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Mobilidade e Logística 
na 

Região Metropolitana de SP Frederico Bussinger  

Instituto de desenvolvimento,  
logística, transporte e meio ambiente 

Fonte: ARUP / 2010 
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Nós somos o que fazemos para deixar o que somos   
    Eduardo Galeano 

 Transformar SP numa cidade vivível   
     Castells (jan/05) 



22/03/14 

3 

1.   O que a MOBILIDADE (trânsito & transporte) tem a ver com esse 
processo de transformação?  

3.! Que contribuição o TRÂNSITO e o TRANSPORTE podem dar para que 
SP seja uma cidade (RM) vivível? Ou, mais corretamente, mais 
vivível? 

2.!   O que nós, GOVERNO E SOCIEDADE, podemos fazer para deixar de 
  ser o que declaramos querer ser? 

Questões Decorrentes 

1.! MOBILIDADE (de pessoas, bens, serviços e informações) é inerente à 
existência e funcionamento das cidades.     

Mobilidade e Funcionamento das Cidades (l) 

  A saúde das cidades e a saúde dos seres vivos 
dependem essencialmente da saúde de suas artérias.   

 (André Mauraux)    

       A cidade é um enorme ser vivo, que tem metabolismo próprio.  
      Desse, fazem  parte todos os fluxos, seja de pessoas, de carga, de 

serviços de bens e de informações em geral:  
      A CIDADE EM MOVIMENTO! 
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A CIDADE EM MOVIMENTO 

!
!
!

!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!

Transporte 

Público Privado Objeto Modalidade 

Pessoas 

Individual 

Coletivo 

- Táxi 

- Moto 

- Automóvel 

-  Atende 
- Ônibus (Mun./ Metrop.) 
- Trem 
- Metrô  

- TEG 
- Transporte escolar 
- Fretamento 

- Ônibus  (Mun./ Metrop.) 

Bens/ Serviço 

Urbano 

- Moto 

- Abastecimento 
- Construção civil 
- Polos Geradores 

- Ambulância 

De passagem - Carga 
- Ônibus Interestadual 

- Bombeiro 
- Lixo 

- Ônibus interestadual 

- Caminhão 

Produtor/ Prestador  

- - -  

Mobilidade e Funcionamento das Cidades (ll) 

2. Economia (política econômica) 
•! Decisão de implantar atividade produtiva 
•! Produtividade das pessoas 

3. Meio ambiente (política ambiental) 
•! Padrão de ocupação do território 
•! Emissões 

4. Segurança:  
•! Segurança depende da presença do Estado.  
•! Presença do Estado depende da MOBILIDADE 

MOBILIDADE                  QUALIDADE DE  VIDA   +  ECONOMIA                   
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Porto de 
Santos 

As proporções da Socioeconomia Regional 

BRASIL 
Área: 8,5 milhões km!  
População: 190 milhões 
PIB: R$ 2.320 bilhões 
Frota: 45 milhões 

BRASIL 

Estado de São Paulo 
Área: 248 mil km! (3%) 
População: 41 milhões (22%) 
PIB: R$ 800 bilhões (35%) 
Frota: 15 milhões SP 

Macrometrópole 
Área: 21 mil km! (8%) 
População: 27 milhões (66%) 
PIB: R$ 600 bilhões (76%) 
Frota: 10 milhões 

MM 

Região Metropolitana de São Paulo 
Área: 8 mil km! (3%) 
População: 20 milhões (49%) 
PIB: R$ 450 bilhões (56%) 
Frota: 7,5 milhões 

RMSP 

FONTE: IBGE 2006 
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50% 

12% 

26% 

6% 
Tráfego 

Passagem 

Outros OutrosOutrosOutrosOutrosOutrosOutrosOutrosOutrosOutrosOutrosOutrosOutrosOutrosOutrosOutrosOutrosOutrosOutrosOutrosOutrosOutrosOutrosOutrosOutrosOutrosOutrosOutrosOutrosOutros
Estados 

