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RESUMO

A Mobilidade Urbana é mais do que apenas se deslocar é sobretudo uma interação
entre as pessoas e a infraestrutura das cidades. Nesse contexto, a falta de políti-
cas públicas adequadas de moradia levaram a população, principalmente de baixa
renda, para as periferias, fazendo com que milhares de pessoas precisem se deslocar
por longas distâncias para exercer suas atividades rotineiras como: trabalho, lazer e
estudo. Atualmente, existe uma valorização e muitos subsídios ao transporte indivi-
dual motorizado. Assim, enquanto automóveis e motocicletas são utilizados de forma
exagerada, o transporte público e os transportes não motorizados, como bicicleta e
caminhadas ficam negligenciados pela maioria dos gestores públicos. A consequên-
cia disso, é uma população que perde um tempo considerável diariamente, parados no
trânsito, para realizar seus deslocamentos ou se queixando de superlotação, dos in-
tervalos prolongados, da má conservação dos veículos e do elevado preço das tarifas
do transporte público. A redução do tempo de deslocamento aumenta a qualidade de
vida da população que passa a utilizar esse tempo de uma maneira mais produtiva ou
agradável. Dar maior importância para sistemas de transporte mais rápidos, confortá-
veis e com menor impacto no meio ambiente é a melhor alternativa de desincentivar o
uso do transporte individual, reduzir as emissões de gases poluentes e o mais impor-
tante buscar equidade de acesso as oportunidades para todos, independente do seu
local de residência. Diante desse contexto, essa dissertação busca compreender a
situação e os desafios da Mobilidade Urbana na Região Metropolitana de São Paulo.
Para atingir esse objetivo, foram produzidos quatro artigos: (1) Comparar os modos de
transporte na RMSP em relação aos critérios de decisão como segurança, tempo de
viagem, tarifa, conforto e sustentabilidade utilizando indicadores; (2) Investigar como
os usuários se conectam aos modos de transporte disponíveis em relação ao uso (Re-
corte realizado para a região do ABC-Paulista); (3) Calcular o impacto da emissão de
gás carbônico no transporte intermunicipal por ônibus (Recorte realizado para o ABC-
Paulista); (4) Verificar as razões da falta de adoção dos ônibus elétricos na frota de
transporte coletivo na RMSP. Os resultados da pesquisa apontaram que as melhores
formas de deslocamento são: a bicicleta e o sistema de transporte público. A impor-
tância metropolitana do Metrô de São Paulo, e a redução em aproximadamente 6% da
emissão de CO2 com a operação de trólebus do Corredor ABD (São Mateus - Jaba-
quara). No entanto, uma maior eletrificação da frota de ônibus esbarra nos custos de
aquisição e revenda de veículos; e por fim, considerando as principais características
da mobilidade, o transporte público deveria ser prioritário.

Palavras-chave: Mobilidade Urbana; Transporte Público; São Paulo; Deslocamentos.



ABSTRACT

Urban Mobility is more than just moving around, it is above all an interaction between
people and the infrastructure of cities. In this context, the lack of adequate public hou-
sing policies led the population, mainly low-income people, to the outskirts, making
thousands of people need to travel long distances to practice their periodic activities
such as work, leisure, and study. Currently, there is an appreciation and many rights
to individual motorized transport. Thus, while automobiles and motorcycles are ove-
rused, public transport and non-motorized transport such as bicycles and walking are
neglected by most public managers. The consequence of this is a population that lo-
ses a considerable amount of time every day, stopped in traffic, to make their trips or
complains about overcrowding, prolonged intervals, poor maintenance of vehicles, and
the high price of public transport fares. The reduction in commuting time increases
the quality of life of the population, which starts to use this time in a more produc-
tive or pleasant way. Giving greater importance to transport systems that are faster,
more comfortable, and have less impact on the environment is the best alternative to
discourage the use of individual transport, reduce polluting gas emissions and, most
importantly, seek equity of access to opportunities for all, regardless of your place of
residence. Given this context, this dissertation seeks to understand the situation and
challenges of Urban Mobility in the Metropolitan Area of São Paulo. To achieve this
objective, four articles were produced: (1) Compare transport modes in the RMSP in
relation to decision criteria such as safety, travel time, fare, comfort, and sustainability
using indicators; (2) Investigate how users connect to available modes of transport in
relation to use (Excerpt carried out for the ABC-Paulista region); (3) Calculate the im-
pact of carbon dioxide emissions on intercity transport by bus (Excerpt carried out for
ABC-Paulista); (4) Check the reasons for the lack of adoption of electric buses in the
public transport fleet in the RMSP. The results of the research indicated that the best
forms of displacement are: the bicycle and the public transport system. The metropoli-
tan importance of the São Paulo Metro, and the reduction of approximately 6% in CO2

emissions with the trolleybus operation at the ABD Corridor (São Mateus - Jabaquara).
However, greater electrification of the bus fleet comes up against vehicle acquisition
and resale costs; and finally, considering the main characteristics of mobility, public
transport should be a priority.

Keywords: Urban Mobility; Public Transport; São Paulo; Displacements.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Considerações Iniciais

Deslocar-se pelas cidades é um desafio e que faz parte da rotina diária de mi-
lhares de pessoas que vivem em centros urbanos. Em 2021, 56% da população mun-
dial vivia em cidades e as projeções é que a população global vivendo nessas áreas
chegue a 68% em 2050 (ONU, 2022). Na “Agenda 2030”, em que a Organização das
Nações Unidas – ONU, estabeleceu os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) que ressalta-se em seu objetivo 11 - sobre cidades e comunidades sustentá-
veis - a importância de sistemas de transportes seguros e com um preço acessível
que garanta o acesso universal aos espaços públicos das cidades (UNDESA, 2015).

No Brasil, o processo de industrialização tem sido acompanhado de um ex-
ponencial crescimento da população residente nos centros urbanos, o que fez cres-
cer também a necessidade de deslocamento de pessoas e bens dentro das cidades
(SILVA et al., 2018). Dessa forma, é importante desenvolver-se ações sobre a mobili-
dade buscando melhorar a qualidade de vida das pessoas (SILVA et al., 2018).

Nas cidades brasileiras, de médio e grande porte, os deslocamentos têm se ca-
racterizado pelo uso do transporte individual motorizado (automóveis e motocicletas)
e pela redução da utilização dos meios de transporte público coletivo. Esse modelo,
torna o uso do espaço urbano ineficiente, resultando no aumento dos congestiona-
mentos, emissão de gases poluentes, número de acidentes de trânsito e dos custos
dos transportes e um sistema de transporte que é incapaz de atender satisfatoria-
mente as necessidades de locomoção da população (AMICCI et al., 2018).

Vasconcellos (2013) afirma que o transporte individual motorizado passou ser
dominante e mais importante que os modos de transporte público. Nas cidades com
mais de 60 mil habitantes, dos custos relacionados com acidentes de trânsito, apenas
20% estavam relacionados ao sistema de transporte público (AMICCI et al., 2018).
Porém, o planejamento da mobilidade ainda não é visto de forma mais abrangente.

O dever de planejar a mobilidade é dos municípios como determinado pela
Lei 12.587/2012. Porém, em São Paulo, por exemplo, a maior cidade brasileira é
interligada com os outros municípios ao seu entorno, então todo o planejamento de
mobilidade deve ser pensado de forma articulada com os outros 38 municípios que
formam a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). A região é considerada a maior
aglomeração urbana da América Latina possui 21 milhões de habitantes que geram
42 milhões de viagens todos os dias para realizar suas atividades (METRO, 2019).

Entretanto, mesmo o transporte coletivo sendo uma das saídas para a mobili-
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dade urbana sustentável, não acompanhou o crescimento da RMSP. A rede é com-
posta por seis linhas de Metrô, que possuem juntas 104 km, sete linhas de trem metro-
politano e que somadas possuem 273 km, ônibus municipais e intermunicipais sendo
que apenas alguns operam durante 24 horas. O transporte na RMSP é ainda muito
dependente do transporte particular que possuí uma de frota de 4 milhões de veículos
particulares registrados (METRO, 2019). Os números citados são maiores até que os
de países inteiros, validando a importância e a complexidade do cenário de mobilidade
da RMSP.

Desse modo, esta dissertação busca através de levantamentos bibliográficos,
análises de cenarios com o auxílio de ferramentas computacionais estudar a mobi-
lidade na região metropolitana considerando diversos aspectos da mobilidade como
tecnologia, sustentabilidade e custos.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral

Analisar a Mobilidade Urbana na Região Metropolitana de São Paulo conside-
rando aspectos como a forma como a população realiza os seus deslocamentos e
a sua interação com a rede de transporte, comparação entre os modos de transpor-
tes (motorizados e não motorizados) e adoção de energias renováveis como matriz
energética no transporte público de passageiros.

1.2.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos relacionam-se aos artigos produzidos e consistem em:

1. Comparar os modos de transporte na RMSP em relação aos critérios de decisão
como segurança, tempo de viagem, tarifa, conforto e sustentabilidade utilizando
indicadores;

2. Investigar como os usuários se conectam aos modos de transporte disponíveis
em relação a uso (Recorte realizado para a região do ABC-Paulista);

3. Calcular o impacto da emissão de gás carbônico no transporte intermunicipal por
ônibus (Recorte realizado para o ABC-Paulista);

4. Verificar os motivos da falta de adoção dos ônibus elétricos na frota do transporte
coletivo na RMSP.
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1.3 Estrutura

A presente dissertação está dividida da seguinte forma (Figura 1):

Figura 1: Estrutura da Tese

Fonte: Elaborado pelo Autor
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Cenário da Mobilidade Urbana no Brasil

A Mobilidade Urbana é toda a facilidade de pessoas e bens se deslocarem no
espaço urbano (INSTITUTO POLIS, 2005). Muitas vezes, a mobilidade é vista apenas
como o transporte urbano que é o conjunto de serviços e meios de deslocamento, ou
seja, mobilidade é toda a interação entre as pessoas e a infraestrutura disponível para
os deslocamentos (INSTITUTO POLIS, 2005).

A interação quando feita através de uma infraestrutura adequada, que atenda
a necessidade das pessoas, contribui para o desenvolvimento urbano e garante o
acesso democrático das pessoas e dos bens ao que a cidade oferece (INSTITUTO
POLIS, 2005).

Para Rodrigue (2020) as áreas urbanas são os ambientes mais complexos em
que a mobilidade de passageiros e bens ocorre, mesmo esses movimentos sendo
complementares pode existir uma competição pelo uso das infraestruturas disponíveis.
Ainda para o autor, a Mobilidade Urbana está organizada em três grandes categorias
de transporte: Transporte Coletivo, Transporte Individual, e Transporte de Carga.

O transporte coletivo fornece mobilidade acessível ao público sendo aberto a
todos desde que a tarifa seja paga. A eficiência dos sistemas de transporte coletivo
público baseia-se no transporte de muitas pessoas e na obtenção de economias de
escala. O transporte coletivo também pode ser chamado de transporte público e in-
clui modos como bondes, ônibus, trens, metrôs e balsas (RODRIGUE, 2020). Além
disso o transporte público pode reduzir o número de veículos particulares, diminuir o
congestionamento e reduzir a emissão de gases poluentes (PIETRZAK; PIETRZAK,
2020).

O transporte individual inclui a escolha de qualquer outro modo de transporte
de forma pessoal como o automóvel e a motocicleta, chamado de transporte indivi-
dual motorizado, e a caminhada ou bicicleta, chamada de transporte individual, não
motorizado ou transporte ativo (RODRIGUE, 2020). A caminhada é um modo do in-
divíduo satisfazer sua mobilidade básica. Em São Paulo, aproximadamente 32% dos
deslocamentos são realizados dessa forma (METRO, 2019).

O transporte de carga está atrelado a produção e o consumo, ele é caracteri-
zado por caminhões de entrega, que se deslocam entre indústrias, centros de distri-
buição, armazéns, atividades de varejo e entre terminais (RODRIGUE, 2020).

Com a industrialização, houve um crescimento da população que vive nos cen-
tros urbanos, para abrigar essas pessoas as cidades também cresceram, porém, a
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partir da abertura de novos bairros, cada vez mais, distantes dos locais de trabalho
e lazer (INSTITUTO POLIS, 2005). Devido às políticas habitacionais implementadas,
as pessoas de renda mais baixa foram deslocadas para a periferia, onde o custo de
moradia era mais baixo. Entretanto, não se levaram os postos de trabalho para essas
regiões, fazendo com que as pessoas gastem muito tempo nos deslocamentos, para
as atividades do dia a dia (VASCONCELLOS, 2013).

Esse fato gerou um acesso desigual as oportunidades, em que as pessoas de
classes mais altas acabam tendo acesso às oportunidades significativamente maio-
res do que as de classes mais baixas. Essas classes, precisam se deslocar para o
centro, onde se concentram as atividades econômicas, sobrecarregando o sistema de
transporte, principalmente, no horário de pico. (VASCONCELLOS, 2013; SARAIVA;
BARROS, 2022).

A mobilidade nas cidades brasileiras é caracterizada pelo uso do transporte in-
dividual motorizado (automóveis e motocicletas) nos deslocamentos. Eles melhoram
a acessibilidade das pessoas e criam uma equidade de oportunidades que não se
sustenta a longo prazo pois aumenta os congestionamentos, emissão de gases polu-
entes e a incapacidade de atender satisfatoriamente as necessidades de locomoção
da população (AMICCI et al., 2018; SARAIVA; BARROS, 2022).

Para Vasconcellos (2013), o transporte individual motorizado passou a ser do-
minante e mais importante que o transporte público. No Brasil, existe uma longa ten-
dência de diminuição do uso de transportes públicos, em substituição pelo uso do
transporte individual. Seguindo o padrão da maioria dos países latino-americanos
essa substituição é vista em todas as faixas de renda mais é consideravelmente maior
entre as famílias mais pobres (PEREIRA et al., 2021).

Esse processo, também traz consequências negativas para o meio ambiente e
o bem-estar da população. Houve um aumento nos congestionamentos e do tempo
gasto no trânsito, a elevação dos níveis de poluição e do número de acidentes de
trânsito, pois os modos individuais têm menor eficiência energética e ocupam mais
espaço urbano (PEREIRA et al., 2021; GöSSLING et al., 2016; SZELL, 2018; SCHä-
FER; YEH, 2020)

Entre 2002 e 2017, houve uma redução de 21% das despesas familiares com
transporte coletivo e um aumento de 33% nas despesas com transporte individual
entre as famílias de baixa renda. Se comparado com as famílias de renda mais alta,
na qual houve uma redução de 18% das despesas com transporte coletivo, porém
houve um aumento de apenas 4% com despesas com transporte individual (PEREIRA
et al., 2021).

A substituição do transporte público pelo transporte individual se deu devido
a uma combinação de fatores como a expansão do crédito para consumo, a isenção
fiscal que facilitou a compra de automóveis e motocicletas e a redução de impostos so-
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bre automóveis e combustíveis (PEREIRA et al., 2021). Outro fator foi a inflação, pois
o aumento de preço foi maior no transporte coletivo do que no transporte individual,
somando-se a performance inferior do transporte coletivo em relação ao individual em
termos de conveniência, velocidade, capilaridade entre outros (LIAO et al., 2020).

Essa substituição também coloca em risco o financiamento dos sistemas públi-
cos de transporte nas cidades, já que a maioria dos sistemas de transporte coletivo
dependem das receitas tarifárias para operação. Essa fragilização, reduz os níveis
de acessibilidade principalmente para os mais pobres ampliando a desigualdade de
acesso a oportunidades (PEREIRA et al., 2021; CARVALHO, 2016).

2.2 Desutilidades dos Transportes

A função de utilidade é um cálculo matemático, que mede o grau de satisfação
do usuário do sistema de transporte obtém com a escolha do modo que irá realizar seu
deslocamento, podendo ser podendo ser positiva, negativa ou nula (BASTOS, 2006).

Quando o resultado é positivo, pode-se dizer que essa viagem foi útil ao usuário,
ou seja, satisfez o seu propósito, quando o resultado é nulo, a escolha pelo modo es-
tudado é indiferente com os atributos estudados, já se o resultado for negativo tem-se
a desutilidade medida nos bens individuais que a viagem consome (BASTOS, 2006).

A desutilidade no transporte de passageiros, está presente em todos os modos
de transporte (individuais e coletivos) e é entendida como a produção de desvanta-
gens, prejuízos, perdas ou danos é imposta ao passageiro e sociedade pela utilização
de determinado modo de transporte (RAYMUNDO; REIS, 2021; RAYMUNDO; REIS,
2018).

A viagem é a representação da principal variável na medida das desutilidades
e as principais desutilidades são: os custos do tempo de viagem, custos e despesas
de viagem, custos de acidentes de trânsito, e custos de poluição por gases locais e
gases de efeito estufa (RAYMUNDO; REIS, 2021; RAYMUNDO; REIS, 2018).

Desse modo, o planejamento de transporte deve levar em conta as desutilida-
des para a escolha das melhores opções disponíveis.

2.3 A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP)

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) é a principal Região Metropoli-
tana brasileira. Com uma população estimada de 22.023.604 de pessoas que vivem
em 39 municípios, e ocupam uma área de 8.047 Km 2. Uma Região Metropolitana tem
o objetivo de integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas
de interesse comum (IBGE, 2021).
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A RMSP está dividida em cinco sub-regiões: Centro, Norte, Nordeste, Leste,
Sudeste, Sudoeste e Oeste. (Figura 2)

Figura 2: Região Metropolitana de São Paulo

Fonte: EMPLASA (2011)

A sub-região Centro é composta pelo município de São Paulo, onde residem
12.396.372 de habitantes ou 56% da população da RMSP (IBGE, 2021). O salário
médio dos trabalhadores formais é de 4,1 salários-mínimos no ano de 2020 e concen-
tra a maior quantidade de empregos disponíveis na RMSP (64,1%) (METRO, 2019).

A capital paulista concentra 5,8% da população brasileira e contribui com 10,6%
do total de riquezas produzidas no país (IBGE, 2019).

A sub-região Sudeste composta por sete municípios da Região do “ABC Pau-
lista” ou “Grande ABC”: Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul,
Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. A sub-região é segunda mais
populosa da RMSP, nela residem 2.085.048 habitantes ou 13% da população e é a
segunda em maior número de empregos com 11,6% do total de vagas (IBGE, 2021;
METRO, 2019). O salário médio dos trabalhadores formais é de 2,9 salários-mínimos
no ano de 2020 (IBGE, 2021).

A sub-região Oeste é formada por nove municípios: Barueri, Carapicuíba, Cotia,
Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba e Vargem
Grande Paulista é a terceira mais populosa onde vivem 2.235.095 habitantes ou 10%
da população da RMSP e 8,8% dos empregos disponíveis na RMSP (IBGE, 2021).
O salário médio dos trabalhadores formais é de 2,9 salários-mínimos no ano de 2020
(IBGE, 2021). O município de Osasco é o único que não é uma capital de estado que
está entre os dez de maior PIB do Brasil ocupando a sexta posição com 1,1% do PIB
brasileiro (IBGE, 2019).
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A sub-região Nordeste é composta por três municípios: Arujá, Guarulhos e
Santa Isabel. Nessa sub-região residem 1.555.676 habitantes ou 7% da população da
RMSP e a porcentagem de vagas de emprego é de 6,1% (IBGE, 2021; METRO, 2019).
O salário médio dos trabalhadores formais é de 2,5 salários-mínimos no ano de 2020
(IBGE, 2021). Guarulhos é o 13° município mais populoso do Brasil com 1.404.694
habitantes, e segundo no estado de São Paulo, e abriga o Aeroporto Internacional de
São Paulo (IBGE, 2019).

