renda 1 Fx.renda 2 Fx.renda 3 Fx.renda 4 Resid/Escola Outros

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 119,5
2 14,6 28,9 112,4 49,7 83,8 200,9
3 4,2 0,0 15,7 0,0 16,5 180,2
4 0,0 0,0 7,4 0,0 4,1 458,3
5 11,8 0,0 64,4 0,0 28,0 366,7
6 4,1 16,0 104,9 54,9 65,8 94,2
7 0,0 19,9 0,0 0,0 28,4 89,6
8 56,7 96,3 0,0 0,0 12,2 52,5
9 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 25,4

10 16,2 0,0 22,9 0,0 5,0 222,6
11 137,3 715,2 183,0 132,8 303,5 184,0
12 0,0 301,1 54,5 58,8 183,1 105,7
13 7,1 0,0 69,2 0,0 16,7 86,1
14 60,4 312,2 291,0 476,1 629,4 309,0
15 14,1 149,2 265,7 165,5 295,4 228,7
16 18,9 0,0 114,7 58,2 172,8 206,4
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 581,1
18 26,6 84,4 188,0 272,6 723,6 153,6
19 26,4 181,6 308,9 23,3 223,0 148,0
20 30,0 30,7 258,6 249,8 173,5 299,6
... ... ... ... ... ... ...

1145 94,8 396,8 271,7 19,2 106,9 96,6
1146 27,7 50,5 0,0 0,0 68,5 29,7
1147 297,4 1233,6 25,3 0,0 221,0 233,5
1148 58,0 680,6 0,0 0,0 133,5 90,2
1149 105,1 191,7 18,4 0,0 48,3 55,0
1150 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,3
1151 152,3 263,0 103,2 19,4 150,9 102,6
1152 333,4 568,1 107,2 15,2 266,3 182,8
1153 117,2 269,3 101,5 34,5 143,8 108,8
1154 187,3 310,1 67,4 6,0 114,7 109,8
1155 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1156 401,5 1142,7 158,9 196,4 552,9 300,2
1157 174,7 736,4 95,9 116,2 308,8 211,2
1158 77,1 75,2 123,6 18,0 119,4 57,0
Total 200.746,5 740.739,9 380.965,9 203.455,5 571.729,5 303.508,1
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Tabela 4.1-10: Produção de viagens pessoais fatoradas para hora pico sem intrazonais
para o cenário P100 (redistribuição 100% proporcional de população)

Produção de viagens - Cenário P100

Residência/Trabalhosubzona Fx renda 1 Fx.renda 2 Fx.renda 3 Fx.renda 4 Resid/Escola Outros

1 211,9 785,8 800,9 658,0 1154,1 502,3
2 462,1 1612,7 729,7 556,4 1300,6 677,2
3 360,6 1279,2 932,4 983,3 1640,5 731,3
4 781,8 2984,0 3247,3 2409,6 4403,5 1918,7
5 725,4 3784,2 1958,5 810,7 2684,9 1416,7
6 77,1 750,9 326,3 318,0 618,4 288,1
7 180,8 703,3 435,8 302,1 666,4 325,8
8 154,3 280,2 112,0 83,8 223,7 132,6
9 122,8 249,2 4,9 86,9 162,4 99,0

10 180,2 1664,3 1434,8 1233,8 2137,9 901,2
11 97,5 576,6 64,3 66,4 251,9 154,5
12 39,3 272,2 542,2 204,5 496,7 208,7
13 123,9 787,9 387,3 364,6 705,3 330,2
14 145,8 940,2 824,1 693,4 1219,9 523,1
15 358,5 1733,2 538,2 242,4 964,4 558,0
16 79,9 1404,5 1363,0 516,4 1427,6 643,7
17 1104,0 5390,2 3280,7 2174,4 4904,1 2373,4
18 64,1 235,8 577,4 373,9 647,1 256,4
19 148,2 541,5 311,5 536,2 753,5 321,3
20 326,1 1545,7 1367,7 1425,3 2263,7 954,8
... ... ... ... ... ... ...

1145 45,4 142,4 52,7 6,7 75,2 48,8
1146 13,4 151,9 0,0 0,0 41,0 29,9
1147 65,4 502,8 340,8 18,5 313,5 173,4
1148 26,9 46,0 0,0 0,0 17,8 15,5
1149 61,3 110,3 5,2 38,9 75,6 46,4
1150 318,7 108,3 0,0 0,0 95,4 108,2
1151 134,2 129,7 25,2 90,7 147,6 86,4
1152 159,6 224,7 42,3 11,7 120,8 94,3
1153 166,4 296,2 113,5 48,6 202,8 130,7
1154 166,9 273,9 65,5 5,3 139,3 107,6
1155 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1156 116,7 57,5 171,2 86,8 189,7 95,6
1157 185,6 779,7 87,0 61,4 327,7 217,3
1158 44,1 30,8 57,1 4,3 47,5 29,4
Total 202.205,1 742.304,7 384.787,7 206.207,2 578.402,3 306.078,1
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Tabela 4.1-11: Produção de viagens pessoais fatoradas para hora pico sem intrazonais
para o cenário E100 (redistribuição 100% proporcional de emprego)

Produção de viagens - Cenário E100

Residência/Trabalhosubzona Fx renda 1 Fx.renda 2 Fx.renda 3 Fx.renda 4 Resid/Escola Outros