26%
Estado 

Macrometrópole 

1% 
Comércio Exterior 

Outros Estados 

2% 
Comércio Exterior 

Estado 

3% 
Comércio Exterior 

Macrometrópole 

CARGA: Origem/Destino 
(PDDT) 
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Plano de Avenidas - Prestes Maia - Década de 1930 

Cidade rádio-concêntrica 

Município 
1.509 km2 

18 milhões viagens / dia 
119 viagens / hectare 
!56 % de  coletivas 
!
Centro Expandido 
143 km2 (9,4%) !
8,2 milhões viagens / dia (46%) 
575 viagens / hectare 
!
59 % de  coletivas !
Centro Novo 
28 km2  (1,8%) 
2,7 milhões viagens / dia (15%) 
918 viagens / hectare 
72 % de  coletivas 
!
Centro Histórico 
!4,5 km2 (0,3%) 
!
!0,9 milhões viagens / dia  (5%) 
!1.908 viagens / hectare 
!!80 % de  coletivas 

!Cidade de São Paulo 
Concentração Geográfica 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !Fonte: Pesquisa Origem / Destino 2007 
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CONCENTRAÇÃO DE ATIVIDADES 

Centro Expandido abriga: 
10% de área 
15% das vias principais 
59% das viagens 
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3,05 
2,24 
1,85 
1,54 
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1,07 
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50,8 
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91,5 
73,1 
61 

39,6 
29,6 
17 !0 

a 
a 
a 
a 

50,8 
39,6 
29,6 
17 

! !MENOR !!!!!!!!!!!
Renda Familiar !(R$ de 2007) 

! !MENOR !!!!!!!!!!
!Mobilidade 
(viagens / habitante) 

! !MAIOR !!!!!!!!!!
Tempo Viagens !Motorizadas 

! !MAIOR !!!!!!!!!
Divisão Modal !% Coletivos 

!Cidade de São Paulo 
!!!
Perversidade do Modelo  de 

! !Transporte Atual 

MENOR  Renda 

!MENOR  Mobilidade !!!!!
MAIOR Tempo de Viagem 

MAIOR Utilização de Coletivos 
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Cidade de SP - 2%

Região Metrop. + 3% 

Macrometrop. 

Região Metrop. 

   0% 

+ 3% 

Fonte: IBGE. CONAC/DPE: Produto Interno Bruto dos Municípios (ref. 2002). Acesso em 18 Ago. 2010  
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BRASIL NO MUNDO 

Área > 4 mi Km2 
População > 100 mi 

PIB > 400 US$ bi 

BRASIL 
Japão 

USA 

Russia 

China 

Índia 
México 

Paquistão 

Bangladesh  

Nigeria 

Alemanha 

Holanda 

Inglaterra 

França 

Itália 
Espanha 

Corea do Sul 

Indonesia 
Canada 

Australia 

LOGÍSTICA: FATOR CRÍTICO DE SUCESSO 

Índice de Performance Logística 
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Infraestrutura de Transporte 

Reducionismo ! ! ! 

Serviços de Transporte  

Infraestrutura Viária 

Logística 

LOGÍSTICA é bem mais abrangente ! ! ! 

Infraestrutura associada (ex: armazenagem); 

Serviços associados (ex: estufagem e consolidação de cargas); 

Distribuição espacial (principalmente nas regiões urbanas); 

Infoestrutura (tecnologia da informação); 

Alfândega; 

Segurança (patrimonial e humana); 

Sistema tributário; 

Articulação intermodal (física, operacional e institucional); 

Infra-estrutura de transporte  

Serviços de transporte 

Infra-estrutura viária 
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Roadmap to a Single European Transport Area: 
Towards a competitive and resource efficient transport system 

WHITE PAPER - 2011 
(28/MAR/2011) 

By 2050, key goals will include: 
•! No more conventionally-fuelled cars in cities. 
•! 40% use of sustainable low carbon fuels in aviation;  
•! At least 40% cut in shipping emissions. 
•! A 50% shift of medium distance intercity passenger and freight  

journeys from road to rail and waterborne transport. 