A sub-região Leste possui oito municípios: Biritiba-Mirim, Ferraz de Vascon-
celos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano
juntos eles possuem 1.537.041 habitantes ou aproximadamente 7% da população to-
tal da RMSP (IBGE, 2021). A porcentagem de vagas de emprego dessa sub-região é
4,9% do total e o salário médio dos trabalhadores formais é de 2,5 salários-mínimos
no ano de 2020 (METRO, 2019; IBGE, 2021).

As sub-regiões Nordeste e Leste formam a região do Alto Tietê que possui
uma economia diversificada, onde se localiza o “Cinturão Verde” responsável pelo
abastecimento de Hortifruti e líder na produção nacional de frutas, um dos maiores
parques industriais do Brasil com um grande número de multinacionais, e um setor de
serviços expressivo responsável por 72,4% do PIB da região em 2018 (CONDEMAT,
2022).

A sub-região Sudoeste tem seis municípios: Embu das Artes, Embu-Guaçu,
Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra e Taboão da Serra, possui
874.739 ou 4% do total de habitantes, concentra 2,7% das vagas de emprego da
com o salário médio dos trabalhadores formais é de aproximadamente 2,2 salários-
mínimos no ano de 2020 (METRO, 2019; IBGE, 2021). A sub-região Sudoeste é a
única que não possui nenhuma linha de Trem Metropolitano da CPTM e o projeto que
levaria a Linha 4-Amarela do Metrô ao município de Taboão da Serra ainda não saiu
do papel. O acesso a Linha 4 - Amarela se dá através de um serviço de “transfer”
operado por ônibus (VIAQUATRO, 2022b).

Por fim a sub-região Norte é composta de cinco municípios: Cajamar, Caieiras,
Franco da Rocha, Francisco Morato e Mairiporã neles residem 599.633 habitantes ou
3% da população total da RMSP, a quantidade das vagas de emprego é a menor de
toda RMSP (1,8%) e o salário médio dos trabalhadores formais é de aproximadamente
2,5 salários-mínimos no ano de 2020 (IBGE, 2021).

2.4 Rede de Transporte Sobre Trilhos

Os sistemas de transporte sobre trilhos são altamente confiáveis devido sua
frequência uniforme. Os sistemas sobre trilhos são ideais para demandas acima de
25.000 passageiros/hora/sentido e recomendados para regiões metropolitanas ou mu-
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nicípios de médio e grande porte, para configurar um sistema estrutural de transporte
coletivo (AMICCI et al., 2018).

Na RMSP, os sistemas sobre trilhos são muito bem avaliados pela população.
O Metrô foi eleito o sistema de transporte público mais confiável pelo sétimo ano con-
secutivo na avaliação feita pelo Datafolha e pelo segundo ano pela pesquisa Nossa
São Paulo (METRO, 2021). Já os trens metropolitanos tiveram aprovação de 85,1%
dos usuários (CPTM, 2022). Por serem sistemas de maior capacidade e exigirem con-
sideráveis investimentos de implantação devem ser planejados integrados aos demais
sistemas de transporte coletivo.

Em compensação os sistemas de transporte sobre trilhos possuem uma vida
útil maior, se comparados aos sistemas sobre pneus e são mais limpos; pois em sua
maioria são movidos eletricidade assim as emissões de poluentes locais são inexis-
tentes, além de promovem benefícios econômicos e sociais reduzindo o tempo de
viagem e os fluxos de veículos individuais (AMICCI et al., 2018).

2.4.1 Metropolitano - Metrô

O sistema de metropolitano conhecido pelo acrônimo Metrô é um sistema de
transporte de alta capacidade, podendo ter uma velocidade média entre 35 e 40 km/h,
e que pode levar até 80.000 passageiros/hora/sentido (Figura 3). O sistema serve
como um vetor estruturador do desenvolvimento urbano para áreas urbanas adensa-
das (AMICCI et al., 2018).

Figura 3: Metrô

Fonte: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO (2014a)
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O primeiro Metrô do mundo foi inaugurado em 1863, na Inglaterra, quando foi
inaugurada entre Paddington e Farringdone com mais seis estações intermediárias.
Os trens eram movidos a vapor o que faziam com que várias aberturas fossem neces-
sárias para a saída da fumaça dos tuneis e estações, o que não impediu o desenvol-
vimento de Londres através da mobilidade do Metrô (TRANSPORT FOR LONDON,
2022)

O primeiro Metrô do Brasil foi o Metrô de São Paulo, iniciou a sua operação
comercial em 14 de setembro de 1974, ligando as estações Jabaquara e Vila Mariana,
da Linha 1-Azul, um trecho de 6,4 km (GARRIDO, 2009). Atualmente, o Metrô de São
Paulo possui uma rede 104,4 km e 91 estações (METRO, 2022).

O planejamento e a gestão são feitos pela própria Companhia do Metropolitano
de São Paulo que é responsável pela operação das Linha 1- Azul (Jabaquara- Tucu-
ruvi), Linha 2 – Verde (Vila Madalena – Vila Prudente), Linha 3 – Vermelha (Palmeiras
- Barra Funda – Corinthians – Itaquera) e Linha 15 – Prata (Vila Prudente – Jardim
Colonial). Já a Linha 4 – Amarela (Luz - Vila Sônia) e Linha 5 -Lilás (Capão Redondo
– Chácara Klabin) são operadas por operadores privados ViaQuatro e ViaMobilidade,
respectivamente (METRO, 2021).

O Metrô tem a premissa de ser totalmente segregado do tráfego geral, sendo,
geralmente, subterrâneo, reduzindo a necessidade de desapropriações, sendo so-
mente necessárias para a construção e estações e poços de ventilação/ escape de
emergência. Ele também pode ser construído em via elevada ou superfície (em ní-
vel ou em trincheira), o que reduz os custos de implantação, porém, esse método
construtivo cria um efeito de barreira urbana que interfere na permeabilidade e na
acessibilidade do território (AMICCI et al., 2018).

A implantação de um sistema metroviário tem um alto custo, e prazo de implan-
tação mais longo, por esse motivo, a sua implantação fica condicionada a grandes
centros urbanos e regiões metropolitanas (AMICCI et al., 2018). Por exemplo, as úl-
timas duas linhas construídas linhas construídas pelo Metrô de São Paulo tiveram
custos de US$ 223 milhões /km (Linha 4- Amarela) e US$ 310 milhões /km (Linha 5-
Lilás) (ALOUCHE, 2015) .

Apenas 18% dos usuários do sistema de Metrô, são usuários exclusivos, ou
seja, utilizam apenas o metrô para se deslocar (METRO, 2018). Em relação a de-
manda, o ônibus é um importante alimentador da demanda do sistema pois 62% dos
usuários do Metrô utilizam um ônibus para chegar na estação (METRO, 2018; ME-
TRO, 2019)

Dessa maneira a construção de terminais (Figura 4)é importante para a facilitar
o embarque e o desembarque de passageiros que desejam fazer a integração entre os
sistemas. Ainda existe a possibilidade de outros sistemas de integração intermodal,
como estacionamentos para automóveis particulares ou bicicletários (AMICCI et al.,
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2018).

Figura 4: Terminal Metropolitano

Fonte: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO (2021)

A distância entre as estações fica entre 1 km e 1,5 km, as estações dispõem de
áreas de bloqueio para cobrança da tarifa, salas de controle e supervisão operacional,
integradas a um Centro de Controle Operacional (CCO) (Figura 5) que controla toda a
operação, e serviços para o usuário, como sanitários (AMICCI et al., 2018).

O CCO é o cérebro da operação, o controle operacional é feito todo controle
das linhas e através do CCO é possível programar a velocidade dos trens, o tempo de
abertura das portas, o número de viagens, o tempo de abertura das portas, inclusão
e retirada de trens, entre outras funcionalidades (VIAQUATRO, 2022a). O embarque
pode ter a proteção de portas automáticas entre a plataforma e o trem, o que aumenta
a segurança e permite maior velocidade de aproximação do trem a estação (AMICCI
et al., 2018).
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Figura 5: Centro de Controle Operacional (CCO)

Fonte: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO (2016)

Com a chegada do metrô, pode haver uma mudança na dinâmica urbana local,
por esse motivo ao se planejar a implementação de uma estação, é importante con-
templar planos de inserção urbana com possíveis alterações na regulação do uso e
ocupação do solo e um tratamento do impacto do tráfego gerado pela nova estação
(AMICCI et al., 2018).

2.4.2 Trem Metropolitano

O trem metropolitano é um sistema de transporte de alta capacidade, que pode
levar mais de até 40.000 passageiros/hora/sentido (Figura 6). As principais diferen-
ças entre o Trem Metropolitano e o Metrô são a distância entre as estações, entre
1,2 km e 4,5 km, o headway (intervalo) maior entre os trens e velocidade média do
trem metropolitano também é maior chegando em 50km/h. No Trem Metropolitano,
diferentemente do Metrô, são toleráveis passagens de nível em trechos menos movi-
mentados(AMICCI et al., 2018).
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Figura 6: Trem Metropolitano

Fonte: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO (2014b)

Os trens são indicados para regiões menos adensadas, como ligações intermu-
nicipais nas regiões metropolitanas e como extensão das linhas de metrô. Atualmente
sua implantação é limitada devido ao alto custo de desapropriações e remoções, além
de, seccionar o tecido urbano separando bairros ou mesmo cidades (AMICCI et al.,
2018).

Os Trens Metropolitanos da RMSP são operados pela Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos (CPTM) e pela concessionária Via Mobilidade. O total da rede
é de 273 km é 96 estações atendendo em 23 dos 39 municípios da RMSP, incluindo
a capital (CPTM, 2022). Dentro da rede de Trens Metropolitanos estão partes da
história ferroviária brasileira, como a Estação da Luz (Figura 7), a Linha 7 – Rubi e a
Linha 10 -Turquesa fazem parte da antiga São Paulo Railway posteriormente chamada
de Estrada de Ferro Santos – Jundiaí já a Linha 11- Coral e a Linha 12-Safira, que
atendem a região do Alto Tietê faziam parte da antiga Estrada de Ferro Central do
Brasil que ligava as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro desde a época do império
(ANPTRILHOS, 2022).
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Figura 7: Estação da Luz

Fonte: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO (2019a)

As estruturas das estações de trem são similares as estações de Metrô com
sistema de bloqueios para cobrança de tarifa, salas técnicas e operacionais, que trans-
mitem informações a um CCO, que controla a operação e sistemas de atendimento
aos usuários (Figura 8) (AMICCI et al., 2018).

2.4.3 Monotrilho

O monotrilho é uma ferrovia composta por um trilho único elevado que serve
de via para o trem, porém pode haver alguns trechos em nível ou subterrâneos. A
capacidade de referência do monotrilho é de 30.000 passageiros/hora/sentido, sendo
o primeiro sistema de monotrilho para transporte de massa, inaugurado em Tóquio,
em 1964 (Figura 9) (AMICCI et al., 2018; HITACHI, 2009).
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Figura 8: Sistema de Bloqueio e Salas Operacionais

Fonte: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO (2015)

Figura 9: Monotrilho de Tóquio

Fonte: (GLTJP, 2019)

As estações e a operação do monotrilho são bem similares as do Metrô, a dis-
tância entre as estações fica entre 1 km e 1,5 km, as estações dispõem de áreas de
bloqueio para cobrança da tarifa, salas de controle e supervisão operacional, integra-
das a um Centro de Controle Operacional (CCO), que controla toda a operação, e
serviços para o usuário, porém por ficarem entre 12 e 15 metros de altura em relação
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ao solo é necessário a proteção de portas automáticas entre a plataforma e o trem
(Figura 10) (AMICCI et al., 2018).

Figura 10: Portas Automáticas

Fonte: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO (2019b)

O monotrilho necessita de menos desapropriações porque suas vigas nos can-
teiros das avenidas e uma área menor para construção dos acessos as estações (ME-
TRO, 2021). Uma desvantagem é a poluição visual na paisagem urbana, devido as
vigas e os pilares, que suspendem a viga trilho, porém o impacto delas é menor do
que um viaduto metroviário ou ferroviário (Figura 11) (AMICCI et al., 2018).

Figura 11: Monotrilho Linha 15 - Prata

Fonte: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO (2019c)
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Na RMSP atualmente, apenas a Linha 15- Prata do Metrô é operada pelo sis-
tema de Monotrilho, conectando as estações Jardim Colonial e Vila Prudente e é a
mais bem avaliada com a aprovação de 77% dos usuários (METRO, 2021), a Linha
17- Ouro, também será um serviço de monotrilho, está em construção, entre as as
Estações Jardim Aeroporto / Congonhas e Morumbi, aumentando em mais 6,7 km a
rede de monotrilhos (METRO, 2021). A Linha 18-Bronze foi cancelada e substituída
por um BRT (EMTU, 2022).

2.5 Sistemas de Transporte por Ônibus

Os sistemas de transporte por ônibus estão consolidados nas cidades brasi-
leiras. No Brasil, 85,7% das viagens de transporte coletivo são realizadas de ônibus
(NTU, 2017). Os ônibus são flexíveis e conseguem atender amplas faixas de demanda
de passageiros e utilizam uma tecnologia consolidada no Brasil. A tecnologia de tra-
ção utilizada na quase totalidade dos aproximadamente 107.000 ônibus no Brasil é o
diesel (NTU, 2017). A necessidade de reduzir a emissão de poluentes fez com que
outras tecnologias sejam desenvolvidas e disseminadas (NTU, 2017).

A Eletromobilidade, utilização da tecnologia elétrica (Trólebus (Figura 12), BEBs
– Ônibus Elétricos a Bateria), nos ônibus vem sendo discutida. Para Pietrzak e Pietr-
zak (2020) a eletromobilidade pode reduzir significativamente a influência negativa do
transporte nas pessoas e no meio ambiente. Dallmann (2019) verificou que os ônibus
elétricos a bateria são vantajosos, porém uma substituição da frota deve ser feita com
cuidado. Para a NTU (2017), o modelo de concessão atual em que os contratos re-
alizados possuem uma média de dez anos faz com que o modelo de ônibus elétrico
se torne atrativo. No Brasil, a Região Metropolitana de São Paulo é o local onde mais
ônibus elétricos circulam, mesmo assim não passam de 2% da frota.

A velocidade comercial afere a sua eficiência, ou seja, quanto maior essa ve-
locidade melhor será seu desempenho e menor o tempo de viagem do passageiro
embarcado (IEMA, 2017). Um sistema ônibus tem uma velocidade satisfatória entre
18 e 22 km/h, mas os veículos podem alcançar velocidades de até 30 km/h quando
operados em sistemas de priorização (AMICCI et al., 2018).

Esses sistemas podem ser mais simples como as Faixas Exclusivas à direita ou
até mais completas como corredores de ônibus e o BRT (Bus Rapid Transit) (AMICCI
et al., 2018).

A priorização é importante pois os congestionamentos encarecem as tarifas
de ônibus em até 25%, porque com uma velocidade menor, são necessários mais
veículos e funcionários para realizar o número programado de viagens (NTU, 2017).
Portanto, é necessário retirar os ônibus dos congestionamentos do tráfego geral e
reduzir a visão negativa desse modo de transporte na população, pois quanto maior
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Figura 12: Trólebus

Fonte: Zanon (2012)

for essa priorização do sistema ônibus no tráfego geral menor será o efeito negativo
que ele pode gerar (IEMA, 2017).

A Faixa Exclusiva de ônibus (Figura 13) é o nível de prioridade mais básico.
Ela restringe o tráfego geral ao longo da faixa de rolamento, através de sinalização
horizontal e vertical. Só é permitido para o tráfego geral apenas a conversão à direita
e acesso aos imóveis (AMICCI et al., 2018). Ela é financeiramente viável a muitas
cidades, já que o investimento é baixo e o tempo de implementação também é curto
(IEMA, 2017).

Na cidade de São Paulo existem mais de 550 km de faixas exclusivas em ope-
ração (SPTRANS, 2022b). A velocidade média dos ônibus nas faixas é de 22 km/h no
sentido Bairro-Centro na Hora Pico Manhã e de 20 km/h no sentido Centro-Bairro na
Hora Pico Tarde maior que a média geral que é de 19 km/h e 18 km/h respectivamente
(SPTRANS, 2022c).

No Corredor Central (Figura 14) a faixa exclusiva de ônibus é localizada do
lado esquerdo da pista, isso reduz a interferência do tráfego geral nas operações dos
ônibus. A segregação é feita através de sinalização horizontal ou segregadores. As
paradas, possuem uma distância entre 500 e 600 metros no canteiro central, quando o
embarque é realizado pelo lado esquerdo, ou em ilhas, quando o embarque é realizado
pelo lado direito (IEMA, 2017).
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Figura 13: Faixa Exclusiva de Ônibus

Fonte: Arantes (2013)

Figura 14: Corredor de Ônibus

Fonte: Arantes (2015)

Os corredores de ônibus são importantes pois melhoram o fluxo dos ônibus,
reduzindo o tempo de viagem e os custos de mobilidade urbana e aumentando a qua-
lidade e eficiência do serviço (SPTRANS, 2022b). Na capital, existem em operação
131,2 km de corredores exclusivos. Na Região Metropolitana são de responsabilidade
da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) 73,3 km de corredores
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(EMTU, 2022).
O BRT (Bus Rapid Transit) é um sistema de alto desempenho composto por

linhas de ônibus estruturais com alto nível de priorização podendo levar até 35.000
passageiros/hora/sentido (IEMA, 2017). O BRT surgiu em Curitiba (Figura 15), sendo
um conceito flexível o BRT pode ser configurado especialmente para onde é ou será
sua operação (WRI Brasil, 2014).

Figura 15: BRT- Bus Rapid Transit

Fonte: Volvo (2021)

Para o ITDP (2016), para ser considerado um BRT, o corredor de ônibus, deve
combinar cinco características fundamentais como infraestrutura segregada com ex-
clusividade de circulação, alinhamento das faixas de ônibus, especialmente, no can-
teiro central, cobrança de tarifa fora do ônibus, embarque em nível e tratamento das
interseções com prioridade de passagem para os ônibus. Essas características valem
pontos que são somados e no fim o BRT é classificado em BRT Padrão Ouro (85 pon-
tos ou mais), BRT Padrão Prata (70 -84 pontos), BRT Padrão Bronze (55-69 pontos) e
BRT Básico (Figura 16) (ITDP, 2016).

A operação o BRT requer, preferencialmente a utilização de ônibus de alta
de capacidade (Figura 16)como articulados e biarticulados e um CCO (Centro de
Controle Operacional) para disponibilização de informações obtidas em tempo real,
através de Sistemas Inteligentes de Transporte (Intelligent Transport Systems – ITS)
(IEMA, 2017).
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Figura 16: Infográfico BRT

Fonte: Adaptado de SPTrans (2022a) e Estadao (2014)

Os ITS comprovadamente melhoram o desempenho operacional, a eficiência
e segurança dos usuários nos sistemas de transporte (PHILLIPS; KENLEY, 2022).
Os principais ITS são: bilhetagem eletrônica, Sistemas de informação ao usuário,
monitoramento da frota em tempo real, Monitoramento de CFTV (Circuito Fechado de
TV) e comunicação com os operadores (IEMA, 2017).