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
2 14,6 123,2 112,4 49,7 83,8 50,1
3 4,2 21,0 15,7 0,0 15,8 12,7
4 0,0 2,7 7,4 0,0 3,4 1,6
5 11,8 35,9 64,4 0,0 28,6 18,0
6 4,1 54,1 104,9 54,9 66,3 33,3
7 0,0 67,6 0,0 0,0 27,7 13,5
8 56,7 110,8 0,0 0,0 12,1 29,3
9 5,8 4,5 0,0 0,0 0,2 1,9

10 16,2 24,5 22,9 0,0 4,3 16,5
11 137,3 706,0 183,0 132,8 302,8 198,7
12 0,0 320,2 54,5 58,8 182,4 75,1
13 7,1 0,0 69,2 0,0 17,3 8,9
14 60,4 354,7 291,0 476,1 629,9 241,0
15 14,1 218,0 265,7 165,5 296,1 118,8
16 18,9 63,3 114,7 58,2 172,9 59,6
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9
18 26,6 105,1 188,0 272,6 722,8 120,5
19 26,4 213,0 308,9 23,3 223,7 97,9
20 30,0 149,3 258,6 249,8 173,1 110,0
... ... ... ... ... ... ...

1145 94,8 382,2 271,7 19,2 106,3 119,9
1146 27,7 53,0 0,0 0,0 67,6 25,8
1147 297,4 1214,7 25,3 0,0 221,7 263,7
1148 58,0 662,0 0,0 0,0 132,6 119,9
1149 105,2 188,5 18,4 0,0 48,7 59,8
1150 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1151 152,3 258,0 103,2 19,4 150,2 110,4
1152 333,4 550,5 107,2 15,2 266,8 211,0
1153 117,2 272,5 101,5 34,5 144,3 103,8
1154 187,3 307,2 67,4 6,0 114,8 114,5
1155 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1156 401,5 1099,1 158,9 196,4 553,1 370,0
1157 174,7 736,0 95,9 116,2 308,7 211,8
1158 77,1 70,5 123,6 18,0 120,1 64,5
Total 200.746,3 735.807,2 380.966,3 203.455,6 571.698,5 302.801,5
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Tabela 4.1-12: Produção de viagens pessoais fatoradas para hora pico sem intrazonais
para o cenário P50 (redistribuição 50% proporcional de população)

Produção de viagens - Cenário P50

Residência/Trabalhosubzona Fx renda 1 Fx.renda 2 Fx.renda 3 Fx.renda 4 Resid/Escola Outros

1 105,9 355,5 400,4 329,0 577,1 310,9
2 238,4 820,8 421,0 303,1 692,2 439,1
3 182,4 597,7 474,0 491,6 828,5 455,8
4 390,9 1350,4 1627,4 1204,8 2203,8 1188,5
5 368,6 1800,9 1011,5 405,4 1356,4 891,7
6 40,6 383,4 215,6 186,4 342,1 191,1
7 90,4 361,6 217,9 151,1 347,4 207,7
8 105,5 188,2 56,0 41,9 117,9 92,6
9 64,3 119,5 2,4 43,5 80,9 62,2

10 98,2 779,9 728,9 616,9 1071,4 561,9
11 117,4 645,9 123,6 99,6 277,7 169,3
12 19,7 286,7 298,3 131,6 339,9 157,2
13 65,5 368,7 228,2 182,3 361,0 208,1
14 103,1 626,2 557,5 584,8 924,6 416,1
15 186,3 941,2 402,0 203,9 629,9 393,3
16 49,4 688,0 738,9 287,3 800,2 425,1
17 552,0 2513,3 1640,4 1087,2 2452,0 1477,2
18 45,3 160,1 382,7 323,3 685,4 205,0
19 87,3 361,6 310,2 279,7 488,2 234,7
20 178,1 788,2 813,2 837,6 1218,6 627,2
... ... ... ... ... ... ...

1145 70,1 269,6 162,2 13,0 91,1 72,7
1146 20,5 101,2 0,0 0,0 54,7 29,8
1147 181,4 868,2 183,1 9,2 267,2 203,5
1148 42,5 363,3 0,0 0,0 75,6 52,8
1149 83,2 151,0 11,8 19,4 61,9 50,7
1150 159,3 46,2 0,0 0,0 47,7 66,7
1151 143,3 196,3 64,2 55,1 149,2 94,5
1152 246,5 396,4 74,8 13,5 193,6 138,6
1153 141,8 282,8 107,5 41,5 173,3 119,7
1154 177,1 292,0 66,5 5,6 127,0 108,7
1155 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1156 259,1 600,1 165,1 141,6 371,3 197,9
1157 180,1 758,0 91,5 88,8 318,2 214,2
1158 60,6 53,0 90,3 11,1 83,5 43,2
Total 201,475.8 738,487.4 382,876.8 204,831.4 575,060.8 304,793.1
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Tabela 4.1-13: Produção de viagens pessoais fatoradas para hora pico sem intrazonais
para o cenário E50 (redistribuição 50% proporcional de emprego)

Produção de viagens - Cenário E50

Residência/Trabalhosubzona Fx renda 1 Fx.renda 2 Fx.renda 3 Fx.renda 4 Resid/Escola Outros