The European Commission adopted a roadmap of 40 concrete initiatives to:  
•! increase mobility,  
•! remove major barriers in key areas; 
•! dramatically reduce Europe's dependence on imported oil; and 
•! cut carbon emissions in transport by 60% by 2050. 

•! BR (combustíveis) – 2006:  335 milhões t 

•! BR (transportes ) – 2006:  147 milhões t 

•! SP (Estado)  - 2005:     80 milhões t 

•! SP (transportes) – 2005:    39,8 milhões t 

•! Meta – 2020 (80% de 39,8) :    31,8 milhões t 
 

•! Crescimento do PIB:      75%  (3,8% a.a.) 

•! Crescimento Transporte: 
•! Cargas:      70%  (3,6% a.a.) 
•!  Passageiros - coletivo:    53%  (2,9% a.a.) 
•!  Passageiro – individual:  116% (5,2% a.a)   
•!  Média (provisória)     91%  (4,4% a.a.) 

•! Emissão - CENÁRIO-BASE :     76,1 milhões  t 

•! Redução Absoluta  (76,1 - 31,8)     44,3 milhões t 

•! Redução Relativa  (44,2 / 76,1)    58,2% 

Balanço de Emissões – CO2 
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REDUÇÃO ABSOLUTA: 

 
 

PEMC 
Lei nº 13.798, 9/NOV/2009 

Decreto nº 55.947, 24/JUN/2010 

Síntese 
 

REDUÇÃO RELATIVA: 
 

44,3 milhões t CO2  
[11% mais que o total  de emissões em 2005!!!] 
 

Sistemas de transportes precisam DUPLICAR eficiência !!! 
(em termos de emissões de CO2)! 

 

OU SEJA: 20%(absoluto) = 58 %(tendencial) ! ! ! 
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AnálisecomparaPva referente à eficiênciaenergéPcaentre os três	  
	  modos:  ônibus, motoe automóvel.	  

ESPAÇO / ENERGIA  / POLUIÇÃO 

CIDADE 

MOBILIDADE 	  OCUPAÇÃO 
PESSOA/MODO 

OCUPAÇÃO 
	  ESPAÇO 

M²/PESSOA 

INDICES RELATIVOS POR PASS/KM 	  	  
	  ENERGIA (¹)               POLUIÇÃO (²) 

ÔNIBUS 	  
MOTOCICLETA 	  
AUTOMÓVEL 

50,0 	  
	  1,0 	  
	  1,3 

1,2 	  
	  	  5 	  
	  15 

	  1,0 	  
	  4,5 	  
12,7 

	  1,0 	  
32,3 	  
17,0 
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AMEAÇA + OPORTUNIDADE 

GARGALOS/CRISE 

 plan/gerenciamento SISTÊMICO 

MOBILIDADE/LOGÍSTICA e MEIO AMBIENTE: Parceria estratégica! 

Oportunidade ? Sim! 

Balancear MATRIZ DE TRANSPORTES + 
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•Veículos modernos , confortáveis, não 
poluentes, 
•Acessibilidade aos portadores de 
deficiência, 
•Informação para o usuário, 
•Funcionários bem treinados 
•Tecnologia adequada 

!Democratização da Mobilidade Urbana 
Quem paga a operação de um sistema com qualidade? 
!!

! !•Serviço eficiente, confiável, regular, 
! !rápido 

Usuário 
(tarifa) 

Sociedade 
(impostos) 

!empregadores de mão-de-obra 
!!!!

Qual nível de qualidade a sociedade está disposta a   pagar? 

Transporte 
! !Público 
! ! !de 
!Qualidade 

!Quem Paga? 
!!
usuários de automóvel 

Dados/Informações 
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Pesquisa OD ! RMSP - MM 

!! Ocorrem diariamente cerca de 1 milhão de viagens interregionais 
nas estradas de rodagem, sendo cerca de 73% de automóveis e 
27% de caminhões. 
!! Circulam portanto 1 caminhão para cada 2,7 automóveis. 