Em São Paulo de acordo com o ITDP (2016), existem três BRTs sendo o Ex-
presso Tiradentes (ITDP Standard – Padrão Prata - 2013) (Figura 17), o Corredor Me-
tropolitano ABD (São Mateus – Jabaquara) (ITDP Standard – Padrão Bronze – 2013)
(Figura 18)e o Corredor Metropolitano Diadema – Brooklin (ITDP, 2016).
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Figura 17: Expresso Tiradentes

Fonte: Mercedes-Benz (2012)

Figura 18: Corredor Metropolitano ABD (São Mateus – Jabaquara)

Fonte: Volvo (2019)
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3 METODOLOGIA

A presente dissertação foi elaborada em formato de artigos científicos utilizando
metodologias qualitativas e quantitativas. Nesta seção se estabelece as bases desse
tipo de pesquisa e resume as metodologias que são utilizadas em cada artigo.

3.1 Pesquisa Qualitativa e Quantitativa

Em relação aos métodos empregados as pesquisas podem ser classificadas em
qualitativas e quantitativas. A preocupação nesse caso é na qualidade dos resultados
alcançados com a pesquisa (MARCONI; LAKATOS, 2022).

Na abordagem qualitativa, o objetivo é compreender o objeto que será inves-
tigado dentro do contexto em que aparecem (MARCONI; LAKATOS, 2022). Para Gil
(2021), a pesquisa qualitativa é adequada para pesquisar algo que ainda não está bem
definido, sendo muito útil, para delineamento dos estudos exploratórios, que têm como
finalidade alcançar uma nova construção do problema ou formação de hipóteses.

Por outro lado, para Richardson (2017), a abordagem quantitativa é caracte-
rizada pela utilização de quantificação e técnicas estatísticas. Para Morabito et al.
(2021), mensurar variáveis de pesquisa é a característica mais marcante da pesquisa
quantitativa, porém não é um bom critério para se diferenciar as abordagens quantita-
tiva e qualitativa.

Günther (2006), diz que o pesquisador não deve escolher um tipo de pesquisa
ou outro, mas adequar a abordagem qualitativa e a quantitativa a sua questão de pes-
quisa já que existem implicações de ordem prática, empírica e técnica considerando
os recursos disponíveis para lidar com determinada pergunta científica. Assim, o pes-
quisador tem a tarefa de encontrar e utilizar a melhor forma teórico-metodológica que
permita a chegar em um resultado que ao resultado procurado (GüNTHER, 2006).

3.2 Pesquisa por artigo (Multipaper)

Nassi-Calò (2016), diz que dissertações e teses constituem elementos da co-
municação científica com o papel principal seja demonstrar que o candidato a um título
acadêmico é capaz de conduzir e comunicar uma pesquisa independente e original.

Com o aumento do tamanho das teses e dissertações muitas não são lidas em
sua integridade. Dessa forma, para agilizar a redação e avaliação das pesquisas di-
versas instituições de ensino permitem que seus candidatos substituam a redação dos
capítulos da tese por artigos científicos encabeçados por uma introdução, conclusão
e revisão de literatura (NASSI-CALò, 2016).
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É importante ressaltar que uma dissertação/tese por artigos não se trata ape-
nas de uma compilação de artigos encadernados com uma introdução e conclusão, o
trabalho deve ter uma conexão lógica e robusta entre os artigos para ser caracterizado
como uma dissertação/tese (KUBOTA et al., 2018).

Kubota et al. (2018), verificou que o modelo de dissertação/tese por artigos
não é mais fácil que o modelo tradicional pois existem dificuldades e desafios em sua
produção com os direitos autorais, coautoria e principalmente na amarração/conexão
dos artigos desenvolvidos e publicados.

Existem defensores e críticos a esse modelo de dissertação ou tese por artigos.
Porém há uma concordância que os artigos publicados são mais lidos e citados que
as teses que ficam nas bibliotecas (NASSI-CALò, 2016).

Nesta pesquisa, escolheu-se a metodologia por artigo devido a possibilidade de
estudar de forma exploratória diversos aspectos que se referem a mobilidade urbana
nas áreas de interesse do estudo e apresentando uma contribuição mais ampla da
dissertação para sociedade.

3.3 Pesquisa Aplicada – Resumo Metodologias dos Artigos

3.3.1 Artigo 1 - Comparting Urban Transportation Services in Sao Paulo, Brazil
- Método Utilizado: Analytic Hierarchy Process - AHP

Para esse que foi considerado o 1° artigo na lógica da dissertação (Não se ado-
tou um modelo cronológico nessa dissertação e sim por relevância do artigo e melhor
ordem de interpretação do estudo) utilizou-se da metodologia do Analytic Hierarchy
Process - AHP.

A metodologia AHP foi criada pelo Professor Thomas Saaty, que tem como
objetivo auxiliar na tomada de decisões de problemas complexos com base em com-
parações de importância hierárquica de um critério sobre os demais (Quadros). No
AHP um problema é dividido em níveis hierárquicos para facilitar o entendimento e a
avaliação que pode ser feita através de critérios qualitativos ou quantitativos definindo-
se qual critério e mais importante através de uma comparação paritária, ou seja, de
dois em dois (WOLFF, 2008).

Para calcular os julgamentos de critérios e alternativas utilizou-se software Su-
per Decisions®. O único software educacional gratuito desenvolvido pela equipe do
professor Saaty com desenvolvimento e manutenção patrocinado pela Creative Decisi-
vos Fundation fundada em 1996 pelo professor Saaty e sua esposa (Super Decisions,
2022).
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3.3.2 Artigo 2 - Como Interage a População da Região do ABC Paulista com os
Modos de Transporte Urbano: Uma Análise Utilizando o Método de Redes
Sociais - Método Utilizado : Social Network Analysis - SNA

Nesse artigo foi aplicada a metodologia de SNA (Social Network Analysis ou
Análise de Redes Sociais), que possibilita o estudo de relacionamento entre diferen-
tes agentes interligados em uma rede. Seu principal objetivo é medir e represen-
tar as relações estruturais, explicar porque elas ocorrem e as suas consequências,
sendo a observação desses esses relacionamentos é mais importante para entender
os comportamentos observados do que os atributos relacionados de quem se relaci-
ona (SILVA; MEDEIROS, 2020).

Para isso utilizou-se os softwares Ucinet® para o tratamento de dados quan-
titativos e o software Netdraw® para se construir as análises gráficas (BORGATTI;
EVERETT; JOHNSON, 2013)(BORGATTI; EVERETT, 2006).

3.3.3 Artigo 3 - The impact of electromobility on CO2 reduction in Bus Trans-
port of Metropolitan Area of São Paulo - Brazil e Artigo 4 - Panorama of
Electromobility In Public Transport In The Metropolitan Area of São Paulo
- Brazil - Método Utilizado : Pesquisa Bibliográfica

Nesses artigos foi realizada uma Pesquisa Bibliográfica Exploratória para se fa-
miliarizar e compreender e levantar prováveis hipóteses (MARCONI; LAKATOS, 2022).
Nesse caso foi feito um levantamento bibliográfico e uma pesquisa descritiva para des-
crever as características pertinentes ao panorama da eletromobilidade para RMSP e
para o ABC paulista, única região, além da capital a adotar mais assertivamente a
eletromobilidade.

3.4 Produção dos Artigos da Dissertação

Os artigos foram publicados conforme Tabela 1.
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Tabela 1: Resumo dos Artigos

Nº Título Objetivo Conclusões Evento

I Comparting Urban Transportation Services
in São Paulo, Brazil. A Decision Making

Model Using AHP

Investigar como os atributos de transporte
afetam a forma como os passageiros usam o

Transporte Público.

Os resultados mostraram vantagem para
Bike-sharing (34,9%), Trem Metropolitano (23,5%),

Metrô (23%), Ônibus (10,4%) e, por fim,
Ridesharing (8%)

APMS 2022
Publicado

.

II Como Interage a População da Região do
ABC-Paulista com os modos de Transporte
Urbano: Uma Análise Utilizando o Método

de Redes Sociais

Analisar os fluxos de passageiros do
ABC-Paulista em relação aos modos de

transporte urbano utilizados.

Os modos de transportes mais utilizados são:
Ônibus, Automóvel e a pé e as Zonas da rede

principal não apresentaram diferenças significativas
de comportamento que exigissem políticas públicas

exclusivas.

ENEGEP 2021
Publicado

III The impact of electromobility on CO2
reduction in Bus Transport of Metropolitan

Area of São Paulo - Brazil

Verificar a responsabilidade do transporte
público nas emissões de CO2.

A atual frota de ônibus elétricos reduz em 5,29% as
emissões de CO2 da fota. A eletrificação total dos

ônibus da área 5 da EMTU pode reduzir os 94,71%
restantes das emissões de CO2.

Industrial
Engineering

2022 Publicado

IV Panorama of Electromobility In Public
Transport In The Metropolitan Area of São

Paulo - Brazil

Investigar os motivos pelos quais a frota de
ônibus elétricos da RMSP representam menos

de 2% do total de ônibus em circulação e o
futuro desse setor como uma forma de reduzir

as emissões de GEE.

O alto custo de aquisição de veículos e
infraestrutura operacional são os principais desafios

para o desenvolvimento da eletromobilidade e
incerteza da revenda de veículos usados são

fatores que reduzem ainda mais a adoção.

IJM&P 2022
Submetido
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Esta seção tem o propósito de apresentar os resultados obtidos por meio de ar-
tigos publicados em congressos e revistas, no intuito de responder os objetivos gerais
e específicos, apresentados na seção 1, Introdução. Os artigos sào apresentados na
ordem da dissertação e não de publicação.

4.1 Artigo 1 - Comparting Urban Transportation Services in São
Paulo, Brazil. A Decision Making Model Using AHP

Foi publicado na IFIP APMS Conference 2022 (Figura 19) e apresentado de
forma “online” na POSTECH em Gyeongju na Coréia do Sul em setembro de 2022, o
trabalho intitulado "Comparting Urban Transportation Services in São Paulo, Bra-
zil. A Decision Making Model Using AHP". Nesse artigo propõe-se investigar como
os atributos de transporte afetam a forma como os passageiros usam o Transporte
Público.

Figura 19: APMS 2022

Fonte: Autor
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Abstract. Metropolitan Area of São Paulo is the main Brazilian urban
region, where approximately 21 million people generate 42 million trips
daily being 54% by Public Transportation. This paper aims is to inves-
tigate how transport attributes a!ect the way of commuters use Pub-
lic Transportation. To do so, a model using the AHP (Analytic Hier-
archy Process) a multi-criteria decision was established. We used six
criteria: Environment; Safety; Cost; Accessibility; Confort and Speed
and five alternatives: Bus, Metropolitan Train, Subway, Ridesharing, and
Bike-sharing. The results showed an advantage for Bike-sharing (34.9%),
Metropolitan Train (23.5%), Subway (23%), Bus (10.4%), and finally
Ridesharing (8%).

Keywords: Passenger transport · AHP · Multi criteria decision
making and urban mobility

1 Introduction

Metropolitan Area of São Paulo is the main Brazilian urban region, comprising
39 cities where approximately 21 million people live and accounts for about 18%
of the country’s GDP [1,2]. According to Companhia do Metropolitano de São
Paulo - METRÔ in 2017 42 million trips are generated daily, the main reasons
are work 44%, education 35%, and personal matters 7% [1]. Regarding the mode,
they are conveyed by motorized means 67% and 33% by non-motorized modes.

Among the motorized modes, in the MASP, car trips, as the main mode, are
the ones with the highest volume in 2017 (40.1%) and motorcycles (3.8%) [1].
Individual transport uses a large amount of public space in large and medium-
sized cities [3], which creates congestion. In addition, this type of transport
is responsible for about 80% of the costs of tra!c accidents [3]. Thus, it is

c! IFIP International Federation for Information Processing 2022
Published by Springer Nature Switzerland AG 2022
D. Y. Kim et al. (Eds.): APMS 2022, IFIP AICT 663, pp. 593–600, 2022.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-16407-1_69
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necessary to have urban planning that involves the use of public transport and
non-motorized methods of transport such as walking and cycling.

For cities, the choice of collective public transport systems is a complex task
with numerous variables [3]. Schmidt [4] states that with a dense transport
network it is possible to reach destinations in di"erent ways, reducing travel
times. Scott [5] states that to improve the acceptance of public transport, it is
necessary to understand what makes passengers choose this mode.

According to Cruz [6] active mobility can be a positive strategy to encourage
healthier behaviors, raise awareness about the use of urban spaces and discourage
the indiscriminate use of the car, favoring e!cient and sustainable transport. For
Costa et al. [7] the bicycle can allow greater accessibility to the public transport
system.

Bicycles are responsible for 377 thousand daily trips in the MASP and the
reasons that lead to their use are: the short distance to be covered (50.9%), phys-
ical activity (18%), and the high cost of the transport fee (15.9%). The majority
(72%) do not have segregated infrastructure (cycle lanes and/or cycle lanes)
during travel [1]. People walk mainly because of the short distances (88.6%), the
high cost of transport fares (5%) and physical activity (2%) [1].

The objective of this article is to identify and measure the decision factors
that determine the choice of urban transport mode. For this, a decision model
is adopted using the Analytic Hierarchy Process. The criteria considered in the
model are Environment, Safety, Cost, Accessibility, Comfort and Speed and the
available systems are: Bus, Metro, Metropolitan Train, Ridesharing and Bicycle.

2 Analytic Hierarchy Process

Analytic Hierarchy Process (AHP) is a multi-criteria decision method developed
by Professor Thomas Saaty based on the hierarchy of the importance degree of
a criteria over the others that is applied when a decision needs to be made [8].

In AHP, the decision problem must be divided into hierarchical levels to facil-
itate understanding and evaluation. In this evaluation, the use of qualitative and
quantitative criteria in the structuring of the problem is allowed [8]. For Vieira
[9] the AHP is built by three principles: construction of hierarchies, when the
hierarchy of complex processes is created; prioritization and logical consistency.

Afterwards, it is necessary to define which criteria is more important than the
other based on the opinion of decision-makers [10], making a parity comparison
- two by two - of one criteria over the other in the observation of the specialists,
in this case, the authors, and this determines the relative importance between
them [11]. This process is shown through the following mathematical equation
also known as the judgment matrix:

A =

!

"""""#

1 a1,2 a1,3 · · · a1,n
a2,1 1 a2,3 · · · a2,n
a3,1 a3,2 1 · · · a3,n
...

...
...

. . .
...

an,1 an,2 an,3 · · · 1

$

%%%%%&
(1)
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To define these preferences, the verbal form may be easier to measure than
numerical values. For this reason, Saaty also created an intensity scale that
correlates the verbal judgments with the number of judgments that must be
filled in the judgment matrix. This scale is in the Table 1.

Table 1. Parity comparison scales

Scale Meaning

1 Equally important

3 Moderate importance

5 Strong importance

7 Very strong importance

9 Extremily important

2–4–6–8 Intermediate values

Peinaldo [12], and Lucena e Mori [13] point out there must be the principle of
reciprocity when performing a comparison when using this scale, that is, When
criteria A is much more important than B on scale 5, criteria B must be 5 times
less important than the criteria an i.e. 1/5. To facilitate the understanding of
this scale and methodology. Lucena e Mori [13] adapted Saaty’s original table
to a more didactic form, as can be seen below.

After that, where the weight of each element is decided in the decision-
making model, the software superdecisions was used. The software calculates
the alternatives and checks whether the mathematical model is consistent or
inconsistent. When the model shows inconsistency and there is a need for some
adjustment, it goes back to the previous step and defines a new value in the
decision matrix. To be consistent the model must have a CR (Consistency Ratio)
that must be < 0.1.

To calculate the Consistency Ratio (CR) this number that determines if a
model is consistent or inconsistent, the first step is to calculate the Consistency
Index (CI) (Eq. 2).

CI =
(!max ! n)

(n ! 1)
(2)

where the ! max is the biggest eigenvalue of the pairwise comparison. After
calculating the CI, it is possible to calculate the CR, this number is obtained
by dividing the CI by the RI (Eq. 4). The Random Index (RI) and the RI is
obtained in the table developed by Saaty in 1991 (Table 2).

CR =
CI

RI
(3)
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Table 2. Random index

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RI 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49

2.1 Methodology

The decision tree, Fig. 1, is composed of the following attributes: Decision prob-
lem that is the highest degree of complexity and is at the highest level, the
criteria that are the factors that influence the decision defined by the decision-
maker and the alternatives that are the actions possible to be taken to solve the
decision problem [10].

Fig. 1. Decision tree

For this study, the weights were given by the authors themselves according
to data available in the literature for the following six criteria:

– Environment: Which transport mode has the lowest environmental impact
per user.

– Safety: Which transport mode has the lowest risk of accidents in its use.
– Cost: Which transport mode has the lowest tari" cost for the user.
– Accessibility: The ease of the user finding access to use the transport system.
– Confort: What is the capacity of users in the transport.
– Speed: Based on commercial vehicle speed.

The alternatives are: Bus, Metropolitan Train, Subway, Ridesharing and
Bike-sharing.
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For the Environment criteria, we defined priorities through data obtained
by Carvalho [14] and made the following relationship: Emission of the trans-
port/Ridesharing system, which is the most polluting transport mode.

The mode of transport that emits the most gases is Ridesharing (0.1268),
Bus (0.016), Metropolitan Train and Subway (0.0035), and Bike-sharing is the
last one because it does not emit gases.

For the Safety criteria, we defined priorities through accident risk data
obtained by the TPC Guide [3], which evaluated all modalities as Non-existent
to Subway, Low to Train, high to Buses and Ridesharing, and very high to Bike-
sharing.

The fare cost Criteria was evaluated by the tari"s in e"ect for daily plans in
June 2021 for Metro, Bus, Metropolitan Train, and Bike-sharing. For ridesharing,
an average daily rate was used. The most expensive is the Ridesharing we used
the Basic fare to 10km (R$ 63.65 or 100%) [15], the Bus, Subway and Metropoli-
tan train we used the daily rate (R$ 16.80 or 26.30%) [16] and Bike-sharing we
used the daily rate (R$ 1.00 or 0.03%) [17].

For the accessibility criteria, we used the coverage criterion, being that for
Bus and Ridesharing we use the MASP area coverage which is 7,944 Km2 [2], for
Metropolitan Train the network of lines (273 km - June 2021) [18], for subway
the network of lines (101 Km - June 2021) [19] and Bike-sharing the area with
bikes available (684 Km2).

For the comfort criteria, the passenger comfort scale in public transport was
agreed, which is 6 pass/m2 as a base and it was created through a qualitative
scale criteria where the number of passengers = 1 to 2 great, 3 to 4 very good,
5 to 6 good/ideal, 7 to 8 bad, 8 or + very bad.

After that, we researched the average number of passengers for the sys-
tem and classified them by scale. The numbers used were for buses (7.65) [20],
Metropolitan train (8.1) [21], Metro (7.1) [22], Ridesharing (1.4) [23], and Bike-
sharing (1.0).

For the Speed criteria, we used the following parameters: for bus we used
the average of bus services (21,5 km/h), train (50 km/h), and metro (35km/h)
speeds, avaliable of the TPC Guide [3], for ridesharing speeds, the o!cial average
speed data of the city of São Paulo (18,84 km/h) [24] and bike-sharing we used
the average speed of an experienced cyclist (17,5 km/h) [25].

3 Results and Discussion

Our results is presented in Table 3.
In (Table 3), we can observe a preference for Bike-sharing (34.9%). The main

motives is that they are cheaper and cleaner, do not generate emissions. However,
they are not suitable for long distances and are subject to the weather.