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.6
2 14.6 76.0 112.4 49.7 83.8 125.5
3 4.2 0.0 15.7 0.0 16.5 96.5
4 0.0 0.0 7.4 0.0 4.1 230.0
5 11.8 0.0 64.4 0.0 28.0 192.3
6 4.1 35.0 104.9 54.9 65.8 63.7
7 0.0 43.7 0.0 0.0 28.4 51.6
8 56.7 103.5 0.0 0.0 12.2 40.9
9 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 13.6

10 16.2 0.0 22.9 0.0 5.0 119.5
11 137.3 710.6 183.0 132.8 303.5 191.4
12 0.0 310.7 54.5 58.8 183.1 90.4
13 7.1 0.0 69.2 0.0 16.7 47.5
14 60.4 333.5 291.0 476.1 629.4 275.0
15 14.1 183.6 265.7 165.5 295.4 173.7
16 18.9 17.4 114.7 58.2 172.8 133.0
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 294.0
18 26.6 94.7 188.0 272.6 723.6 137.1
19 26.4 197.3 308.9 23.3 223.0 123.0
20 30.0 90.0 258.6 249.8 173.5 204.8
... ... ... ... ... ... ...

1145 94.8 389.5 271.7 19.2 106.9 108.3
1146 27.7 51.7 0.0 0.0 68.5 27.8
1147 297.4 1224.2 25.3 0.0 221.0 248.6
1148 58.0 671.3 0.0 0.0 133.5 105.0
1149 105.2 190.1 18.4 0.0 48.4 57.4
1150 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7
1151 152.3 260.5 103.2 19.4 150.9 106.5
1152 333.4 559.3 107.2 15.2 266.3 196.9
1153 117.2 270.9 101.5 34.5 143.9 106.3
1154 187.3 308.6 67.4 6.0 114.7 112.1
1155 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1156 401.5 1120.9 158.9 196.4 552.9 335.1
1157 174.7 736.2 95.9 116.2 308.8 211.5
1158 77.1 72.9 123.6 18.0 119.4 60.7
Total 200,746.4 737,863.1 380,966.1 203,455.6 571,729.2 303,154.7
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As viagens atraídas foram balanceadas pelos totais de viagens produzidas antes da

etapa de distribuição de viagens, como normalmente.

Após a preparação de produções e atrações foi estimado o custo generalizado de

viagem, baseado no custo de viagens por transporte individual. Este foi obtido pela

alocação da matriz de viagens observadas para o período de uma hora de pico (obtida

com a expansão de viagens por modo automóvel da pesquisa O-D), acrescida dos

volumes de transporte coletivo público e de caminhões, adotados como exógenos e

convertidos em veículos equivalentes.

Com os dados de produção e atração (usados como origens e destinos de viagens) e

as funções de impedância, calculadas com base no custo generalizado conforme

descrito no item 3.4.2, foi realizada a distribuição de viagens para cada motivo, que

transcorreu sem problemas de convergência em todos os cenários. O resultado é uma

matriz de viagens em passageiros para a hora pico da manhã.

Para a etapa de divisão modal de viagens, foi feita a comparação entre os percentuais

de viagens pessoais por modo individual constantes do relatório do Metrô-2001(pág.

40) e aqueles encontrados com base na tabulação das viagens da pesquisa O-D para

cada modo. A Tabela 4.1-14 apresenta esta comparação:

Tabela 4.1-14: Comparação entre percentuais de viagens pessoais por transporte individual calculados
com base nos dados da pesquisa O-D e encontrados no relatório do Metrô (2001)

Proporção de viagens pessoais por transporte individual
Residência/Trabalho

Faixas de
renda 1 e 2*

Faixas de
renda 3 e 4*

Resid./
Escola

Outros
motivos

Todos os
motivos

Tabulação 23,1% 59,9% 58,0% 62,7% 45,7%
Relatório 23,7% 64,2% 66,8% 61,1% 48,1%

* Faixas de renda 1 e 2: até R$ 1.800,00 ou até 15 SM; faixas de renda 3 e 4: acima de R$ 1.800,00 ou acima de
15 SM (Reais de outubro/1997).

A utilização destes coeficientes para separação das viagens por transporte individual

requereria uma transformação posterior destas viagens (que são estimadas em

número de passageiros) para viagens veiculares, que seriam usadas no carregamento

da rede viária. Para tanto seria usado um fator médio de ocupação por veículo. A
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comparação entre o fator obtido pela tabulação de dados da O-D/97 resultou

ligeiramente abaixo daquele indicado no relatório do Metrô, 1,48 contra 1,50

passageiros/veículo respectivamente.

Contudo, conforme explicado no item 3.4.2, em razão destas discrepâncias, optou-se

por utilizar fatores de separação de viagens por modo individual já em veículos,

obtidos da tabulação direta dos dados expandidos da pesquisa O-D. Os percentuais

efetivamente adotados para a etapa de divisão modal podem então ser vistos na

Tabela 4.1-15:

Tabela 4.1-15: Percentuais de viagens por transporte individual sobre total de viagens (em veículos)
calculados com base nos dados da pesquisa O-D/97

Proporção de viagens veiculares por transporte individual
Residência/Trabalho

Faixas de
renda1 e 2*

Faixas de
renda 3 e 4*

Resid./
Escola

Outros
motivos

Todos os
motivos

Tabulação 17,68% 50,09% 21,14% 48,43% 30,83%
* Faixas de renda 1 e 2: até R$ 1.800,00 ou até 15 SM; faixas de renda 3 e 4: acima de R$ 1.800,00 ou acima de

15 SM (Reais de outubro/1997).

Por fim, foram feitas as alocações de viagens veiculares por todos os motivos à rede

viária. Houve convergência na simulação de todos os cenários utilizando-se os

mesmos limites para encerramento do processo iterativo. Os resultados encontram-se

no item a seguir.