Costa [7] recognize that bicycles are used mainly for commutes of 1.5 km and
4.5 km. For short distances, walking is preferred by commuters due to the time it
takes to park the bikes while for far distances the physical e"ort does not favor
the use of bicycles.
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Table 3. Results

Name Normalized by cluster Limiting

Bike-sharing 0.34927 0.261953

Ridesharing 0.07996 0.059971

Subway 0.23054 0.172908

Metropolitan train 0.23563 0.176721

Bus 0.10460 0.078447

Barriola [26] carried out in Mexico a study and suggested that cities should
invest in ridesharing systems to improve the population’s quality of life and
reduce carbon emissions. To the ITDP (Institute for Transportation and Devel-
opment Policy) [27] encourage the use of bicycles and also improve the ease of
walking around the city. In addition to the environmental benefits, it increases
the access of poor people to economic activities.

In second place is Metropolitan Train (23.5%) and third one Subway (23%).
In São Paulo the Subway and Metropolitan Train are integrated in a network,
what di"ers is the interval (90 s to the subway and 6 to 10min to train) and the
distance between the stations (1 km to subway and 2.5 km to train, in average).
The train is faster than subway and its network is bigger.

Moraes [28] says that Subway and Metropolitan Train are important inter-
ventions that reduce congestion by increasing the average speed of travel, which,
despite having a high cost of implementation, brings social benefits to the pop-
ulation.

Buses with 10.4% also produce social benefits. A bus network can greatly
improve with the implementation of corridors and BRTs and a lower implemen-
tation cost than the Subway and Metropolitan Train [28]. Diesel-powered buses,
even emitting polluting gases, are responsible for only 13% of greenhouse gas
emissions in São Paulo [29].

Finally, Ridesharing (7.99%) can not be considered a solution in displace-
ments because it has a low passenger capacity and is polluting in addition to the
average tra!c speed in Sao Paulo being 18.84 km/h. Martins et al. [30] claim
that Ridesharing a"ects urban transport, on the one hand, it helps people mobil-
ity at night and in low-demand region. However, for Silva and Balassiano [31],
ridesharing also competes with the public transport system but has the potential
to remove cars from circulation, especially in places with low transport supply
and di!culty in parking private cars.

4 Conclusions

The importance of the social benefits of collective public transport is relevant for
the city. In addition to bicycles that are sustainable, they can insert more people
into economic activities and improve their quality of life. The high-capacity
transport systems occupying the following areas indicate their importance Metro
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and Train, as they are non-polluting and faster, can make public transport more
attractive than individual transport. Even buses pollute less than individual
transport.

However, the metro-railway transport modes have a relatively lower expan-
sion capacity due to their complexity, so transport by bus, which can preferably
be inserted into priority systems such as exclusive lanes, corridors and BRTs, the
latter still very incipient at MASP is also important. to enhance and encourage
public transport modes.

Ridesharing has its good side of removing private vehicles from circulation
and its bad side of impacting and removing passengers from public transport
and the researchers still do not have a consensus on the e"ect of this.

In this way, it is suggested that in works the impacts of carpooling in public
transport and how to facilitate the integration of the bicycle in transport are
carried out.
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.

4.2 Artigo 2 - Como Interage a População da Região do ABC-
Paulista com os modos de Transporte Urbano: Uma Análise
Utilizando o Método de Redes Sociais

Foi publicado no XLI Encontro Nacional de Engenharia de Produção (ENE-
GEP) 2021 (Figura 20) e apresentado de forma “online” em outubro de 2021, o tra-
balho intitulado "Como Interage a População da Região do ABC-Paulista com os
modos de Transporte Urbano: Uma Análise Utilizando o Método de Redes Soci-
ais". Nesse artigo propõe-se analisar os fluxos de passageiros do ABC-Paulista em
relação aos modos de transporte urbano utilizados.

Figura 20: ENEGEP 2021

Fonte: Autor
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As pessoas se deslocam com o objetivo de exercer suas atividades 

rotineiras: trabalho, lazer, estudo entre outros. Entretanto, o transporte, 

por vezes, é considerado ineficiente pela população que desaprova 

fatores como a superlotação, os intervalos prolongados, a má 

conservação dos veículos e o elevado preço das tarifas. Visando 

contribuir nessa perspectiva este trabalho busca analisar os fluxos de 

passageiros do ABC-Paulista em relação aos modos de transporte 

urbano utilizados. Para isso adotou-se a metodologia da Análise das 

Redes Sociais (Social Network Analysis - SNA) utilizando-se os 

softwares Ucinet® e Netdraw® para interpretar os fluxos de 

passageiros na região levantados pela Pesquisa Origem e Destino da 

Companhia do Metropolitano de São Paulo. Os resultados indicaram 

uma concentração dos usuários em relação aos modos de transporte 

ônibus, automóvel e a pé. Entretanto, as zonas da rede principal não 

apresentaram diferenças significativas de comportamento que exigissem 

políticas públicas exclusivas. 

Palavras-chave: Social Network Analysis, Mobilidade Urbana, 

Preferência de Transporte, Transporte de Passageiros. 
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1. Introdução  

O transporte é fundamental na rotina diária da sociedade. Milhares de pessoas se deslocam 

diariamente para exercer suas atividades, como trabalho, estudo e lazer. Os sistemas de 

transporte de passageiros muitas vezes são considerados ineficientes pela população, que 

desaprova diversos fatores como: lotação excessiva, intervalos prolongados, má conservação 

dos veículos e alto preço das tarifas.  

A ineficiência aliada ao valor elevado das tarifas faz com que a população se desestimule para 

utilizar o transporte público. Dessa forma, procuram outras alternativas como veículos 

particulares e motocicletas, ou até mesmo fazendo grandes trechos de seus trajetos a pé. A 

Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) em seu item 11.2 estabelece que a 

população deve ter acesso a sistemas de transporte seguros, com acessibilidade, sustentáveis e 

a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos 

transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de 

vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos (UNITED NATIONS, 

2015).     

Vugt et al. (1996) afirmam que a preferência do transporte público em relação ao automóvel é 

dada pela confiabilidade do transporte e pelo tempo de viagem mais curto.  Scott et al. (2016) 

analisam que os fatores de aceitação do transporte público pela população passam pela 

percepção das pessoas, segurança, conhecimento sobre o sistema, preço e conveniência de uso. 

Uma pesquisa apurou que, mesmo com a pandemia, os três principais problemas do transporte 

por ônibus, em São Paulo, são: lotação, preço da tarifa e frequência. Além disso, a possibilidade 

do aumento do preço da tarifa é a principal preocupação para quase 17% dos entrevistados  

(NOSSA SÃO PAULO; IBOPE, 2020). 

Para desenhar uma rede de transporte que atenda de maneira satisfatória, deve-se verificar a 

necessidade dos usuários, ou seja, saber os fluxos de movimentação das pessoas. A Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP) é a principal aglomeração urbana da América do Sul e a 

sexta maior do mundo, composta por 39 municípios divididos em cinco sub-regiões. Mais de 

21 milhões de pessoas vivem na RMSP, o que equivale a 47,54% da população do Estado de 

São Paulo e 10% da população brasileira (EMPLASA, 2019). Esse volume gera 42 milhões de 

viagens diárias através de 4 milhões de veículos registrados, 100 quilômetros de Metrô, 271 

quilômetros de Trens Metropolitanos, além de ônibus municipais e intermunicipais (CIA DO 

METROPOLITANO DE SÃO PAULO, 2019; CIA PAULISTA DE TRENS 

METROPOLITANOS, 2021). 
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A sub-região sudeste da RMSP é composta por Santo André, São Bernardo do Campo, São 

Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Esses municípios 

compõem a região conhecida como “ABC Paulista” ou “Grande ABC”. Nessa região residem 

aproximadamente 2,7 milhões de pessoas ou 13% da população de toda a Região Metropolitana 

em uma área de 7.946,96 km2 e uma densidade demográfica de 320 hab/km2 (CIA DO 

METROPOLITANO DE SÃO PAULO, 2019). A rede de transporte da região conta com a 

Linha 10 – Turquesa e o Serviço 710 da CPTM e, o Corredor Metropolitano ABD (São Mateus- 

Jabaquara) operado pela concessionária Metra.  

Os modos de transporte na região do ABC apresentam exemplos a serem seguidos, como o 

corredor ABD, e outros que carecem de melhorias, como a acessibilidade dos usuários aos 

diversos modos de transporte disponíveis. Há interesse em investimentos em novos modos de 

transporte para a região, com isso, compreender as preferências da população e ajustar as 

disponibilidades da rede de transporte é fator determinante para a escolha de futuros projetos. 

Assim sendo, um problema a ser estudado é a atratividade do sistema de transporte para o 

usuário. 

O presente artigo analisa os fluxos de passageiros da sub-região sudeste da RMSP em relação 

aos modos de transporte utilizados, buscando identificar a existência de uma rede transporte 

principal que deve ser a preocupação do poder público e regiões que necessitem de 

investimentos para desenvolvimento. Para isso, adotou-se a metodologia da Análise das Redes 

Sociais (Social Network Analysis - SNA) utilizando-se dados obtidos através da "Pesquisa 

Origem-Destino" ou "Pesquisa OD" (CIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO, 2019).  

Na divisão deste artigo, a introdução traz um panorama do transporte na RMSP. Na sequência, 

o referencial teórico aborda o conceito de mobilidade urbana e os modos de transporte. A seguir, 

a metodologia faz uma descrição dos passos executados para construir o artigo. E na seção de 

Resultados e Discussões são apresentados os principais resultados e discutidos os pontos mais 

relevantes do artigo. O fechamento da proposta é feito pela conclusão. 

 

2. Mobilidade Urbana: Conceito e Evolução 

Dentre vários conceitos sobre mobilidade urbana o mais utilizado consiste em deslocamento de 

pessoas e bens de um ponto ao outro, ou seja, de uma origem a um destino (LOPES; 

MARTORELLI; VIEIRA, 2021). Entretanto, esse deslocamento nesse espaço pode ocorrer de 

diversas formas, dentre elas feito a pé ou por meio de veículos de transporte motorizados ou 

não motorizados (VASCONCELLOS; CARVALHO; PEREIRA, 2011). Ainda podem ocorrer 
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de forma individualizada, coletiva ou compartilhada. 

Vasconcellos et al.(2013) afirmam que nos países em desenvolvimento, a exemplo do Brasil, 

as pessoas circulam em média duas vezes por dia (média entre as que se deslocam e as que não 

se deslocam), e consequentemente implica em consumos e impactos nas externalidades. 

Portanto, os gestores públicos ao longo da história procuram proporcionar acessibilidade de 

locomoção de forma igualitária e com o menor efeito negativo (CARVALHO, 2016). 

Para atender as demandas da sociedade presentes nas redes digitais, a aplicação de tecnologias 

tem sido empregada, diversificando a cada momento o modo da mobilidade urbana. Dentre 

essas, os compartilhamentos de transportes como exemplificado por Costa (2021) que em sua 

pesquisa apresenta as interconexões estabelecidas pelo aplicativo de compartilhamento de 

viagem, ilustrada na Figura 1: 

 

Figura 1: Rede Ecossistêmica 

 

Fonte: Costa (2021) 

 

Observa-se que o uso de aplicativo tem se tornado cada vez mais representativo na sociedade e 

se transformando em mais uma opção de mobilidade. Dentro desse cenário, este uso foi 

expandido para utilização dos veículos de transporte compartilhados também em modo 

esportivo ou lazer, como representado na Figura 2: 
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Figura 2: Cenário geral de uso 

 

Fonte: Mendes et al. (2021) 

 

Essas tecnologias têm facilitado não só a redução de custo, mas também a gestão de 

roteirização, tempo e a mitigação de vários aspectos negativos apontados pela sociedade ao 

longo do tempo. 

 

4. Metodologia 

O presente artigo busca analisar os fluxos de passageiros entre as principais zonas Origem-

Destino (OD) da Região do ABC, no estado de São Paulo, em relação aos modos de transporte 

urbano utilizados. Para esse fim, o primeiro passo foi levantar o fluxo de viagens por modal 

utilizando a pesquisa origem destino (CIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO, 2019).   

A pesquisa OD é considerada a maior pesquisa de Mobilidade Urbana do Brasil, e sendo 

realizada a cada dez anos, ela procura investigar os padrões de viagem dos habitantes da RMSP 

para estudar e planejar como melhorar os deslocamentos, e também priorizar os investimentos 

em modos de transporte na região. 

O fluxo da sub-região sudeste é composto por 43 zonas. Os volumes de passageiros de usuários 

que afirmam utilizar cada modo de transporte são computados na pesquisa. Esses dados foram 

movidos para uma nova planilha do Microsoft Excel® 16, na qual estabeleceu-se uma matriz 

quadrada entre todos os pontos: áreas e modos de transporte. 

Para tratar a matriz utilizou-se a metodologia da SNA, que permite estudar os relacionamentos 

entre diferentes agentes (nós) (ALEJANDRO; NORMAN, 2005; BORGATTI; EVERETT, 

2006; YUSTIAWAN; MAHARANI; GOZALI, 2015). Nesse sentido, o primeiro passo foi 

transferir a matriz para um software de SNA que permitisse estabelecer tanto o quantitativo 

como gerar análises gráficas. Assim, utilizou-se o software UCINET® v. 6.698 para o 

tratamento quantitativo e o software NetDraw® v. 2.168 para fazer as análises gráficas 
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(ALEJANDRO; NORMAN, 2005). 

O UCINET permitiu converter os dados do Microsoft Excel para linguagem do NetDraw em 

que se propôs as seguintes análises gráficas: 

• Identificação da rede principal e secundárias (K-core); 

• Grau de centralidade rede principal; 

• Volume de relacionamentos, 

Os modos de transporte avaliados pela pesquisa origem e destino são: (1) Metrô, (2) Trem, (3) 

Ônibus, (4) Transporte fretado, (5) Transporte escolar, (6) Automóvel próprio (dirigindo), (7) 

Automóvel carona (passageiro), (8) Taxi convencional, (9) Taxi não convencional (carro por 

aplicativo), (10) Moto própria (dirigindo), (11) Moto carona (passageiro), (12) Bicicleta, (13) 

A Pé, e (14) Outros (patinete, carona bicicleta, carro de aluguel etc).  

O primeiro relacionamento medido foi o do modelo k-core que estabelece quais são as redes 

principais e secundárias baseado no número de ligações dos nós (BORGATTI; EVERETT; 

JOHNSON, 2013). A rede principal é composta pelos nós com o maior número de ligações. 

Essa análise teve como objetivo identificar qual a rede principal a ser estudada e os 

comportamentos irregulares da rede. 

Posteriormente, a rede principal composta por 20 zonas foi analisada separadamente. Dessa 

vez, a opção foi pela centralidade de grau (ALEJANDRO; NORMAN, 2005; BORGATTI; 

EVERETT, 2006; YUSTIAWAN; MAHARANI; GOZALI, 2015) que apresenta o tamanho 

dos nós conforme o número de relações entre este e os outros elementos presentes na rede. 

Finalmente, a terceira rede avaliou a intensidade do volume dos usuários que indicaram 

determinado modo de transporte na rede principal, utilizando se da metodologia tie strenght 

(ALEJANDRO; NORMAN, 2005). 

Para a parte quantitativa, foi calculada a centralidade de grau considerando o volume de 

usuários por modo e depois foi dicotomizado esses valores gerando uma nova centralidade de 

grau. Dicotomizar consiste em indicar 1(um) quando houver existência da relação (alguém 

haver indicado usar determinado modal), e 0 quando não. Essa segunda análise nos permitiu 

uma perspectiva mais profunda da rede porque permite evidenciar o número de relações do nó, 

o grau de saída da rede (outdegree) e o grau de entrada da rede (indegree), além de saber qual 

a importância desse nó em percentual dentro da rede (Nrmoutdegree e Nrmindegree) (DA 

CRUZ CORREIA et al., 2019). 

A próxima seção do artigo apresenta os resultados alcançados utilizando a metodologia acima.  
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5. Resultados e Discussões 

Conforme mencionado anteriormente, o trabalho tem como objetivo verificar as preferências 

de modos de transporte dos usuários da RMSP na sub-região sudeste. As relações estudadas 

neste artigo são entre os distritos desta e os modos de transportes. A Figura 1 retrata a rede 

traçada, considerando o número de relações e os meios de transportes. 

 

Figura 1: Rede K-core da RMSP Sub-região Sudeste de transporte 

 

Fonte: Autores (2021) 

 

A Figura 1 mostra que quanto maior o tamanho do nó mais interações com os elementos da 

rede ele tem, ou seja, apresenta um alto grau de centralidade  (ALEJANDRO; NORMAN, 2005; 

BORGATTI; EVERETT, 2006; YUSTIAWAN; MAHARANI; GOZALI, 2015). Observa-se 

que os meios de transportes: metrô, ônibus, transporte escolar, dirigindo automóvel, passageiro 

de automóvel, dirigindo moto e a pé são os modos que mais apresentam relações com os 

elementos da rede.  

Além disso, as redes são separadas por cores em grupos de interações ou k-core  (BORGATTI; 

EVERETT; JOHNSON, 2013). A rede vermelha é a rede principal com 11 ou mais interações 

e a rede secundária é a azul com 10 interações. É possível observar ainda na Figura outras redes 

como a preta que apresenta 9 interações, a cinza com 8 interações e a lilás com 7 interações.  
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A rede lilás de taxi convencional é uma rede pouco utilizada, interage apenas com os distritos 

de Valparaíso, Vila Gilda, Mauá, Santo André, Estrada das Lágrimas, Baeta Neves e 

Campestre. Esse baixo número de interações com o meio de transporte pode indicar alguma 

deficiência da zona em relação aos outros meios disponíveis ou pode ser apenas uma preferência 

dos usuários, devido a proximidade dessas zonas as estações de trem da Linha 10 – Turquesa e 

ao corredor ABD.   

Lima (2018) verificou que os serviços de aplicativos de transporte são utilizados como um meio 

complementar pelos seguintes motivos: preço, dificuldades em relação ao transporte público e 

a Lei Seca. Peterle et al. (2020) observou que devido a falta de qualidade do serviço de 

transporte por ônibus há uma diminuição de sua utilização e uma consequente migração para 

serviços de automóvel sob demanda, bicicletas e patinetes compartilhados. 

Cerqueira (2018) afirma que a mobilidade e a capacidade de se deslocar é uma das principais 

formas de se inserir na sociedade, mas ela é mais acentuada quanto mais periférica é a região. 

Portanto, a capacidade de se deslocar é cada vez mais valorizada pela sociedade e pelo mercado 

imobiliário. 

A Figura 2 reproduz a rede traçada fazendo a separação em dois grupos: as zonas pertencentes 

a sub-região sudeste e os meios de transportes disponível para locomoção.  

 

Figura 2: Rede Principal Centralidade de Grau da Sub-região Sudeste de transporte dividida por meios de 

transporte e distritos. 

 

Fonte: Autores (2021) 
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Na Figura 3 é apresentado um recorte da rede principal onde cada meio de transporte apresenta 

11 ou mais interações. Indicam-se as zonas que mais utilizam formas diferentes de transportes 

e realça-se com o espessamento da linha a preferência dos usuários de cada distrito por 

determinado meio de transporte.  

 

Figura 3: Rede principal considerando Tie Strenght da RMSP Sub-região Sudeste 

 

Fonte: Autores (2021) 

 

É destaque na Figura 3 que nessas condições o taxi convencial é a opção de transporte apenas 

em 3 zonas – Estrada das Lágrimas, Campestre e Santo André. Isso também pode ser explicado 

em razão da proximidade dessas zonas as estações de trem (LIMA, 2018; PETERLE et al., 

2020). Rodrigues et al. (2019) concluiu que viagens em carros de aplicativos podem competir 

com o transporte coletivo devido ao custo e ao conforto, sobretudo a noite.  

 

5.1 Grau de Centralidade 

O grau de centralidade é uma importante medida para calcular o papel de um ator em uma rede. 

Tentou-se identificar esse grau usando medidas numéricas. Os meios de transporte metrô, 

ônibus, transporte escolar, dirigindo automóvel, passageiro de automóvel, dirigindo moto e a 

pé foram os meios de transporte com maior centralidade refletindo a preferência dos usuários. 
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A medida do grau de centralidade demonstrou quais atores são o centro da relação. Esse grau 

pode ser ilustrado de duas formas diferentes: indegree, que mede as relações do ponto de vista 

dos meios de transporte (Tabela 1), e outdegree, que mede as relações do ponto de vista dos 

distritos da sub-região sudeste  (Tabela 2 ). 

Tabela1: Relação dos meios de transporte utilizados nos distritos da Sub-região Sudeste. 

ID Indeg nIndeg 
Número de 

Interações 
% Indegree 

Metro 20 0.6061 77587 0.0252 

Onibus 20 0.6061 557004 0.1811 

Transporte_escolar 20 0.6061 129202 0.0420 

Dirigindo_automovel 20 0.6061 685245 0.2228 

Passageiro_automovel 20 0.6061 313102 0.1018 

Dirigindo_moto 20 0.6061 95405 0.0310 

A_pe 20 0.6061 1006037 0.3271 

Trem 19 0.5758 90885 0.0295 

Transporte_fretado 19 0.5758 49277 0.0160 

Bicicleta 18 0.5455 30928 0.0101 

Taxi_nao_convencional 17 0.5152 24799 0.0081 

Passageiro_moto 15 0.4545 9503 0.0031 

Outros 7 0.2121 5784 0.0019 

Taxi_convencional 3 0.0909 1305 0.0004 

  238   3076063 1.0000 

Fonte: Autores (2021) 

 

Tabela 2: Relação dos meios de transporte utilizados nos distritos da Sub-região Sudeste. 

ID Outdeg nOutdeg 
Número de 

Interações 
% Outdegree 

Estrada_das_Lagrimas 13 0.3939 95037 0.0309 

Sao_Caetano_do_Sul 13 0.3939 79323 0.0258 

Santo_Andre 13 0.3939 335587 0.1091 

Rudge_Ramos 13 0.3939 104527 0.0340 

Santa_Paula 12 0.3636 111087 0.0361 

Vila_Gerti 12 0.3636 92137 0.0300 

Campestre 12 0.3636 50357 0.0164 

Vila_Lucinda 12 0.3636 90995 0.0296 

Parque_das_Nacões 12 0.3636 67810 0.0220 

Ribeirao_Pires 12 0.3636 176417 0.0574 

Sao_Bernardo_do_Campo 12 0.3636 252676 0.0821 

Reservatorio_Billings 12 0.3636 225931 0.0734 

Diadema 12 0.3636 178702 0.0581 

Piraporinha 12 0.3636 183740 0.0597 

Jardim_do_Estadio 11 0.3333 182665 0.0594 

Parque_do_Pedroso 11 0.3333 140094 0.0455 

Jardim_Zaira 11 0.3333 231012 0.0751 

Montanhao 11 0.3333 250263 0.0814 

Riacho_Grande 11 0.3333 61053 0.0198 

Jardim_das_Nacões 11 0.3333 166650 0.0542 

  238   3076063 1.0000 

Fonte: Autores (2021) 
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Em relação aos meios de transporte é observado uma preferência da população da área estudada 

por transporte por ônibus (18,11%), em seu próprio automóvel (22,28%) e como passageiro de 

automóvel (10,18%) que totalizam 32,46% de pessoas que optam por usar o carro e, o modo de 

locomoção a pé representa a maior preferência (32,71%). 

Esses dados apresentam uma dependência do automóvel devido aos ganhos de velocidade e de 

conforto, além da flexibilidade propocionada pelo uso do mesmo principalmente em locais mais 

afastados (CERQUEIRA, 2018; DUPUY, 1999). Vasconcellos (2013) verificou que as viagens 

a pé e com bicicleta denominado como “Transporte não Motorizado” é maior em municípios 

menores e é impactado diariamente pelas condições de renda de sua população 

(VASCONCELLOS, 2013).  

Outro ponto interessante é o caso do metrô, mesmo a região não sendo atendida diretamente 

por uma linha, a população opta por usá-lo com frequência, como pode ser observado na Tabela 

1.  

Segundo dados da Cia do Metropolitano de São Paulo (2021) 28% dos usuários da rede 

metroviária residem em cidades da RMSP, sendo que a sub-região sudeste é vizinha às duas 

regiões da cidade de São Paulo que mais utilizam o Metrô (região leste – 27% e região sul – 

23% da capital). A integração gratuita da CPTM e Metrô nas Estações Brás, Tamanduateí e 

Palmeiras-Barra Funda, atendida pelo Serviço 710, além de descontos tarifários na integração 

com ônibus intermunicipais facilita o acesso da população da região a rede de Metrô (CIA DO 

METROPOLITANO DE SÃO PAULO, 2021; CIA PAULISTA DE TRENS 

METROPOLITANOS, 2021). 

Por fim, observa-se pela Tabela 2 que na rede principal o indegree apresenta homogeneidade. 

Os resultados não mostraram diferenças significativas entre as zonas, levando a inferir que 

políticas públicas a serem adotadas podem ser similares. 

 

6. Conclusões 

O presente estudo analisou os fluxos de passageiros da sub-região sudeste  da  RMSP em relação 

aos principais modos de transportes urbanos. Os resultados indicaram uma concentração dos 

usuários em relação aos modos de transporte por ônibus, automóvel e a pé. Entretanto, as zonas 

da rede principal não apresentaram diferenças significativas de comportamento que exigissem 

políticas públicas exclusivas.  

Uma limitação do estudo é o fato de observar apenas o fluxo de uma única zona, o que não afeta 
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o carater exploratório da presente pesquisa. Finalmente, sugere-se para trabalhos futuros o 

estudo do fluxo de passageiros e a análise das preferências dos usuários por município para 

estabelecer uma relação de como os usuários se deslocam.   
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4.3 Artigo 3 - The impact of electromobility on CO2 reduction in
Bus Transport of Metropolitan Area of São Paulo - Brazil

Foi publicado na Conference “Industrial Engineering 2022” (Figura 21) e
apresentado de forma “online” na KTU em Kaunas na Lituânia em maio de 2022, o
trabalho intitulado "The impact of electromobility on CO2 reduction in Bus Trans-
port of Metropolitan Area of São Paulo - Brazil". Nesse artigo propõe-se verificar a
responsabilidade do transporte público nas emissões de CO2.

Figura 21: Conference “Industrial Engineering 2022”

Fonte: Autor
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1. Introduction 

The Metropolitan Area of Sao Paulo (MASP) is the main Brazilian metropolitan 
region. It is composed of 39 cities geographically interconnected to the city of 
Sao Paulo divided into five sub-regions where lives 21 million inhabitants [1]. 
Its public transport network is based on Subway service, Metropolitan Train and 
Bus. The subway network is 101 km long with six lines carrying four million 
passengers per day. The metropolitan train network has seven lines with 271 km 
of extension that serve 23 cities transporting around 3 million passengers per 
day. Finally, its bus network is made up of municipal and intercity lines [2, 3]. 

CO2 (Carbon Dioxide) is one of the main greenhouse gases and arises from the 
burning of fossil fuels, today Brazil is one of the most polluting countries in the 
world. Saldiva et. al [4]estimated that about 3,000 people die a year because of 
atmospheric pollution, and there is no public awareness of this topic. Carvalho 
[5] states that individual transport accounts for 35% of motorized trips, on 
average, on the other hand, it is responsible for almost 60% of CO2 emissions 
while collective transport accounts for only 25% of CO2 emissions. In this way, 
stimulating public transport systems and especially electrical transport systems 
is the best way to reduce greenhouse gas emissions, but the Brazilian 
government encourages individual transport with incentives to purchase 
vehicles. 

According to CETESB - Environmental Company of the State of São Paulo [6] 
more than 12 million tons of CO2 were emitted in the Metropolitan Area of São 
Paulo, and urban buses were responsible for approximately 13% of CO2. 
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Investing and encouraging the use of public transport is essential to reduce 
polluting gases and improve the quality’s life of the people. 

Public transport is competitive when faster than individual ones and people 
know the system, understand its safety, have an affordable cost and it is 
convenient[7, 8]. Agenda 2030 of the United Nations – UN points out that cities 
should provide access to safe, affordable, accessible, and sustainable transport 
systems for all, improving road safety, notably by expanding public transport, 
with special attention to the needs of those in vulnerable situations such as 
women, children, persons with disabilities and older persons [9]. 

Electromobility has been the main way to reduce greenhouse gas emissions and 
its use is being encouraged mainly in the European Union and China. In Brazil, 
most electric buses are in operation at MASP, with 201 trolleybuses and 18 
battery-electric buses (BEBs) in the São Paulo City and 96 vehicles in operation 
in the Southeast Sub-Region of MASP. 

The objective of this study is to evaluate the impact of the use of electric vehicles 
and what are the impacts on the reduction of CO2 emission in the transport 
system in the Southeast Sub-Region of MASP. 

2. Methodology 

The first step of the research was to analyze passenger flows among the main 43 
zones of the Southeast Sub-Region of MASP according to Origin/Destination 
Research (OD). The OD is considered the largest Urban Mobility survey in 
Brazil, and being carried out every ten years, it seeks to investigate the travel 
patterns of MASP inhabitants to study and plan how to also improve 
displacements, and the survey also prioritizes investments in modes of transport 
in the region [3]. 

The Southeastern Sub-Region is composed of seven municipalities that make up 
the so-called region known as "ABC Paulista" or "Grande ABC" they are: Santo 
André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão 
Pires and Rio Grande da Serra. Approximately 2.7 million people live in this 
region, or 13% of the population of MASP [3]. The region's transport network 
includes Metropolitan Train Line 10 - Turquoise and CPTM Service 710, in 
addition to the ABD Metropolitan Bus Corridor (São Mateus-Jabaquara) 
operated by the Next Mobilidade. 

Passenger volumes of users using each mode of transport are computed in the 
survey. These were designed for a new worksheet, in which Microsoft Excel 16 
® for all data is transport systems, and to treat the matrix, the SNA methodology 
was used, which allows studying the relationships between different agents. 
Thus, the software UCINET® v. 6.698 [10–12].  
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3. Results and Discussion 

The first step was to understand the transport preferences of commuters in the 
Southeast Sub-Region of MASP to analyze the number of interactions between 
passenger and transport systems. Table 1 summarizes the results.   

Table 1 Commuters Transport Interaction in Southeast Sub-Region of MASP 

Transport mode 
Interactions 
Number 

Percentual 

Subway 77587 2.52% 

Bus 557004 18.11% 

School Bus 129202 4.20% 

Car Driving 685245 22.28% 

Car Passenger 313102 10.18% 

Ride a Motorcycle 95405 3.10% 

Walking 1006037 32.71% 

Metropolitan Train 90885 2.95% 

Shuttle Bus 49277 1.60% 

Bicycle 30928 1.01% 

Ridesharing 24799 0.81% 

Motorcycle Passenger 9503 0.31% 

Taxi 1305 0.04% 

Others 5784 0.19% 

 

Analyzing the results, it was verified that the individual motorized modes with 
cars and motorcycles represent 36.72% of displacements in the region Southeast 
Sub-Region of MASP. The collective motorized modes represent 29.38% of 
displacements and the non-motorized modes represent 33.72% of the 
displacements. 

It is important to create a safe and favorable environment for non-motorized 
travel because in addition to being non-polluting increasing the use of bicycles 
and the ease of walking boost access to economic opportunities for the poor then 
use is impacted by the income conditions of its population [13, 14]. 

The stimulus to individual transport, purchase tax reduction, harms public 
transport, which does not receive due to prioritization, causes demand to fall and 
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fares to increase, making public transport more expensive reducing your attrac-
tiveness [14]. In ABC Paulista, the use of buses in the transport matrix is 
76.80%, lower than 90% of the Brazilian average, so the bus fare is the reference 
for the cost of public transport for the passenger [14]. The buses are still the 
main public transport mode, currently, diesel vehicles produced in Brazil have 
Euro V technology, the Euro VI technology will be implemented in 2023, on the 
other hand, the State of São Paulo joined the UN's Race to Zero campaign, which 
aims to achieve zero climate emissions by 2050 [15]. 

To achieve this goal, electromobility is one of the main zero-emission technol-
ogies available. For this reason, we calculate the current emission of pollutants 
from the intercity lines of the Southeast Sub-region of MASP to predict the im-
pact of adopting a technology that eliminates emissions. 

In consultation with the EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Ur-
banos de São Paulo) [16] database in April/2022 the Southeast Sub-Region of 
MASP has 116 intercity lines with 778 registered buses. Currently, MASP's In-
termunicipal Fleet has 682 diesel buses and 96 electric buses, being 48 trolley-
buses and 48 articulated trolleybuses (Table 2).  

Table 2 Bus Fleet of in Southeast Sub-Region of MASP 

Type of Bus Number Percentual 

Bus 612 79% 

Articulated Bus 70 9% 

Trolleybus 48 6% 

Articulated Trolleybus 48 6% 

Total 778 100% 
 

Currently, only 12% of the fleet is from clean vehicles that do not emit polluting 
gases operating in only 6 lines (5,17% of the total). The trolleybuses are electric 
vehicles that travel capturing electrical energy from an area network, also called 
parallel overhead lines. 

First, it was calculated how many kilograms of CO2 are emitted by diesel buses 
and how many are not emitted by the use of trolleybus monthly (Considering 30 
days being 22 working days, 4 Saturdays, and 4 Sundays) the mileage of all 
buses and trolleybus lines are in Table 3. 
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Table 3 Mileage of Buses and Electric Buses in Southeast Sub-Region of MASP 

Type of Bus 
Mileage (Km) 

Percent 
Work Days Saturday Sunday Total 

Diesel Bus 3,120,718.00 370,050.53 262,854.68 3,753,623.21 94.71% 

Eletric Buses 192,121,27 11,196,40 6,440.80 209,758.47 5.29% 
 

Today only 5.19% of the bus operations in the region are carried out with electric 
technology that does not emit pollutants, there is still a gap of 94,71% that can 
be operated in a less polluting and more sustainable way.  

To determine the amount of CO2 currently emitted or reduced by electric buses, 
the calculation method was to multiply this summed mileage by 1.28 this num-
ber obtained by Carvalho [5] is a factor of CO2 emission per kilometer emitted 
by a bus (Equation 1). 

𝐶𝑂  𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 =  𝑀𝑜𝑛𝑡ℎ𝑙𝑦 𝑀𝑖𝑙𝑒𝑎𝑔𝑒 ∗
1,28 (𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 kg of 𝐶𝑂 /km) (1) 

Table 4 presents bus fleet emissions. 

Table 4 Bus Fleet Emissions of in Southeast Sub-Region of MASP 

Type of Bus Mileage (km) kg of CO2 

Diesel Bus 3,753,623.21 4,804,637.71 

Trolleybus 209,758.47 0  
 

The 6 trolleybuses lines operating correspond an emission reduction of 
268,490.84 kg of CO2 - 209,758.47 km  [16] multiplied by 1.28 [5] . To calculate 
the monthly CO2 emission of the other 110 lines operated by diesel vehicles, we 
used the same methodology, adding their monthly mileage multiplied by the 
factor of 1.28 [5]. Adding to the mileage, we obtained 3,753,623.21 kilome-
ters/month [16], with an emission of 4,804,637.71 kg of CO2. 

Currently, only 5.29% of CO2 emissions are avoided with the use of electric 
vehicles. This percentage could be higher if there were more electric vehicles in 
operation in the ABC Paulista region. 

Electric vehicles have a higher acquisition cost and their operating cost is lower 
than a similar diesel (Trolleybus -37.5% and BEB -68%) [17]. However, the sale 
of used buses by public transport operators is part of the business model and 
there is still no clarity on what the public authorities can contribute to promoting 

68



6 

the use of electric vehicles. Trolleybuses need infrastructure such as overhead 
lines and power substations, which have a high cost and for battery-electric 
buses, there is no clarity about the lifetime of their components [18]. 

4. Conclusions 

Replacing the energy matrix of the public transport system with buses is some-
thing important and necessary to reduce the need for fossil fuels and the gener-
alization of greenhouse gases. On the other hand, if there are no incentives for 
the population to become aware and change the car for the public transport sys-
tem in their displacements there is an important reduction in the emission of 
gases such as CO2. 
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Gabriel Santos RODRIGUES, João Gilberto Mendes dos REIS 

The impact of electromobility on CO2 reduction in Bus Transport of Met-
ropolitan Area of São Paulo - Brazil 

It was estimated that about 3,000 people die a year because of atmospheric pol-
lution in the Metropolitan Area of Sao Paulo (MASP). The main metropolitan 
Brazilian region, from one of the more polluted countries in the world. Aiming 
to analyse and verify how much public transport is responsible for CO2 emis-
sions. For this, the Southeast Sub-Region of MASP was chosen and the CO2 
emission of the bus fleet was calculated. The results showed that the part of CO2 
emitted by the buses can be reduced by up to 94.71% with fleet electrification, 
in addition to electrifying the bus fleet, it is necessary to encourage the migration 
of users from individual transport to the public transportation. 

Keywords: Public Transportation, reduction of gas emissions, electromobility. 
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4.4 Artigo 4 - Panorama of Electromobility In Public Transport In
The Metropolitan Area of São Paulo - Brazil

Foi submetido na Revista Independent Journal of Management & Production
(IJ&P) (Figura 22), em abril de 2022, o trabalho intitulado "Panorama of Electromo-
bility In Public Transport In The Metropolitan Area of São Paulo - Brazil". Nesse
artigo, propõe-se determinar quais os motivos levam a frota de ônibus elétricos da
RMSP representem menos de 2% do total de ônibus em circulação e o futuro desse
setor como uma forma de reduzir as emissões de gases poluentes.

Figura 22: Independent Journal of Management & Production (IJ&P)

Fonte: Autor
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ABSTRACT 

Electrification of vehicles emerges as an efficient way to reduce greenhouse gas emissions 

(GHG) in urban systems. Electric buses “E-buses” is a reality in many cities around the world. 

However, in Brazil, they are striving to take the streets and most of them are running in the 

Metropolitan Area of Sao Paulo (MASP). This study aims to investigate the reasons why the 

bus electric fleet in MASP perform less than 2% of the total buses in circulation and the future 

of this sector as a one way to reduce GHG emissions. To do so, we conducted a literature review 

using scientific articles, books, specialized magazines, and reports. The results indicated that 

the high acquisition cost of vehicles and operational infrastructure relate to Diesel buses are the 

main challenges to developing electromobility. Moreover, the aversion of bus operators to 

electric traction models and the uncertainty of the resale of used vehicles are factors that 

increase even more the non-adoption. The limitation of this study is that was considered only 

the literature available and a survey with government and operators in the future may help to 

establish a better scenario over the motives that difficult the electromobility implementation in 

MASP. 

Keywords: Public transportation; Electric Mobility; Electromobility; Electric Buses; Urban 

Mobility; BEBs 

 

1. INTRODUCTION 

 Climate change has been impacting the way cities deal with the travel displacements 

generated by people and gas emissions provoked by these movements. More and more, they 

are searching for viable alternatives to reduce the consumption of fossil fuels such as cleaner 

energies, renewable sources, or electricity. However, the implementation of these alternatives 

has been proved a complicated mission. 