4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS DE
BALANCEAMENTO

Foram colhidos dados dos resultados das alocações do cenário base e dos cenários

propostos em veículo-km (VKM) e em veículo-hora (VHR). Os dados foram

tabulados e encontram-se de forma comparativa nas Tabelas 4.2-1 e 4.2-2

A comparação entre a extensão total de viagens para os vários cenários permite

verificar a hipótese de redução nas distâncias percorridas em razão do

balanceamento, uma vez que seria de se esperar que uma melhor distribuição de
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atividades permitisse aos indivíduos menor deslocamento, dada a maior

probabilidade de encontrarem atividades, especialmente emprego, que satisfaçam

suas necessidades próximo de seus locais de residência.

Tabela 4.2-1: Comparação entre VKM na rede para todos os cenários

Cenário
Base Cenário P100 Cenário E100 Cenário P50 Cenário E50Tipo

de
Link* VKM VKM var. % VKM var. % VKM var. % VKM var. %

1 1.950.235 1.741.696 -10,69% 2.129.863 9,21% 1.839.852 -5,66% 2.028.169 4,00%
2 1.505.793 1.557.075 3,41% 1.418.583 -5,79% 1.522.316 1,10% 1.458.813 -3,12%
3 3.825.867 3.649.071 -4,62% 3.890.176 1,68% 3.723.964 -2,66% 3.842.835 0,44%
4 2.354.822 2.014.005 -14,47% 2.542.179 7,96% 2.148.534 -8,76% 2.409.468 2,32%
5 1.237.406 967.586 -21,81% 1.496.954 20,98% 1.079.766 -12,74% 1.344.405 8,65%
6 1.312.174 1.241.154 -5,41% 1.304.902 -0,55% 1.262.866 -3,76% 1.298.262 -1,06%
7 467.114 369.094 -20,98% 547.699 17,25% 413.122 -11,56% 500.620 7,17%
9 1.061.637 984.771 -7,24% 1.134.538 6,87% 1.022.303 -3,71% 1.094.252 3,07%

Total 13.715.048 12.524.454 -8,68% 14.464.894 5,47% 13.012.723 -5,12% 13.976.824 1,91%
* Links tipo 1: rodovias; links tipo 2: vias de trânsito rápido; links tipo 3: vias arteriais I; links tipo

4: vias arteriais II; links tipo 5: vias arteriais III; links tipo 6: vias coletoras I; links tipo 7: vias
coletoras II; links tipo 9: vias coletoras III

O que se pôde perceber foi que os cenários P100 e P50 de redistribuição de

população representaram benefícios da ordem de 8,7 e 5,1% respectivamente em

termos de extensão total de viagens. O balanceamento do cenário P100 trouxe uma

economia de perto de 1,2 milhões de quilômetros na hora de pico e o cenário P50,

mais de 700 mil quilômetros em relação ao cenário base.

Por outro lado, as redistribuições de empregos resultaram no aumento da extensão

total de viagem em 5,5 e 1,9% para o E100 e o E50, ou seja, em torno de 750 e 260

mil quilômetros a mais que o cenário base respectivamente.

Em termos do tempo gasto nas viagens dentro da área de estudos, pôde-se verificar

que todos os cenários de balanceamento produziram resultados positivos, quer seja

através da redistribuição da população ou do emprego, muito embora os resultados

para os cenários de redistribuição da população tenham sido sensivelmente melhores.

Neste sentido, a Tabela 4.2-2 mostra que o tempo total gasto em viagens na rede para

a hora pico da manhã foi reduzido em mais de 33% no cenário P100, e em mais de
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26% no cenário P50. O balanceamento pela redistribuição de empregos não resultou

em ganhos dessa ordem, sendo que quanto maior a proporção deste tipo de

balanceamento, menor o ganho.

Tabela 4.2-2: Comparação entre tempos gasto em viagens nos links para todos os cenários

Cenário
Base Cenário P100 Cenário E100 Cenário P50 Cenário E50Tipo

de
Link* VHR VHR var. % VHR var. % VHR var. % VHR var. %

1 104.327 61.153 -41,38% 110.294 5,72% 73.796 -29,26% 95.856 -8,12%
2 141.024 133.308 -5,47% 97.378 -30,95% 127.005 -9,94% 110.371 -21,74%
3 468.874 314.680 -32,89% 381.307 -18,68% 345.353 -26,34% 384.535 -17,99%
4 275.561 154.699 -43,86% 273.574 -0,72% 184.966 -32,88% 245.478 -10,92%
5 133.004 69.457 -47,78% 200.626 50,84% 87.501 -34,21% 146.201 9,92%
6 183.490 133.961 -26,99% 155.218 -15,41% 140.304 -23,54% 152.285 -17,01%
7 77.277 36.200 -53,16% 93.678 21,22% 47.598 -38,41% 75.510 -2,29%
9 53.082 49.239 -7,24% 56.727 6,87% 51.115 -3,71% 54.713 3,07%

Total 1.436.639 952.697 -33,69% 1.368.802 -4,72% 1.057.638 -26,38% 1.264.949 -11,95%
* Links tipo 1: rodovias; links tipo 2: vias de trânsito rápido; links tipo 3: vias arteriais I; links tipo