 Luz et al. (2019) affirm that electromobility is one of the most promising ways of 

reducing gas emissions and noise pollution, but these reasons are still not enough for this 

change. The main reasons for that are the high cost of vehicles and infrastructure, the aversion 

of operators to new technology, the difficulty of resale of vehicles to smaller cities, and the lack 

of flexibility and operational experience. 

 On the flip side, electric vehicles in urban transport can be impacted in different ways. 

Figueiredo (2021) pointed out that the use of electric buses may drastically reduce gas emissions 

despite the technology is still in its early stages and has the high cost of acquiring and operating 

these vehicles. Silva (2020) compared the operation of an electric bus with a conventional one 
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and showed a reduction of up to 30.2% in energy consumption and 73.3% in CO2 emissions. 

Vasconcelos (2020) argued that making the transition from fossil fuel to electricity is feasible 

and advantageous from an economic and socio-environmental point of view. 

 Currently, Sao Paulo city has a bus fleet composed of 11,676 vehicles registered until 

September 2021 (SPTrans, 2021). Of these vehicles, 218 are electrically powered, 201 of which 

are from the trolleybus system, which operates by capturing energy from the parallel overhead 

lines, and 17 are powered by lithium-ion stationary batteries (SPTrans, 2020). Since 2018, the 

Sao Paulo city had a Fleet Replacement Monitoring Program that proposes the exchange of 

vehicle energy sources for cleaner alternatives (SPTrans, 2020). Considering the Metropolitan 

Area of Sao Paulo, low-emission vehicles are operated in the ABD corridor (corridor that 

connected Sao Mateus and Jabaquara in Sao Paulo city to the cities of Maua, Santo Andre, Sao 

Bernardo do Campo, and Diadema). It was designed for the trolleybus operation in 1975 it was 

extended and opened in 1988.  

 Other projects are on the radar, electrified corridors projects such as the Bus Rapid 

Transit (BRTs) in Sao Paulo, ABC (the region in the Metropolitan Area of Sao Paulo connected 

to the capital), and Radial Leste (an important route that connects east zone to center of Sao 

Paulo) to meet sustainable commitments (Bazani, 2021). Thus, the chances of new transport 

technologies being tested and applied on a large-scale increase, and insofar as the technology 

matures, prices tend to reduce (Luz et al., 2019). 

 Despite these initiatives, the electromobility adoption in Brazil, and more specifically 

in the Metropolitan Area of Sao Paulo remains insignificant due to the potential and beneficial 

impacts of its adoption. Therefore, this paper aims to investigate the reasons why the bus 

electric fleet in MASP perform less than 2% of the total buses in circulation and the future of 

this sector as a one way to reduce GHG emissions. 

2. LITERATURE REVIEW 

2.1. General overview 

 This literature review section presents the electric bus systems adopted in the 

Metropolitan Area of Sao Paulo. Nowadays, there are three available models of vehicles that 

operate in the context of electromobility:  

• Trolleybuses are electric vehicles that operate connected to electricity. 

• Battery-Electric Buses; and  
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• Hybrids, electric vehicles that combine an electric motor with other combustion 

engines such as diesel and ethanol  

 Figure 1 presents these three types of electric buses and Table 1 presents the number of 

electric vehicles in operation in the MASP. 

 
Figure 1 – Electric Buses Models  

Source: Adapted from Revista Pesquisa FAPESP (2019) 

 

Table 1 – Number of Electric Buses in Operation in MASP 

City Trolleybus Battery Electric Hybrid Total 

Sao Paulo  201 17 2 220 

Intercity  95 1 9 105 

Santo Andre - 1 1 2 

Total 296 19 12 327 

Source: Adapted from E-bus Radar (2021); Albuquerque et.al (2019); Bazani (2021) 

 Sao Paulo city responds by 68% of the fleet while the Metropolitan Area of Sao Paulo 

composed of 39 cities responds by 32%. Note that they operate in fact in four cities Maua, Santo 

Andre, Sao Bernardo do Campo, and Diadema connected to two terminals in Sao Paulo city.   

 

2.2. Trolleybus 

 The trolleybuses are electric vehicles that travel using energy obtained from a catenary, 

also called a parallel overhead line. They evolved from an electric vehicle called Elekromote - 

created by Siemens and Holske in 1882 in Germany - but only a few years later an electric 

vehicle with good operating conditions was obtained. The first trolleybus lines were raised in 

Leeds and Bradford - England in 1911 (Ferreira, 1995). 

 Sao Paulo City implemented a trolleybuses system in 1949 with vehicles imported from 

the United States and England. The first line connected Praça Joao Mendes (city downtown) to 
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Praça General Polidoro (neighborhood of Aclimaçao). Some years later, the line was expanded 

to the neighborhood of Pacaembu and is still be operating under the number and name “408A/10 

– Machado de Assis – Cardoso de Almeida”. 

 During the following decades, the Sao Paulo City's trolleybuses system expanded. In 

1958, the production of national trolleybuses began, and in 1963 a study carried out by the 

Companhia Municipal de Transportes Coletivos (CMTC) found out that trolleybuses operation 

was more advantageous than diesel buses and trams. Despite this fact, the public authorities 

reduced the number of trolleybuses and increased the fleet of diesel vehicles. The CMTC 

trolleybuses factory was responsible for the non-extinction of this vehicle model in Brazil 

because even with national manufacture, vehicles were expensive due to low demand (Ferreira, 

1995; Stiel, 1978, 1984). 

 In 1975, the SISTRAN plan (Study of a Trolleybus Transport System for the City of 

Sao Paulo) was prepared, which privileged electric buses creating a model of medium transport 

capacity. The plan established the project of 280 kilometers with 33 lines and 1,280 

trolleybuses. However, only 9 lines and 368 vehicles were implemented (Branco, 2012; 

Ferreira, 1995). 

 In the 1980s, the Companhia do Metropolitano de Sao Paulo (METRO) coordinated the 

intercity trolleybus network project that proposed to interconnect the Metropolitan Area using 

segregated metropolitan corridors interconnected with other transport systems such as Subway, 

Metropolitan Trains, and municipal trolleybuses. Around eight corridors were planned, but only 

the corridor Sao Mateus – Jabaquara was built (Berkes et al., 2013; Ferreira, 1995). 

 In 1993, the city hall decided to stop the operation of CMTC and private companies 

assumed the municipal lines. The trolleybuses systems also were transferred to the new 

operators. The contract required that these operators renovate and expand the fleet. Thus, in 

1998, the trolleybuses system in the Sao Paulo city reached its peak with 264.5 kilometers of 

area network, 31 lines in operation, and 552 vehicles (Albuquerque, 2019; Silva, 1999). 

 The twist and turns of the Sao Paulo trolleybus system continue and in 2004, part of the 

trolleybus network was deactivated, vehicles were auctioned, and they were substituted with 

diesel vehicles. Between 2007 and 2014, the trolleybuses fleet was completely renovated. 

Currently, the trolleybus network is composed of 168 kilometers and 201 vehicles. 
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2.3. Battery-Electric Buses (BEBs) 

 Battery electric vehicles, mainly automobiles, were manufactured until the second 

decade of the 20th century. On a small scale, buses were manufactured for the transport of 

passengers. As an example, between 1910 and 1920, Rio de Janeiro operated battery-electric 

buses, manufactured in the United States. But, the low autonomy and weight of the old batteries, 

made it to develop alternative technologies such as hybrids more reliable and offer a higher 

autonomy due to internal combustion engines (NTU, 2019). 

 In November 2003, the company Arotech presented a system of zinc-air and 

ultracapacitor batteries that provided a 12-meter bus weighing 20 tons with all the 

complementary equipment, including air conditioning, to run 232 km. China has invested 

heavily to become a leader in this technology by producing 100% electric vehicles to serve 

local and global markets (NTU, 2019). 

 At the end of 2013 started the beginning tests with the E-bus, battery-electric buses, in 

the Metropolitan of Sao Paulo. The city hall of the Sao Paulo tested, with passenger weight 

simulation, the vehicle produced by Chinese manufacturer BYD, with a range of 250 km, to 

verify the performance of the vehicle during operation (Prefeitura da Cidade de Sao Paulo, 

2013). 

 Furthermore, the Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de Sao Paulo (EMTU) 

tested an 18-meter articulated vehicle in the ABD corridor between Diadema and Brooklin, an 

11-kilometer stretch, to carry out operations with an autonomy of 220 km. The bus carried out 

refills quick 4 minutes and long recharges in the garage (Governo do Estado de Sao Paulo, 

2014). 

 In December 2018, electric vehicles began to operate commercially by Transwolff 

Transportes e Turismo, line “6030/10 - UNISA - CAMPUS 1 - Term. Sto. Amaro”, in the South 

Zone of the city. This line is 29.7 km long and has 21 buses in the fleet. It transports on average 

17,500 passengers per working day with 17 electric vehicles in operation. 

2.4. Hybrid Electric Buses 

 Hybrid vehicles have both kinds of engines, combining a combustion engine with 

electric ones for propulsion in different architectures and levels. Generally speaking, the greater 

the level of hybridization, the greater the electrical components and the smaller the combustion 

engine. Hybrid vehicles are 30% to 40% more efficient than combustion models due to the use 

of electric motors (Vaz et al., 2015). 
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 Hybrid technology, despite being a current trend, is centenary. In the beginning, 

combustion engines were unreliable and produced noise pollution and unpleasant odors. Back 

then the most used technologies were steam and electric traction. The steam did not sustain 

itself due to the low autonomy and the refueling work. However, electricity had limited battery 

life, so hybrid traction was used until the 1920s when the combustion engine became reliable 

(NTU, 2019). 

 The first hybrid bus was produced in Brazil in 1999 and operational tests started in 2002. 

It had a diesel engine that generated energy for an electric motor. Currently, there are versions 

with Flex engines (gasoline and/or ethanol) and versions that can operate as hybrid vehicles and 

trolleybuses.  

 Hybrid buses are between the era of internal combustion and the all-electric one. There 

are two types of hybrid technology applied to hybrid buses in national technology, the bus is 

driven only by the electric motor, through batteries, charged by a diesel generator engine, or 

through both ways together. In the newer models, there is also a KERS system (Kinetic Energy 

Recovery System) that recharges the batteries when braking. According to the manufacturer, 

this system reduces emissions by 95% compared to diesel (NTU, 2019; Vasconcelos, 2015). 

 There is also a Swedish model in operation in Brazil using an electric motor that makes 

the vehicle start and runs at up to 20 kilometers per hour until the diesel model enters. This 

diesel engine is also off during stops and traffic lights. Operating 20% in electric mode and 80% 

in diesel mode generating 35% fuel savings over a conventional diesel vehicle (Vasconcelos, 

2015). 

 In Europe, existing plug-in hybrid models recharge hybrid vehicles at stopovers with a 

pantograph-like connector. With this system, it is possible to reduce fuel consumption by 70%, 

but due to the structure, it is suitable for transport corridors (Vasconcelos, 2015). 

 Saura Neto (2018) explained that the hybrids reduce pollutant and noise emission levels 

by up to 50% compared to the similar Euro V diesel, however, the investment in vehicle 

acquisition and maintenance is higher than similar diesel. 

3. METHODOLOGY 

 The methodology of this study consists of a literature review regarding the use of 

electromobility in public transport operated by bus.  
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 The first step of the research was to identify the electro buses running in the MASP area 

in the context of the implementation and evolvement of these systems in the study area. They 

are presented in the literature review section. 

 After, the second step explored some world initiatives to help us to understand the 

MASP context properly. Following, the third step investigated Sao Paulo's actions with a 

specific government agency, Sao Paulo Transporte S/A (SPTrans).  

 In the fourth step of the research, we discuss based on the literature the issues in the 

adoption of electric bus systems. Finally, we the last step we compared the costs of electric and 

combustion engine vehicles in the context of the MASP area. 

4. RESULTS AND DISCUSSION 

4.1. World Initiatives 

 Reducing the emission of greenhouse gases is considered essential for the maintenance 

of life on the planet. The concern about pollution in large urban centers has led sustainable 

transport systems to be considered by the United Nations (UN) as one of the items of the 

Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda (ONU, 2015). 

 To illustrate the impact of a non-sustainable transport system, in 2018, 66,633 people 

died in Brazil due to pollution. These numbers show a mortality rate of 31.8 people per 100,000 

inhabitants. The level of pollution in Sao Paulo city, for instance, is around 60% above the 

World Health Organization target (Barassa et al., 2020). 

 The city of Shenzhen/China has more than 12 million inhabitants, a population similar 

to the Sao Paulo city. Knowing as Chinese Silicon Valley because it has been an important 

economic hub since 1970, Shenzhen is reference using electric vehicles in its public transport 

system. It is fully electrified and is composed of 16 thousand of buses (Summit Mobilidade 

Urbana, 2020). 

 Due to being very similar to the Sao Paulo city, both in terms of population and bus 

fleet, Shenzhen is a good parameter for comparison. It is estimated that the electrification of the 

bus fleet saves 300 million tons of fuel and avoids the emission of more than 1 million tons of 

CO2 into the atmosphere. What differentiates Brazil and China are the tax incentives given to 

companies that adopt less polluting modes and the government investment in research and 

development (Summit Mobilidade Urbana, 2020). 
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 In South America, Santiago (Chile) is a model and has 776 electric buses in its fleet, or 

10.45% of the total. Bogota, Colombia has 484 electric buses in its fleet or 5.38% of the total. 

On the other hand, in Sao Paulo, the electric buses represent less than 2% of the fleet (E-Bus 

Radar.org, 2021). 

4.2. Sao Paulo actions 

 Sao Paulo signed the letter of commitment of the C40 group of large cities for climate 

leadership to achieve zero carbon emissions by 2050. Therefore, Sao Paulo established the 

PlanClima/SP which proposes actions to reduce the use of transport, promote active mobility, 

and zero gas emissions. Moreover, the plan proposes increasing the adoption of renewable 

energy sources to replace fossil fuels in transport and the establishment of the COMFROTA-

SP (Comitê Gestor do Programa de Acompanhamento da Substituiçao de Frota for 

Alternativas Mais Limpas) which proposes the use of less polluting technology vehicles in the 

public transport system fleet (Prefeitura da Cidade de Sao Paulo, 2021;  SPTrans, 2020). 

 In November 2021, the State Government and the city of Sao Paulo announced a project 

to requalify and expand transport corridors, including BRTs (Bus Rapid Transit) totaling 95 km 

of new roads and 30 km of requalification of existing corridors. In addition, the project involves 

the construction of four new terminals that will be operated with electric buses, a reduction in 

the ICMS (Imposto Sobre Circulaçao de Mercadorias e Serviços), and the increase of the 

electric bus fleet to around 2,500 buses by 2024 (Bazani, 2021). 

 However, Christovam (2020) pointed out that since 1970 there are discussions for the 

use of alternative fuels in the Sao Paulo bus fleet but none of them were implemented. 

Complementary to the SISTRAN plan that proposed the increase of the trolleybus fleet, had the 

use of methane gas in the bus fleet in 1984 and attempts to use natural gas in the fleet in 1991. 

 

4.3. The Adoption of Electric Buses 

 Electric vehicles have already proven to have an operating cost lower or equal to 

combustion vehicles (Vasconcelos, 2015). Vasconcelos (2020) also found in his studies carried 

out in the Rio de Janeiro city, an advantage in replacing combustion vehicles with electric ones. 

In addition, the studies presented the social benefits of a reduction in expenses incurred in the 

health system with a reduction in the emission of polluting gases by the fleet. 
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 Silva (2020) found in his studies in Brasilia an improvement in efficiency with the 

hybridization and electrification of buses. As electric buses have lower maintenance costs and 

a reduction in energy consumption and pollutant emissions, the authors stated that these positive 

results support the need for policies encouraging the use of electrical technology. 

 Nevertheless, Figueiredo (2021) stated that the panorama of public transport systems by 

bus is concerning and is in a negative cycle, with a sharp drop in demand, constant increase in 

fares, a drop in the quality of the service offered, and the bankruptcy of operating companies, 

putting in doubt the continuation of services. Moreover, even the electric buses being more 

economical ends up being a contrast with the situation of failure of the transport systems. 

 Regarding the Industry to produce the electric transport vehicles, Vaz, Barros, and 

Castro (2015), explained that Brazil has a local capacity to manufacture hybrid buses and 

electric buses, and even with financing, sales do not take off due to the urban transport policy. 

In most cases, the policy is municipal and vehicle purchases are carried out by operators who 

also profit from the resale of used buses demonstrating little interest in electric vehicles. This 

situation is corroborated by the Associaçao Nacional das Empresas de Transportes Urbanos 

(NTU) which stated that the resale of used buses in the main Brazilian municipalities is part of 

the business of public transport operators and impacts costs and fares (NTU, 2018). 

 For operators, there is uncertainty about the value of reselling electric and hybrid buses 

to other markets. There are doubts about the useful life of the vehicles and the need for 

infrastructure for operations (Parallel overhead lines if it is a trolleybus or a charging station 

structure if it is a battery) (Vaz et al., 2015). NTU understands that changes in supply technology 

can represent a difficulty that must be considered by the operator  (NTU, 2018). 

 As electric vehicles also tend to be more expensive, they make municipalities afraid that 

the adoption of electric or hybrid buses will lead to the need for higher tariffs or greater 

subsidies for operations (Vaz et al., 2015). Christovam (2020) established that the cost of the 

operation's infrastructure should be considered and who should be responsible for it. 

Trolleybuses, for instance, depending on the power supply network, contact lines, rectifier and 

traction substations to operate. On the other hand, battery-powered vehicles depend on the 

autonomy of the batteries, the impact of recharge time (in normal or fast charging conditions), 

not to mention the durability and disposal of batteries at the end of their useful life. 

 Ferreira and Machado (2020) reported that the estimated useful life of electric buses 

should be higher than that of diesel buses. However, the uncertainty of the resale values of the 
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used electric bus connected to the performance of the batteries - after the end of their useful life 

- is not fully known as a problem. Nevertheless, there are alternatives such as battery leasing 

and extended warranty contracts transferring the risk to the bus or battery manufacturer. 

 Albuquerque et al. (2019) calculated the TCO (Total cost of ownership) to Sao Paulo 

fleet the vehicle procurement cost is high and the value of the battery reaches 60% of the value 

of the vehicle, this value can be amortized by leasing the batteries, but with a lower operational 

cost saving is 7% (considering 10 years) with electric vehicles can reach up to 12% (considering 

20 years). These fleet cost analysis studies are important information for defining business 

models, including looking for financial resources including public subsidies. 

 Eventually, we can infer that to replace the energy matrix, there must be a government 

initiative, solidly based, a responsible strategic plan, with a clear beginning, middle, and end 

under a permanent evaluation for the success of the replacement project (Christovam, 2020). 

 

4.4. Comparison between the operation of electric and combustion buses 

 Saura Neto (2018) presented a cost comparison of alternative energy alternatives to 

diesel for a Padron vehicle in Sao Paulo. This comparison is shown in Table 3.  

Table 2 – Comparison between the operation of Electric and Combustion buses 

Technology  
Consumption 

(Unit/km) 
Fuel Cost (R$/km) 

Relative 

Comparison 

Battery-Electric Buses 1.260 kWh/km 0.53 32.0% 

Trolleybus 2.290 Kwh/km 1.07 64.3% 

Hybrid 0.389 l/km 1.16 70.2% 

Natural Gas 0.794 m³/km 1.54 93.0% 

Diesel 0.556 l/km 1.66 100% 

Source: Adapted from Saura Neto (2018) 

 It is possible to verify in Table 3 an advantage in energy consumption per kilometer of 

electric vehicles over diesel and natural gas vehicles with the advantage of not producing 

polluting gases followed by the hybrid. 

 The lower operational cost presented is regarding battery-electric buses. They represent 

a good operational performance proved by the operational feasibility of Battery Electric Buses 

at scale in the transport system (SPTrans, 2020). 
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 The second option is trolleybuses. In 2020 the trolleybus operation of Sao Paulo city 

had 98.5% energy available. This number is within the established standard. The equipment is 

reliable with widely used components. Moreover, the technology is already being developed, 

tested, and available in the Brazilian market. It is one of the most suitable options in 

environmental terms (SPTrans, 2020). However, one of the points to be considered according 

to Saura Neto (2018) is the cost of the catenary systems. Macedo (2017) found the value of R$ 

1,400,000.00/km and the cost of R$ 1,100,000.00 for each necessary substation. 

 As for trolleybuses, they are not “synonymous with the past”, even being less flexible 

than BEBs because they depend on the operating infrastructure (substations and parallel 

overhead lines) and may have batteries that can facilitate a maneuver in case of disconnection 

from the network and can be an important role in achieving the goal of reducing greenhouse 

gas emissions as they already have a consolidated technology compared to other technologies 

and even BEBs  (Bazani, 2019).  

 Another version is a hybrid Trolleybus, as in the “Silver Line” in Boston – the USA, 

which increases the flexibility of its use. In Europe, trolleybuses are considered important for 

reducing gas emissions in several countries (Wołek et al., 2021). Saura Neto (2018) clarified 

that the advantages of the Trolleybuses are the established and 100% clean technology. 

However, the low operational flexibility due to the need for the area network, high investment 

in electrical infrastructure, and a higher maintenance and operation cost when considering the 

aerial network is something that must be considered. 

 We can infer that due to the initial cost of infrastructure, trolleybuses are not competitive 

with diesel buses but the use of clean sources in the production of electricity increases the 

advantage of trolleybuses and battery-powered vehicles as they will be environmentally, 

socially, and ecologically friendly (Mathieu, 2018; Wolek et al., 2021). 

  

5. CONCLUSIONS  

 This study showed that Sao Paulo city is making efforts to implement a fleet of buses 

powered by electricity. However, the goals of expanding a fleet of “cleaner” buses have not 

been met. By 2030 alternative fuels will contribute to the reduction of gas emissions, but by 

2050 there is a lot of uncertainty regarding reaching zero-emission targets. 

 Electromobility seems to be an interesting approach to reducing GHG emissions. 

However, the costs of implementation and maintenance, the competition with the Diesel vehicle 
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industry, and the lack of government support and interest by the operators have been impacting 

the low adoption in the MASP area. And these facts are reflected over the country. 

 It is suggested as future studies, a survey of the underutilization of the trolleybus 

network in MASP, the feasibility of reactivating some stretches, and making a comparison with 

Battery Electric Buses (BEBs) vehicles be carried out. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo principal dessa dissertação foi analisar a Mobilidade Urbana na Re-
gião Metropolitana de São Paulo através da comparação entre os modos de trans-
porte, a interação da população com esses sistemas e adoção de energias renová-
veis, em específico a eletromobilidade. Foram realizados quatro artigos para estudo,
sendo que dois artigos em específico utilizou-se um recorte menor na região do ABC
paulista devido a: (1) região com uso de ônibus elétricos que permitiu comparar a ado-
ção desse sistema em relação aos veículos movidos a diesel; (2) permitir uma melhor
análise das redes de SNA e possibilitar uma melhor interpretação desses dados.

Especificamente o Artigo 1 adota a Metodologia do AHP que permitiu verificar
a importância dos modos de baixa emissão como a bicicleta e dos modos coletivos
de alta capacidade como Metrô e Trem Metropolitano para mobilidade nas grandes
cidades. São os modos de menor emissão de gases poluentes e menor custo tarifário,
porém existem limitações. Esse resultado foi obtido utilizando critérios de transporte
de bases iguais (todos os elementos são igualmente importantes): meio-ambiente,
segurança, custo, acessibilidade, conforto e velocidade; e as opções de transporte
disponíveis na RMSP. Os pesos foram comparados baseando-se em valores teóricos
obtidos na literatura.

Os resultados indicaram que as bicicletas são recomendadas para distâncias
mais curtas (entre 1,5 e 4,5 km) e como uma alternativa para integrar o passageiro
ao sistema de transporte de alta capacidade. Além disso, o aumento da sua estrutura
viária também pode ser visto como um incentivo para a sua utilização. Porém, ainda é
pequeno o número de vias com infraestrutura para ciclistas e em alguns casos ainda
é uma estrutura deficiente: mal sinalizada, com buracos que podem causar algum
acidente. No artigo foi avaliado o serviço de bicicletas compartilhadas (Bikesharing)
porém a aquisição de bicicletas é acessível para as camadas mais baixas da popula-
ção devido ao baixo-custo.

O Metrô e o Trem Metropolitano são os vetores do sistema de transporte de
passageiros. O primeiro indicado para lugares mais adensados e o segundo para lu-
gares menos adensados. A avaliação do sistema metroferroviário é positiva pelos seus
usuários. Porém, o custo é alto e o tempo de implementação longo, como são obras
de médio e longo prazo que exigem um grande planejamento operacional e financeiro
para sua execução sua expansão não acompanhou o crescimento e a necessidade
dos habitantes da RMSP. Ou seja, precisa se considerar as desutilidades em relação
ao espaço e meio ambiente. Somados Metrô e CPTM possuem 377 km.

Outro aspecto importante é que se deve planejar a integração intermodal entre
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os modos de transporte nas estações, com terminais de integração e bicicletários, que
facilitem a integração ônibus-trilhos.

Os ônibus são importantes dentro do sistema de transporte, pois são através
deles que grande parte das pessoas realizam suas viagens ou acessam os sistemas
de alta capacidade. Os ônibus têm uma velocidade mais baixa em relação aos siste-
mas sobre trilhos e como a maioria dos ônibus são movidos a diesel também existe a
emissão de gases poluentes. Porém, o sistema de ônibus apresenta uma vantagem
do que é flexibilidade maior em relação ao transporte sobre trilhos. Essa flexibilidade
pode ser tanto tecnológica, com diversos modelos de ônibus disponíveis, quanto de
gestão, isso faz que qualquer alteração de demanda possa ser atendida de maneira
mais rápida.

Dessa forma, até demandas de média capacidade podem ser atendidas por ôni-
bus com a implementação de sistemas BRT. O BRT é uma estrutura mais complexa
de operação de Ônibus. Quando a demanda é menor pode se aumentar a veloci-
dade do sistema ônibus através de estruturas mais simples como Faixas Exclusivas,
e Corredores Centrais e isso pode tornar o ônibus mais atrativo.

Por fim, os veículos de aplicativos têm o potencial de retirar veículos particu-
lares de circulação, principalmente quando o destino possui poucas vagas de esta-
cionamento, porém não são o caminho para uma mobilidade mais sustentável. Pois
ocupam espaço no sistema viário com baixa ocupação e o impacto do Ridesharing no
transporte coletivo principalmente pelo subsídio cruzado, onde as viagens mais curtas
que financiam viagens mais longas ainda não foi muito debatido.

No Artigo 2 a região do ABC Paulista foi escolhida devido a sua importância
dentro da RMSP e pelas mudanças nos projetos de sistemas de média e alta capaci-
dade em implementação nos últimos anos. Houve a substituição da Linha 18 – Bronze
de monotrilho pelo BRT-ABC a aceleração do projeto da Linha 20 – Rosa do Metrô e
a modernização da Linha 10 – Turquesa da CPTM com a criação do Serviço 710 que
uniu a Linha 10 – Turquesa com a Linha 7 - Rubi e aumentou as possibilidades de
rotas para os moradores da região.

Nas sete cidades do ABC existe uma diversidade de modos de transporte além
de ônibus municipais e intermunicipais. Existe também o Corredor ABD (São Mateus
– Jabaquara) que é outro modal interessante de ser observado devido a operação
de veículos elétricos como Trólebus, Híbridos e Ônibus Movidos a bateria que foram
estudados mais detalhadamente no Artigo 3 e no Artigo 4.

Através dos dados obtidos na Pesquisa Origem-Destino do Metrô utilizando-se
da metodologia SNA verificou-se uma predominância de uso do transporte por ônibus
e o automóvel particular além do modo a pé isso mostrou a importância da utilização
do veículo próprio nos deslocamentos da região. Outro dado importante foi que em
todas as zonas OD haviam usuários de Metrô mesmo sem uma linha que passe pela
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região, isso mostra que o Metrô mesmo não saindo dos limites da capital paulista sua
área de influência é metropolitana.

Nos Artigos 3 e 4 foi abordada a questão do Meio Ambiente, no Artigo 3 foi es-
tudada a região do ABC Paulista pois além da capital é a única região da RMSP com a
operação de ônibus elétricos. A partir disso pode-se medir o quanto é o impacto da re-
dução atual com a utilização dos trólebus no corredor ABD (São Mateus - Jabaquara)
que é de aproximadamente 6% do total de viagens intermunicipais gerenciadas pela
EMTU.

No Artigo 4 buscou-se estudar a situação atual da Eletromobilidade no sistema
de transporte público da RMSP e verificou-se que a frota de veículos elétricos ainda é
pequena sendo de 219 veículos na capital paulista (Sendo 201 trólebus e 18 movidos a
bateria) e mais 96 trólebus em operação no corredor ABD (São Mateus – Jabaquara).
Existem projetos para a utilização de veículos elétricos desde a década de 1970 com
o Plano SISTRAN que previa a utilização de trólebus em corredores exclusivos desde
então o sistema de trólebus na capital passou por altos e baixos, já no corredor São
Mateus – Jabaquara a operação é contínua e bem avaliada.

Atualmente, se discute a eletrificação da frota de ônibus principalmente com
a utilização de ônibus movidos a bateria. Analisando-se a literatura sobre o tema
os principais entraves para esse processo são: o alto preço de aquisição de ônibus
elétricos, que já fazem com que não exista por parte dos operadores o desejo de se
operar com esse modelo de veículo. Além do custo é necessário um espaço maior
para a infraestrutura de carregamento, que também faz com que os operadores vejam
como um outro problema. A literatura cita ainda que outra dificuldade é a revenda dos
veículos usados para mercados menores, que faz parte do modelo de negócio das
empresas que ainda é incerto pois a falta de maturidade e da durabilidade dos veículos
a bateria, ainda é algo que não existe além das estimativas. Para os Trólebus existe
a necessidade da infraestrutura de operação composta de subestações e de rede
aérea por todo o seu trajeto essa inflexibilidade faz com que a tecnologia mesmo já
consolidada no Brasil desde os anos 1960 os Trólebus não existe projeto de expansão
da rede de Trólebus.

Precisa-se estimular a adoção de modos não motorizados de transporte e a
substituição do transporte individual pelo transporte coletivo, a questão ambiental é
resolvida pela substituição da frota a combustão pela elétrica mas em relação ao uso
do espaço urbano de forma mais justa? Para alcançar esse objetivo, deve-se discutir o
uso mais racional do transporte individual e incentivo a uma maior utilização de modos
ativos e do transporte público coletivo.
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5.1 Conclusões

O objetivo principal dessa dissertação é conferir uma análise da Mobilidade Ur-
bana na Região Metropolitana de São Paulo considerando a forma como a população
realiza os seus deslocamentos e como interage com a rede de transporte, uma com-
paração entre os modos de transporte (motorizados e não motorizados) e adoção de
energias renováveis, como a eletricidade na matriz energética no transporte público
de passageiros.

No Artigo 1, foi alcançado o primeiro objetivo específico comparando os modos
de transporte na RMSP em relação aos critérios de decisão como segurança, tempo
de viagem, tarifa, conforto e sustentabilidade utilizando indicadores obtidos na lite-
ratura e encontrou-se nos resultados a predominância dos modos de transporte não
motorizados, como a bicicleta e os modos de transporte público (Trem Metropolitano,
Metrô e Ônibus).

No Artigo 2, foi alcançado o segundo objetivo específico o de se estudar como
os usuários se conectam aos modos de transporte disponíveis. Nesse momento
escolheu-se recortar a região do ABC-Paulista, pelo número de projetos de trans-
porte em planejamento e execução no momento dessa dissertação. Como resultado
novamente foi vista a importância do sistema de transporte público com os ônibus en-
tre os modos de transporte mais usados (18%) e verificou-se a importância do Metro
para a Região Metropolitana, pois mesmo sem uma linha de metrô passando pela
região foram encontradas interações com o modo em todas as interações estuda-
das. Encontrou-se um número considerável de pessoas realizando deslocamentos a
pé (32%) e de usuários do transporte individual (36%) possibilitando deduzir que o
sistema de transporte de alguma forma não atende essas pessoas.

Nos Artigos 3 e 4 o os objetivos alcançados foram em relação a questão ambi-
ental. No Artigo 3 calculou-se o impacto da emissão de gás carbônico no transporte
intermunicipal por ônibus da região do ABC-Paulista e qual o impacto da operação
da atual de ônibus elétricos no total das emissões. O resultado foi que a frota de 96
Trólebus do Corredor São Mateus – Jabaquara reduzem em aproximadamente 6% as
emissões da frota. Já no Artigo 4 estudou-se apoiado em uma pesquisa explorató-
ria a falta de adoção de veículos elétricos (Trólebus, Híbridos e Movidos a Bateria) e
verificou-se que o valor de aquisição, a questão de espaço de recarga e revenda de
veículos usados são os principais entraves para a operação de ônibus elétricos.

Dessa forma, os artigos apresentam uma convergência e se completam para
entender como é a situação atual da Mobilidade Urbana da RMSP. Cada artigo anali-
sou um aspecto que mostrou a análise da Mobilidade Urbana sobre a perspectiva da
interação do usuário e também dos desafios que se fazem presentes.
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5.2 Limitações e Trabalhos Futuros

Essa dissertação alcançou aos objetivos propostos, porém outras questões fo-
ram observadas e não foram estudadas, posteriormente. Nessa seção sugerem-se
possíveis estudos para se expandir esse trabalho e que podem se converter em me-
lhorias para mobilidade da população.

1. Transporte Público: Como tornar o uso do transporte público coletivo mais atra-
tivo para a população? É possível criar políticas para que pessoas troquem o
transporte individual pelo transporte coletivo? Uma redução das desutilidades
do transporte coletivo pode ser um vetor para isso?

2. Eletromobilidade: Os ônibus a bateria já possuem uma certa maturidade de
projeto? É possível determinar o tempo de vida útil através dos estudos ou o
comportamento pode ser diferente? E os descartes das baterias no fim da vida
útil? Quais outros combustíveis alternativos podem ser utilizados pela frota de
ônibus para a redução de gases poluentes para se realizar uma transição entre
veículos a combustão e veículos elétricos? Por que não se reativar parte das
redes de trólebus já que se tem disponibilidade de tecnologia?



92

6 REFERÊNCIAS

ALOUCHE, P. Qual é o custo dos metrôs? 2015. Disponível em: <http://
brasilengenharia.com/portal/noticias/destaque/13874-qqual-e-o-custo-dos-metrosq>.

AMICCI, A. G. N. et al. Guia TPC: orientações para seleção de tecnologias
e implementação de projetos de transporte público coletivo. Rio de Janeiro:
BNDES, 2018.

ANPTRILHOS. No Dia do Ferroviário, conheça a história da CPTM e de suas
linhas. 2022. Disponível em: <https://anptrilhos.org.br/no-dia-do-ferroviario-conheca-
a-historia-da-cptm-e-de-suas-linhas/>.

ARANTES, F. Cidade terá mais 13,9 km de faixas exclusivas para ônibus. 2013.
Disponível em: <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/comunicacao/
noticias/?p=157915>.

ARANTES, F. Corredor de ônibus na avenida Cidade Jardim beneficia 231 mil
pessoas. 2015. Disponível em: <https://www.capital.sp.gov.br/noticia/corredor-de-
onibus-na-avenida-cidade-jardim>.

BASTOS, M. C. O Mercado de Transporte Coletivo Seletivo Urbano de
Passageiros. 2006. Tese (Doutorado) — Instituto Militar de Engenharia, Rio de
Janeiro, 2006.

BORGATTI, S.; EVERETT, M.; JOHNSON, J. Analyzing Social Networks. The Journal
of Mathematical Sociology, v. 39, n. 3, 2013.

BORGATTI, S. P.; EVERETT, M. G. A Graph-theoretic perspective on centrality. Social
Networks, v. 28, n. 4, p. 466–484, 2006.

CARVALHO, C. H. R. d. Mobilidade urbana sustentável: conceitos, tendências e
reflexões. Brasília: Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2016.

CONDEMAT. Perfil Alto Tietê. 2022. Disponível em: <https://condemat.sp.gov.br/
perfil-alto-tiete/>.

CPTM. Demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2021. 2022. Disponível
em: <https://empresaspublicas.imprensaoficial.com.br/balancos/cptm/cptm2022.
pdf>.

DALLMANN, T. Benefícios de tecnologias de ônibus em termos de emissões de
poluentes do ar e do clima em São Paulo. Washington, DC: International Council
on Clean Transportation, 2019. 50 p.

EMPLASA. Por Dentro da região Metropolitana de São Paulo. 2011. Disponível
em: <https://www.yumpu.com/pt/document/view/50332366/por-dentro-da-regiao-
metropolitana-de-sao-paulo-rmsp-emplasa>.

http://brasilengenharia.com/portal/noticias/destaque/13874-qqual-e-o-custo-dos-metrosq
http://brasilengenharia.com/portal/noticias/destaque/13874-qqual-e-o-custo-dos-metrosq
https://anptrilhos.org.br/no-dia-do-ferroviario-conheca-a-historia-da-cptm-e-de-suas-linhas/
https://anptrilhos.org.br/no-dia-do-ferroviario-conheca-a-historia-da-cptm-e-de-suas-linhas/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/comunicacao/noticias/?p=157915
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/comunicacao/noticias/?p=157915
https://www.capital.sp.gov.br/noticia/corredor-de-onibus-na-avenida-cidade-jardim
https://www.capital.sp.gov.br/noticia/corredor-de-onibus-na-avenida-cidade-jardim
https://condemat.sp.gov.br/perfil-alto-tiete/
https://condemat.sp.gov.br/perfil-alto-tiete/
https://empresaspublicas.imprensaoficial.com.br/balancos/cptm/cptm2022.pdf
https://empresaspublicas.imprensaoficial.com.br/balancos/cptm/cptm2022.pdf
https://www.yumpu.com/pt/document/view/50332366/por-dentro-da-regiao-metropolitana-de-sao-paulo-rmsp-emplasa
https://www.yumpu.com/pt/document/view/50332366/por-dentro-da-regiao-metropolitana-de-sao-paulo-rmsp-emplasa


93

EMTU. Relatório Integrado 2021. São Paulo: EMTU, 2022.

ESTADAO. Obra de BRT na Radial vai durar 2 anos. 2014. Disponível em:
<https://www.estadao.com.br/infograficos/cidades,obra-de-brt-na-radial-leste-vai-
durar-2-anos,343145/>.

GARRIDO, J. Compromisso com as demandas do futuro. Revista Brasil Engenharia,
n. 594, 2009.

GIL, A. C. Como fazer pesquisa qualitativa. 1ª edição. ed. São Paulo: Atlas, 2021.

GLTJP. Pokemon monorail. 2019. Disponível em: <https://www.gltjp.com/zh-
hant/article/item/12049/>.