4: vias arteriais II; links tipo 5: vias arteriais III; links tipo 6: vias coletoras I; links tipo 7: vias
coletoras II; links tipo 9: vias coletoras III

Uma explicação possível está ligada à forma como se encontram distribuídos

população e empregos no cenário base. No caso de São Paulo, a região central

apresenta grande concentração de empregos e viagens, enquanto que as áreas

periféricas em geral têm proporcionalmente mais atividade residencial. Além disso, a

região central está dividida em maior número de zonas de tráfego, com tamanho e

distâncias proporcionalmente menores entre elas. Assim, como o balanceamento de

população com base na manutenção da distribuição de emprego requer o

deslocamento de parte da população para a área central, as viagens interzonais

realizadas nesta área mais densa tenderiam a ser mais curtas.

Por outro lado, os cenários de balanceamento com redistribuição de emprego e

manutenção da distribuição da população implicam a transferência de emprego para

fora da região central, em direção à periferia, o que representa uma maior dispersão

das viagens e consequentemente viagens mais longas.

As redistribuições de população proposta para os cenários de balanceamento podem

ser melhor visualizadas através das Figuras 4-1 e 4-2.
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Figura 4-1: Variação comparativa da distribuição de população entre cenário P100 e cenário base
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Figura 4-2: Variação comparativa da distribuição de população entre cenário P50 e cenário base
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A Figura 4-1 apresenta a variação ocasionada pela redistribuição de população na

região metropolitana de São Paulo. Nela, as áreas cinza indicam aumento da

população da zona para cenário P100 e o pontilhado indica redução da mesma em

relação ao existente no cenário base. As áreas em branco sofreram pouca ou

nenhuma variação de população pela redistribuição de população do P100.

Já a Figura 4-2 mostra a redistribuição de população do cenário P50 focalizando a

rede viária principal da área central do município de São Paulo. Nela, as barras

vermelhas indicam aumento da população das zonas no cenário P100, enquanto que

as barras verdes indicam redução da mesma em relação ao existente no cenário base.

Em ambos os casos se pode perceber o adensamento da população da área central,

quer pela concentração de áreas escuras das Figura 4-1, quer pelas barras vermelhas

da Figura 4-2.

As Figuras 4-3 e 4-4 representam a redistribuição de emprego ocorrida nos cenários

E100 e E50. Similarmente à Figura 4-1, as áreas escuras da Figura 4-3 representam

aumento do número de empregos na zona para o cenário E100 enquanto o pontilhado

indica sua redução.

Já na Figura 4-4, as barras vermelhas indicam o aumento de empregos (ocorrido

particularmente nas áreas periféricas), enquanto que as barras verdes indicam sua

redução. Estes cenários mostram, através das zonas pontilhadas e das barras verdes, a

dispersão de empregos que se concentrava no centro pelas zonas mais afastadas.
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Figura 4-3: Variação comparativa da distribuição de emprego entre cenário E100 e cenário base
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Figura 4-4: Variação comparativa da distribuição de emprego entre cenário E50 e cenário base
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A seguir, a Figura 4-5 ilustra a distribuição espacial dos ganhos em tempo de viagem

numa comparação entre o cenário base e o cenário P100. Ali, as linhas verdes

indicam uma redução do tempo de viagem nos links do viário principal do cenário

P100 em relação ao cenário base.

Através desta figura pode-se verificar uma concentração de links com redução de

tempo de viagem na região central da cidade, provavelmente devido à maior

eficiência da rede de transporte e viagens mais curtas.

Por outro lado, ao observar-se a Figura 4-6, onde o cenário E100 é comparado ao

cenário base em termos de tempos de viagem, o que se vê é exatamente o inverso. A

área central apresenta concentração de linhas vermelhas, representando aumento dos

tempos de viagem, enquanto a periferia apresenta redução. De qualquer forma, para

os cenários de redistribuição de população o resultado é uma redução maior no

tempo total gasto em viagens na rede do que aquela obtida nos cenário de

redistribuição de emprego.

O estudo mostrou ainda que ambos os tipos de balanceamento produziram aumento

da  velocidade  nos  links e sua distribuição pode ser visualizada pelas Figuras 4-7 e

4-8 mais adiante.
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Figura 4-5: Comparação entre tempos de viagem nos cenários base e P100
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Figura 4-6: Comparação de tempos de viagem nos cenários base e E100
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Figura 4-7: Comparação das velocidades na rede para o cenário base e o cenário P100
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Figura 4-8: Comparação das velocidades na rede para o cenário base e o cenário E100
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Adicionalmente foram calculadas as variações na extensão média de viagens e na

velocidade média na rede e plotados os resultados no sentido de identificar a possível

linearidade da relação entre o aumento percentual de balanceamento e seus efeitos.

Assim, na Tabela 4.2-3 pode-se ver, entre outros, os dados de VHR, VKM e total de

viagens utilizados para os cálculos e as porcentagens de variação obtidas, e nas

Figuras 4-9 a 4-12 os gráficos baseados nestas.

Tabela 4.2-3: Variação da extensão e velocidade médias de viagem na rede

Cenário
Variável Base P100 E100 P50 E50

VKM 13.715.048 12.524.454 14.464.894 13.012.723 13.976.824
Tot. de viagens 739.320 742.592 736.273 742.592 737.793
Extensão média 18,55 16,87 19,65 17,52 18,94

Var. extensão média (%) 0,00% -9,08% 5,90% -5,54% 2,12%
VHR 1.436.639 952.697 1.368.802 1.057.638 1.264.949

Veloc. média 9,55 13,15 10,57 12,30 11,05
Var. velocid. média (%) 0,00% 37,71% 10,69% 28,88% 15,74%

Figura 4-9: Variação da extensão média de viagens para cenários de redistribuição da população
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Figura 4-10: Variação da extensão média de viagens para cenários de redistribuição de empregos

Pelos gráficos pode-se perceber que, enquanto o efeito positivo de redução na

extensão de viagem provocado pelas cenários de redistribuição de população parece

ser ligeiramente amortecido quanto maior o percentual de balanceamento atingido, o

efeito indesejado provocado pela redistribuição de empregos parece ser incrementado

com o aumento do balanceamento.

Por sua vez, a Figura 4-11 aponta para o amortecimento da relação entre a proporção

do balanceamento e o efeito obtido em termos de velocidade média na rede viária.

Embora um maior número de cenários fosse recomendado para confirmar esta

tendência, pelo que se vê, há indícios de que os esforços necessários para se obter

melhorias no tráfego a partir de políticas de balanceamento em áreas já relativamente

balanceadas podem se mostrar menos compensadores que os esforços iniciais de

balanceamento em uma área muito desbalanceada.

A observação dos gráficos de elasticidade apresentados nas Figuras 4-13 a 4-16

reiteram essa percepção.
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Figura 4-11: Variação da velocidade média de viagem para cenários de redistribuição de população

Figura 4-12: Variação da velocidade média de viagem para cenários de redistribuição de emprego

O gráfico da Figura 4-13 indica que a proporção de redução na extensão de viagens é

tanto menor quanto maior o acréscimo de balanceamento desejado quando se trata do

balanceamento de população.
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Figura 4-13: Elasticidade da variação da extensão média de viagem para a variação no percentual de
distribuição de população

Figura 4-14: Elasticidade da variação da velocidade média para a variação no percentual de
distribuição da população

Similarmente, a Figura 4-14 mostra que o mesmo acontece para o aumento de

velocidade obtido. A proporção do seu acréscimo é menor conforme o acréscimo de

balanceamento de população pretendido.
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Figura 4-15:Elasticidade da variação da extensão média das viagens para a variação do percentual de
distribuição de empregos

Figura 4-16: Elasticidade da variação da velocidade média para a variação do percentual de
distribuição de empregos

De forma diversa, no gráfico da Figura 4-15 percebe-se que o aumento da extensão

de viagens é maior quanto maior o balanceamento que se deseja atingir. E a redução

de velocidade será menor quanto maior a proporção de balanceamento pretendido.

Assim, os resultados vão sendo proporcionalmente menores em relação aos já

atingidos para uma mesma proporção de balanceamento.
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Após realizar das simulações dos cenários P50, P100, E50 e E100, verificou-se que,

embora todos tenham produzido bons resultados, os cenários de redistribuição de

emprego não foram tão satisfatórios quanto os de redistribuição de população. As

redistribuições de emprego produziram resultado intermediário não desejável

(aumento da extensão total de viagens na rede) embora o resultado final tenha sido

positivo (redução de VHR). Isto se deu porque o aumento de velocidade foi tal que

compensou o aumento de extensão de viagens.

A simples observação destes resultados poderia levar a crer que o balanceamento de

população seria mais indicado que o de emprego como política de planejamento

urbano a ser proposta, em vista dos benefícios potencialmente gerados. Mas é preciso

ponderar outros fatores.

Antes de mais nada vale comentar que a quantidade de realocação de atividades

também é um fator a ser considerado. Neste sentido, tanto o P100 quanto o E100

produziram em torno de 37% de realocações, de população e empregos

respectivamente. Contudo, no caso do P100, isto representa a redistribuição de perto

de 6,3 dos quase 16,8 milhões de habitantes da região metropolitana. Já o E100

implica a redistribuição de 2,5 dos quase 7 milhões de empregos da mesma área.

Seria interessante ponderar se seria mais fácil realocar 2,5 milhões de empregos ou

6,3 milhões de habitantes.

Outro ponto importante é que o modelo considera fixos os coeficientes de dispersão

de viagens (β). Contudo, há uma expectativa de que haja redução na dispersão de

viagens em decorrência do balanceamento, considerando que este propicia a

descentralização de atividades e disponibilidade de tais atividades em locais mais

próximos das residências.

Imaginando que os resultados dos cenários de redistribuição de empregos poderiam

estar sendo subestimados, foi proposto um cenário adicional que reproduziu o E100,

apenas substituindo os valores de β pelos valores duplicados para a etapa de

distribuição de viagens. Os resultados deste cenário, chamado Beta E100 podem ser
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vistos na Tabela 4.2-4 a seguir.