GüNTHER, H. Pesquisa qualitativa versus pesquisa quantitativa: esta é a questão?
Psicologia: Teoria e Pesquisa, v. 22, n. 2, p. 201–209, 2006.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Estação Fradique Coutinho, da Linha
4 do metrô, é inaugurada. 2014. Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/
governosp/15657794328/in/album-72157649392268571/>.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Linha 11-Coral-Expresso Leste. 2014.
Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/governosp/15524035629/in/album-
72157648714792469/>.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Entrega de estação da CPTM em Ferraz
de Vasconcelos. 2015. Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/governosp/
20422442454/in/album-72157657615364998/>.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. CPTM: Linha 7 Rubi ganha novos
trens. 2016. Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/governosp/albums/
72157676877774636>.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Captação de imagens da CPTM. 2019.
Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/governosp/46295618624/in/album-
72157678469840008/>.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Inauguração de 3 estações da Linha 15-
Prata. 2019. Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/governosp/49228981147/
in/album-72157712230183086/>.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Linha 15-Prata. 2019. Dispo-
nível em: <https://www.flickr.com/photos/governosp/49228981147/in/album-
72157712230183086/>.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Entrega das obras de reforma do
terminal Vila Yara. 2021. Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/governosp/
50976836871/>.

GöSSLING, S. et al. Urban Space Distribution and Sustainable Transport.
Transport Reviews, v. 36, n. 5, p. 659–679, 2016. ISSN 0144-1647. Publisher:
Routledge _eprint: https://doi.org/10.1080/01441647.2016.1147101. Disponível em:
<https://doi.org/10.1080/01441647.2016.1147101>.

https://www.estadao.com.br/infograficos/cidades,obra-de-brt-na-radial-leste-vai-durar-2-anos,343145/
https://www.estadao.com.br/infograficos/cidades,obra-de-brt-na-radial-leste-vai-durar-2-anos,343145/
https://www.gltjp.com/zh-hant/article/item/12049/
https://www.gltjp.com/zh-hant/article/item/12049/
https://www.flickr.com/photos/governosp/15657794328/in/album-72157649392268571/
https://www.flickr.com/photos/governosp/15657794328/in/album-72157649392268571/
https://www.flickr.com/photos/governosp/15524035629/in/album-72157648714792469/
https://www.flickr.com/photos/governosp/15524035629/in/album-72157648714792469/
https://www.flickr.com/photos/governosp/20422442454/in/album-72157657615364998/
https://www.flickr.com/photos/governosp/20422442454/in/album-72157657615364998/
https://www.flickr.com/photos/governosp/albums/72157676877774636
https://www.flickr.com/photos/governosp/albums/72157676877774636
https://www.flickr.com/photos/governosp/46295618624/in/album-72157678469840008/
https://www.flickr.com/photos/governosp/46295618624/in/album-72157678469840008/
https://www.flickr.com/photos/governosp/49228981147/in/album-72157712230183086/
https://www.flickr.com/photos/governosp/49228981147/in/album-72157712230183086/
https://www.flickr.com/photos/governosp/49228981147/in/album-72157712230183086/
https://www.flickr.com/photos/governosp/49228981147/in/album-72157712230183086/
https://www.flickr.com/photos/governosp/50976836871/
https://www.flickr.com/photos/governosp/50976836871/
https://doi.org/10.1080/01441647.2016.1147101


94

HITACHI. Transporte urbano avançado Hitachi sistema de Monotrilho. 2009.
Disponível em: <www.hitachi.com.br>.

IBGE. Pesquisa de orçamentos familiares, 2017-2018: primeiros resultados. Rio
de Janeiro: IBGE, 2019. ISBN 978-85-240-4505-9.

IBGE. PIB da cidade de São Paulo equivale à soma de 4.305 municípios
brasileiros | Agência de Notícias. 2019. Section: Estatísticas Econômicas.
Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-
agencia-de-noticias/noticias/26397-pib-da-cidade-de-sao-paulo-equivale-a-soma-
de-4-305-municipios-brasileiros>.

IBGE. Regiões Metropolitanas, Aglomerações Urbanas e Regiões Integradas
de Desenvolvimento. 2021. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/
organizacao-do-territorio/estrutura-territorial/18354-regioes-metropolitanas-
aglomeracoes-urbanas-e-regioes-integradas-de-desenvolvimento.html?=&t=sobre>.

IEMA. Estudo sobre faixas exclusivas São Paulo/SP. 2017. Disponí-
vel em: <http://energiaeambiente.org.br/wp-content/uploads/2017/01/IEMA_
faixasexclusivasdeonibus.pdf>.

INSTITUTO POLIS. Conheça o anteprojeto de lei da politica de mobilidade
urbana. Mobilidade Urbana é desenvolvimento urbano! São Paulo: Instituto Polis,
2005.

ITDP. Padrão de qualidade BRT. 2016. Disponível em: <http://itdpbrasil.org.br/wp-
content/uploads/2016/11/2016-11-ITDP-BRT-standard.pdf>.

KUBOTA, F. et al. Teses e dissertações em formato de coletânea de artigos:
Identificação e análise de características fundamentais para uma estruturação
robusta. In: Simpósio de Engenharia de Produção - SIMPEP. Bauru: UNESP, 2018.

LIAO, Y. et al. Disparities in travel times between car and transit: Spatiotemporal
patterns in cities. Scientific Reports, v. 10, n. 1, p. 4056, mar. 2020. ISSN
2045-2322. Number: 1 Publisher: Nature Publishing Group. Disponível em:
<https://www.nature.com/articles/s41598-020-61077-0>.

MARCONI, M. d. A.; LAKATOS, E. M. Metodologia científica. 8ª edição. ed. São
Paulo: Atlas, 2022.

MERCEDES-BENZ (ed.). O 500 MA; O 500 UA - Manual de Operação.
2012. Disponível em: <https://www.mercedes-benz-trucks.com.br/onibus/onibus-
urbano/galeria-de-imagens>.

METRO. Pesquisa de caracterização socioeconômica dos usuários e seus
hábitos de viagem - 2018. 2018. Disponível em: <https://transparencia.metrosp.com.
br/dataset/pesquisa-de-caracteriza%C3%A7%C3%A3o-socioecon%C3%B4mica-do-
usu%C3%A1rio-e-seus-h%C3%A1bitos-de-viagem>.

METRO. Metrô São Paulo Pesquisa Origem e Destino: 50 anos. 2019. Disponível
em: <http://www.metro.sp.gov.br/pesquisa-od/>.

www.hitachi.com.br
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/26397-pib-da-cidade-de-sao-paulo-equivale-a-soma-de-4-305-municipios-brasileiros
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/26397-pib-da-cidade-de-sao-paulo-equivale-a-soma-de-4-305-municipios-brasileiros
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/26397-pib-da-cidade-de-sao-paulo-equivale-a-soma-de-4-305-municipios-brasileiros
https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/estrutura-territorial/18354-regioes-metropolitanas-aglomeracoes-urbanas-e-regioes-integradas-de-desenvolvimento.html?=&t=sobre
https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/estrutura-territorial/18354-regioes-metropolitanas-aglomeracoes-urbanas-e-regioes-integradas-de-desenvolvimento.html?=&t=sobre
https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/estrutura-territorial/18354-regioes-metropolitanas-aglomeracoes-urbanas-e-regioes-integradas-de-desenvolvimento.html?=&t=sobre
http://energiaeambiente.org.br/wp-content/uploads/2017/01/IEMA_faixasexclusivasdeonibus.pdf
http://energiaeambiente.org.br/wp-content/uploads/2017/01/IEMA_faixasexclusivasdeonibus.pdf
http://itdpbrasil.org.br/wp-content/uploads/2016/11/2016-11-ITDP-BRT-standard.pdf
http://itdpbrasil.org.br/wp-content/uploads/2016/11/2016-11-ITDP-BRT-standard.pdf
https://www.nature.com/articles/s41598-020-61077-0
https://www.mercedes-benz-trucks.com.br/onibus/onibus-urbano/galeria-de-imagens
https://www.mercedes-benz-trucks.com.br/onibus/onibus-urbano/galeria-de-imagens
https://transparencia.metrosp.com.br/dataset/pesquisa-de-caracteriza%C3%A7%C3%A3o-socioecon%C3%B4mica-do-usu%C3%A1rio-e-seus-h%C3%A1bitos-de-viagem
https://transparencia.metrosp.com.br/dataset/pesquisa-de-caracteriza%C3%A7%C3%A3o-socioecon%C3%B4mica-do-usu%C3%A1rio-e-seus-h%C3%A1bitos-de-viagem
https://transparencia.metrosp.com.br/dataset/pesquisa-de-caracteriza%C3%A7%C3%A3o-socioecon%C3%B4mica-do-usu%C3%A1rio-e-seus-h%C3%A1bitos-de-viagem
http://www.metro.sp.gov.br/pesquisa-od/


95

METRO. Relatório Integrado 2021. 2021. Disponível em: <https://www.metro.sp.gov.
br/metro/institucional/pdf/relatorio-integrado-2021.pdf>.

METRO. Informações sobre o sistema - 2022. 2022. Disponível em: <https://
transparencia.metrosp.com.br/sites/default/files/Infraestrutura%20-%202022_1.pdf>.

MORABITO, R. et al. Metodologia de Pesquisa em Engenharia de Produção e
Gestão de Operações. 3ª edição. ed. São Paulo: GEN LTC, 2021.

NASSI-CALò, L. Teses e dissertações: prós e contras dos formatos
tradicional e alternativo. 2016. Disponível em: <https://blog.scielo.org/blog/
2016/08/24/teses-e-dissertacoes-pros-e-contras-dos-formatos-tradicional-e-
alternativo/#.Y3wFxHbMLIU>.

NTU. NTU 30 anos. Brasília: Associação Nacional das Empresas de Transportes
Urbanos, 2017.

ONU. ONU-Habitat: população mundial será 68% urbana até 2050 | As Nações
Unidas no Brasil. 2022. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/188520-
onu-habitat-populacao-mundial-sera-68-urbana-ate-2050,https://brasil.un.org/pt-
br/188520-onu-habitat-populacao-mundial-sera-68-urbana-ate-2050>.

PEREIRA, R. H. M. et al. Tendências e desigualdades da mobilidade urbana no
Brasil I : o uso do transporte coletivo e individual. Rio de Janeiro: IPEA, 2021.

PHILLIPS, I.; KENLEY, R. Verification of Intelligent Transportation Systems:
Challenges And Possibilities. In: 2022 17th Annual System of Systems
Engineering Conference (SOSE). Rochester · United States: [S.l.: s.n.], 2022. p.
127–131.

PIETRZAK, K.; PIETRZAK, O. Environmental Effects of Electromobility in a
Sustainable Urban Public Transport. Sustainability, v. 12, n. 3, p. 1052, 2020.
Number: 3 Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute.

RAYMUNDO, H.; REIS, J. G. M. d. Measures for Passenger-Transport Performance
Evaluation in Urban Areas. Journal of Urban Planning and Development, v. 144,
n. 3, p. 04018023, 2018. ISSN 1943-5444. Publisher: American Society of Civil
Engineers. Disponível em: <https://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%
29UP.1943-5444.0000461>.

RAYMUNDO, H.; REIS, J. G. M. d. Viagens Diárias per Capita Explicam
A Mobilidade Urbana no Brasil? Revista Cubana de Ingeniería, v. 12,
n. 3, p. e288–e288, jul. 2021. ISSN 2223-1781. Number: 3. Disponível em:
<https://rci.cujae.edu.cu/index.php/rci/article/view/786>.

RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: Métodos e técnicas. 4ª edição. ed. São
Paulo: Atlas, 2017.

RODRIGUE, J.-P. The Geography of Transport Systems. 5. ed. Fifth edition. |
Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2020.: Routledge, 2020. ISBN 978-0-
429-34632-3. Disponível em: <https://www.taylorfrancis.com/books/9781000061468>.

https://www.metro.sp.gov.br/metro/institucional/pdf/relatorio-integrado-2021.pdf
https://www.metro.sp.gov.br/metro/institucional/pdf/relatorio-integrado-2021.pdf
https://transparencia.metrosp.com.br/sites/default/files/Infraestrutura%20-%202022_1.pdf
https://transparencia.metrosp.com.br/sites/default/files/Infraestrutura%20-%202022_1.pdf
https://blog.scielo.org/blog/2016/08/24/teses-e-dissertacoes-pros-e-contras-dos-formatos-tradicional-e-alternativo/#.Y3wFxHbMLIU
https://blog.scielo.org/blog/2016/08/24/teses-e-dissertacoes-pros-e-contras-dos-formatos-tradicional-e-alternativo/#.Y3wFxHbMLIU
https://blog.scielo.org/blog/2016/08/24/teses-e-dissertacoes-pros-e-contras-dos-formatos-tradicional-e-alternativo/#.Y3wFxHbMLIU
https://brasil.un.org/pt-br/188520-onu-habitat-populacao-mundial-sera-68-urbana-ate-2050, https://brasil.un.org/pt-br/188520-onu-habitat-populacao-mundial-sera-68-urbana-ate-2050
https://brasil.un.org/pt-br/188520-onu-habitat-populacao-mundial-sera-68-urbana-ate-2050, https://brasil.un.org/pt-br/188520-onu-habitat-populacao-mundial-sera-68-urbana-ate-2050
https://brasil.un.org/pt-br/188520-onu-habitat-populacao-mundial-sera-68-urbana-ate-2050, https://brasil.un.org/pt-br/188520-onu-habitat-populacao-mundial-sera-68-urbana-ate-2050
https://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%29UP.1943-5444.0000461
https://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%29UP.1943-5444.0000461
https://rci.cujae.edu.cu/index.php/rci/article/view/786
https://www.taylorfrancis.com/books/9781000061468


96

SARAIVA, M.; BARROS, J. Accessibility in São Paulo: An individual road to equity?
Applied Geography, v. 144, p. 102731, jul. 2022. ISSN 01436228. Disponível em:
<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0143622822001023>.

SCHäFER, A. W.; YEH, S. A holistic analysis of passenger travel energy and
greenhouse gas intensities. Nature Sustainability, v. 3, n. 6, p. 459–462, jun. 2020.
ISSN 2398-9629. Number: 6 Publisher: Nature Publishing Group. Disponível em:
<https://www.nature.com/articles/s41893-020-0514-9>.

SILVA, A. M. d.; MEDEIROS, F. P. A. d. Social Network Analysis: Métricas,
Ferramentas e sua Aplicação através de dois Estudos de Caso. João Pessoa,
2020. 70 p.

SILVA, G. da et al. Mobibus: Aplicativo Móvel de Acompanhamento em
Tempo Real Para o Transporte Coletivo. 2018. Disponível em: <https:
//sol.sbc.org.br/index.php/waihcws/article/view/3895/3847>.

SPTRANS. Acessibilidade - Especificações Técnicas. 2022. Disponível
em: <https://www.sptrans.com.br/manuais-tecnicos-e-resolucoes/acessibilidade-
especificacoes-tecnicas/>.

SPTRANS. Corredores e Faixas Exclusivas. 2022. Disponível em: <https:
//www.sptrans.com.br/corredores-e-faixas-exclusivas/>.

SPTRANS. Relatório Integrado Da Administração 2021. 2022. Disponível em:
<https://sptrans.com.br/relatorio-integrado-da-administracao-2021/>.

Super Decisions. About. 2022. Disponível em: <https://www.superdecisions.com/
about/>.

SZELL, M. Crowdsourced Quantification and Visualization of Urban Mobility Space
Inequality. Urban Planning, v. 3, p. 1, 2018.

TRANSPORT FOR LONDON. London Underground. 2022. Disponível em:
<https://www.tfl.gov.uk/corporate/about-tfl/culture-and-heritage/londons-transport-a-
history/london-underground>.

UNDESA. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable
Development \textbar Department of Economic and Social Affairs. United
Nations - Department of Economic and Social AffairsSustainable Development, 2015.
Disponível em: <https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&
Lang=E>.

VASCONCELLOS, E. Mobilidade cotidiana, segregação urbana e exclusão. [S.l.],
2013. 24 p.

VIAQUATRO. Diferenciais. 2022. Disponível em: <https://www.viaquatro.com.br/
linha-4-amarela/diferenciais>.

VIAQUATRO. Sobre a Linha 4 Amarela. 2022. Disponível em: <https://www.
viaquatro.com.br/linha-4-amarela>.

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0143622822001023
https://www.nature.com/articles/s41893-020-0514-9
https://sol.sbc.org.br/index.php/waihcws/article/view/3895/3847
https://sol.sbc.org.br/index.php/waihcws/article/view/3895/3847
https://www.sptrans.com.br/manuais-tecnicos-e-resolucoes/acessibilidade-especificacoes-tecnicas/
https://www.sptrans.com.br/manuais-tecnicos-e-resolucoes/acessibilidade-especificacoes-tecnicas/
https://www.sptrans.com.br/corredores-e-faixas-exclusivas/
https://www.sptrans.com.br/corredores-e-faixas-exclusivas/
https://sptrans.com.br/relatorio-integrado-da-administracao-2021/
https://www.superdecisions.com/about/
https://www.superdecisions.com/about/
https://www.tfl.gov.uk/corporate/about-tfl/culture-and-heritage/londons-transport-a-history/london-underground
https://www.tfl.gov.uk/corporate/about-tfl/culture-and-heritage/londons-transport-a-history/london-underground
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://www.viaquatro.com.br/linha-4-amarela/diferenciais
https://www.viaquatro.com.br/linha-4-amarela/diferenciais
https://www.viaquatro.com.br/linha-4-amarela
https://www.viaquatro.com.br/linha-4-amarela


97

VOLVO. Corredor de ônibus de SP aumenta capacidade com articulados Volvo.
2019. Disponível em: <https://saladeimprensavolvo.com.br/releases/corredor-de-
onibus-de-sp-aumenta-capacidade-com-articulados-volvo>.

VOLVO. Volvo Buses cresce em fretamento no Brasil e mantém grandes entregas
para o exterior. 2021. Disponível em: <https://www.volvogroup.com/br/news-and-
media/news/2021/feb/volvo-buses-cresce-em-fretamento-no-brasil-e-mantem-
grandes-entregas-para-o-exterior.html>.

WOLFF, C. S. O método AHP: Revisão conceitual e proposta de simplificação.
2008. Tese (Mestrado em Engenharia de Produção) — PUC Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, Brazil, 2008.

WRI Brasil. BRT - Bus Rapid Transit. 2014. Disponível em: <https://wricidades.org/
BRT/>.

ZANON, M. Fotos Corporativas. 2012. Disponível em: <https://monicazanon.com.
br/projetos/revistas-corporativas/>.

https://saladeimprensavolvo.com.br/releases/corredor-de-onibus-de-sp-aumenta-capacidade-com-articulados-volvo
https://saladeimprensavolvo.com.br/releases/corredor-de-onibus-de-sp-aumenta-capacidade-com-articulados-volvo
https://www.volvogroup.com/br/news-and-media/news/2021/feb/volvo-buses-cresce-em-fretamento-no-brasil-e-mantem-grandes-entregas-para-o-exterior.html
https://www.volvogroup.com/br/news-and-media/news/2021/feb/volvo-buses-cresce-em-fretamento-no-brasil-e-mantem-grandes-entregas-para-o-exterior.html
https://www.volvogroup.com/br/news-and-media/news/2021/feb/volvo-buses-cresce-em-fretamento-no-brasil-e-mantem-grandes-entregas-para-o-exterior.html
https://wricidades.org/BRT/
https://wricidades.org/BRT/
https://monicazanon.com.br/projetos/revistas-corporativas/
https://monicazanon.com.br/projetos/revistas-corporativas/