Tabela 4.2-4: Comparação do impacto do balanceamento produzido nos cenários P100, E100 e
BetaE100

Cenário
Variável Base P100 var.% E100 var.% Beta E100 var.%

Total de viagens 739.320 742.592 +0,44% 736.273 -0,41% 744.323 0,68%

Total de km de vias 11.573 11.573 - 11.573 - 11.573 -

% de Relocação* - 37,40% - 36,05% - 36,05% -

Total de VKM 13.715.048 12.524.454 -8,68% 14.464.894 +5,47% 10.396.247 -24,20%

Extensão/viagem 18,55 16,87 -9.08% 19,65 +5,90% 13,97 -24,71%

Fluxo médio/via 1.185 1.082 -8.70% 1.250 +5,47% 898,35 -24,20%

Total de VHR 1.436.639 952.697 -33,69% 1.368.802 -4,72% 591,343 -58,84%

Velocidade média 9,55 13,15 +37,71% 10,57 +10,69% 17,58 +84,16%

* Relocação do cenário P100 relativa ao total de 16.792.443 habitantes; e relocação dos cenários
E100 e Beta E100 relativa ao total de 6.959.395 empregos, ambos para a área de estudo como um
todo.

Aqui pode-se perceber que com uma dispersão menor de viagens, o resultado do

E100 teria sido significativamente melhor, até mesmo que o P100, proporcionando

redução de mais de 58% no VHR e 24% no VKM.

No intuito de propor alguns cenários mais plausíveis de balanceamento, foram

propostos quatro cenários adicionais. Os dois primeiros propõe a redistribuição da

população estratificada por faixa de renda e foram inspirados nas propostas da

prefeitura de revitalizar a área central da cidade, estimulando o uso residencial por

parte da população de baixa renda. Assim, o cenário intitulado P-r1&r2 baseia-se na

redistribuição da população apenas nas faixas de renda 1 e 2 (até R$ 1.800,00 ou 15

salários mínimos em valores de outubro de 97). Para efeito de comparação foi criado

também o cenário P-r3&r4, que propõe a redistribuição da população nas faixas de

renda 3 e 4 (acima de R$ 1.800,00 ou 15 salários mínimos).

Outros dois cenário se embasaram na mesma iniciativa de revitalização da área cen-

tral e foram propostos de maneira a observar a redistribuição de população e empre-

go em área definida. No caso, esta área compreende a área central (onde há grande

concentração de empregos) e a zona leste do município de São Paulo (onde predo-

mina a atividade residencial). Estes cenários serão referidos por P-AC e E-AC.
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O resultado comparativo destes 4 cenários encontra-se na Tabela 4.2-5.

Tabela 4.2-5: Comparação do impacto do balanceamento produzido nos cenários P-r1&r2, P-r3&r4,
P-AC e E-AC

Cenário
Variável Base P-r1&r2 var.% P-r3&r4 var.% P-AC var.% E-AC var.%

Total de viagens 739.320 739.652 +0,04% 742.174 +0,39% 741.142 +0,25% 738.506 -0,11%

Total de km de vias 11.573 11.573 - 11.573 - 11.573 - 11.573 -

% de Relocação* - 29,45% - 10,75% - 10,32% - 11,51% -

Total de VKM 13.715.048 13.479.782 -1,72% 13.393.188 -2,35% 13.212.717 -3,66% 13.878.922 +1,19%

Extensão/viagem 18,55 18,22 -1,76% 18,05 -2,72% 17,83 -3,90% 18,79 +1,31%

Fluxo médio/via 1.185 1.165 -1,72% 1.157 -2,35% 1142 -3,66% 1199 +1,19%

Total de VHR 1.436.639 1.244.155 -13,40% 1.157.908 -19,40% 1.135.054 -20,99% 1.293.128 -9,99%

Velocidade média 9,55 10,83 +13,49% 11,57 +21,16% 11,64 +21,93% 10,73 +12,43%

* Relocação dos cenários P-r1&r2, P-r3&r4 e P-AC relativas ao total de 16.792.443 habitantes; e 
e relocação do cenário E-AC relativa ao total de 6.959.395 empregos, para a área de estudo como 
um todo.

Naturalmente que a redistribuição de população de cada faixa de renda isoladamente

propicia benefícios menores que aqueles alcançados com a redistribuição da

população de todas as faixas de renda indiscriminadamente. Contudo, o intuito foi de

verificar em que estrato seria mais interessante concentrar os estímulos de

balanceamento através de políticas públicas.

Como seria de se esperar, os resultados obtidos pela P-r3&r4 foram

significativamente superiores os do P-r1&r2. Além de provocar a realocação de uma

porção bastante menor da população, a redução em VHR é quase o dobro daquela

obtida no P-r1&r2. Não há incoerência nisto, uma vez que está-se avaliando o

impacto produzido no tráfego, composto em grande parte por veículos particulares

em sua maioria de propriedade da população das camadas de renda mais alta.

Guardadas as dificuldades de se conseguir estímulo suficiente para a realocação da

população de renda média e alta, pode-se dizer que seria mais interessante que as

políticas públicas se voltassem para esta parcela da população, visto que com uma

mobilização de um número menor de pessoas se obteria resultados sensivelmente

benéficos ao tráfego.
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Avaliando os cenários de balanceamento localizado, a primeira vista, a redistribuição

de população entre a área central e a zona leste gerada pelo P-AC resultou mais

benéfica que a redistribuição de empregos do E-AC para a mesma região,

similarmente ao ocorrido para os cenários P100 e E100. Vale relembrar os

coeficientes de dispersão foram mantidos fixos e que o P-AC pressupõe realocação

de 1,7 milhão de habitantes contra a realocação de 801 mil empregos do E-AC.

Comparando-se o P-AC com o P100 verifica-se que a redução em VHR produzida

foi 37,7% menor (20,99 contra 33,69%), mas a porcentagem de realocação de

população necessária para atingi-lo foi de 72,4% menor (10,32 contra 37,40%). Por

outro lado, a redução em VHR obtida no E-AC foi superior àquela resultante do

E100 (9,99 contra 4,72%), indicando que parte do benefício do balanceamento da

área central teria sido compensado por aumento do tempo gasto com viagens no

restante do município para o E100. Além disso, no E-AC foi necessária uma

realocação de empregos 68% menor que no E100 (11,51 contra 36,05% do total de

empregos.

Ambos os casos, mostram-se políticas mais razoáveis que o balanceamento total,

quer se mantenha a distribuição de empregos, quer a de residências.
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5 CAPÍTULO 5

CONCLUSÕES

Este capítulo comenta a viabilidade de esforços de planejamento com modelos

integrados sintéticos. Comenta também o resultado das propostas de implementação

do balanceamento como alternativa de melhoria do tráfego das cidades de grande

porte do país, ponderando a confiabilidade dos resultados.

A implementação de um processo sintético aplicado a um modelo integrado de uso

do solo e transportes se mostrou viável. Contudo, em razão da limitação de tempo

para identificar políticas de balanceamento que pudessem ser simuladas por este tipo

de modelo somada à indisponibilidade de alguns dados à época do estudo, sua

aplicação ficou impossibilitada. Espera-se, no entanto, que a implementação de um

modelo simplificado como o SISTRAN seja possível em breve. Naturalmente a

barreira de não ter à mão estudos sobre a implementação de políticas de

balanceamento usando modelos integrados deve ser rompida através de investigações

originais.

Em termos de políticas de balanceamento, conforme verificado no capítulo anterior,

o estudo revelou que políticas direcionadas ao balanceamento de atividades podem

resultar em benefícios significativos para o tráfego, tanto em VKM como em VHR.

Se, por um lado, os cenários de redistribuição de população apresentaram ganho em

todos os sentidos avaliados, os cenários de redistribuição de empregos apresentaram

aumento da velocidade média, ainda que gerando um certo aumento da

quilometragem total percorrida.

Não se deve imediatamente assumir que, considerando-se ganhos e perdas

verificados e as dificuldades de se implementar políticas que levem ao

balanceamento, políticas com base na redistribuição de população devam ser
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recomendadas como alternativa para implantação em detrimento das políticas de

redistribuição de emprego. Isto se deve tanto ao volume de realocações necessário

como à dificuldade de realocar residências, o que envolve muitos outros fatores além

da distância ao local de trabalho.

Conforme verificado, essa distinção entre os resultados obtidos com os dois tipos de

balanceamento pode advir da distribuição de viagens pela área periférica nos

cenários de redistribuição de empregos e em contrapartida pela distribuição de

viagens na área central (considerada mais eficiente em termos de transportes)

propiciada pela redistribuição de população. E deve-se considerar também que se a

dispersão de viagens for reduzida, conforme se crê que aconteça em decorrência do

balanceamento de atividades, a performance dos cenários de redistribuição de

emprego podem ser melhores que os apresentados. Os resultados do cenário Beta

E100, onde foi reproduzido o cenário de redistribuição total de empregos apenas com

alteração dos coeficientes de dispersão de viagens, corroboram com essa idéia.

Como o esperado, o estudo indicou que o balanceamento direcionado às faixas da

população com renda média e alta produz resultados mais positivos que aquele

voltado para as faixas de renda mais baixas.

As políticas de balanceamento de atividades direcionada à área composta pela área

central e zona leste da capital se apresentaram como alternativas interessantes,

particularmente quando se tem em mente que o balanceamento integral não é uma

proposta viável, em vista da elasticidade negativa verificada.

Neste sentido, seria interessante verificar em estudo futuro qual seria o percentual de

balanceamento seria desejável, especialmente sob o ponto de vista de políticos e

tomadores de decisão, que carecem de informações sobre a relação custo-benefício

necessária para melhor direcionamento do investimento dados os escassos recursos

financeiros disponíveis.

Um ponto a ser comentado é que as simulações não consideram as viagens
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intrazonais, por impossibilidade de sua alocação à rede. Contudo, a expectativa do

balanceamento é de que as viagens sejam reduzidas em extensão, o que,

conseqüentemente poderia aumentar o percentual de viagens intrazonais, resultando

em um benefício ainda maior que aquele estimado pelo modelo.

Os cenários propostos para este estudo não se pautam pela plausibilidade. Procurou-

se apenas quantificar os possíveis resultados obtidos em razão do balanceamento.

Neste sentido, o uso de modelos integrados poderá ser interessante na produção de

cenários mais razoáveis.

Seria recomendável que futuros estudos pudessem utilizar um nível de desagregação

mais adequado aos dados disponíveis no sentido de evitar problemas resultantes de

matrizes com viagens muito dispersas e eventualmente permitir a utilização de

processo incremental.

Como incremento, a utilização de uma matriz de viagens  de transporte coletivo

bem como de  caminhões viria  permitir a divisão  modal de uma maneira mais

precisa.

Para finalizar, cabe dizer que esta dissertação é limitada no sentido de orientar

políticas  públicas  uma vez que enfoca  apenas alguns  aspectos de interesse.

Explorações mais abrangentes incluindo estoques de edificações vinculados às

realocações propostas e análise de custo-benefício entre outras se fazem necessárias

para permitir tal objetivo.
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