!!Em cerca de 46% das viagens os 
caminhões estão vazios, indicando baixo 
grau de eficiência sistêmica. 

!! Cerca de 40% do total das viagens ocorrem internamente à 
macrometrópole, ou seja, têm origem e destino no quadrilátero 
formado por Sorocaba, Campinas, São José dos Campos e Santos. 

!! A distância média das viagens dos caminhões é da ordem de 300 
km, embora tenham sido observadas cerca de 30 mil viagens 
diárias com mais de 500 km, que utilizam veículos de maior 
capacidade. 

Proposta para a Logística Urbana de Cargas 
Integração Rodoanel – Ferroanel – Plataformas Logísticas 

S. B. CAMPO 

Mairinque 

Amador Bueno 

Paratinga 

Evangelista de 
Souza 

Paranapiacaba 

Eng. Manuel Feio 

Calmon Viana 

Perequê 

Rio Grande da Serra 

Campo 
Limpo 

Plataforma Logística 
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Estratégia 
Integrar Rodovia e Ferrovia através de Plataformas Logísticas 

RMSP

RMBS

CLI Oeste

CLI Norte

CLI Leste

Pres Wilson

TIC Leste 
160 Ha

Jacú 
Pêssego

Guarulhos

Porto

Ferrovia

Rodovia

CLI  periférico 
(microlocalização a definr 

nas propostas)

Plataforma urbana

Plataforma urbana (a definir)

Ferrovia a definir

Nota: O sistema ferroviário deve permitir 
que as composições de qualquer origem 

acessem diretamente qualquer CLI.

Ferroanel Norte

Ferroanel Sul

Plataforma Logística: Esquema Funcional 
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Anel Hidroviário Metropolitano 
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	  57% 
	  	  	  

	   	  + 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Fonte: Pesquisa Origem / Destino 2007 

	   	  	   	   	   	  Cidade de São Paulo 
	   	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  Viagens 

	  	  	  	  
	   	  Região Metropolitana de São Paulo 

	  
	   	  	   	   	   	   	   	   	  25,2 milhões 
	   	  	   	   	   	   	  viagens motorizadas / dia 

	  	  	  	  	  	  
14% 

	   	  	   	   	   	   	   	  Cidade São Paulo 
	   	  	   	   	   	   	   	   	   	  18 milhões 
	   	  	   	   	   	   	  viagens motorizadas / dia 

	  
	   	  	   	   	  Viagens Municipais: 14,5 milhões / dia 
	   	  	   	  Viagens Intermunicipais:    3,5 milhões / dia 	  	  	  	  	  
	  71% das viagens motorizadas metropolitanas 
	   	  	  envolvem o Município de São Paulo 
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	  18 milhões 
viagens motorizadas / dia 

	   	  Cidade de São Paulo 
	   	   	  Viagens Coletivas 
	   	   	   	  usam   metrô 
	  2,2    milhões viagens 
	  
22 % coletivas 
municipais 

trem usam 

ônibus usam 

1,1    milhões viagens 

	   	  11 % coletivas 
	   	  municipais 
Coletivos 
10,1 milhões viagens 
56% viagens motorizadas 
	  
	   	  	  8,2    milhões viagens 	  
	   	  81 % coletivas 
	   	  municipais 
	  Individual 
	  7,9 milhões viagens 
	  44% viagens motorizadas 
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Competência 
Governo do Estado de São Paulo 
!

! !4,4 milhões 
! ! !viagens / dia 

!
! ! ! !50% 
!coletivas municipais 

2,2 milhões !
!22% 
!coletivas municipais !!!!
!1,1 milhões !
!!11% 
!!coletivas municipais !!!!
!1,7 milhões 

17% 
coletivas municipais 

usam metrô 
!!!!!!!!
usam trem 
!!!!!!!!
usam EMTU 

!!6,5 milhões 
!! !viagens / dia 

!!
!! ! !65 % 

coletivas municipais !!!!
!usam SPTrans 

6,5 milhões 

65 % 
coletivas municipais 

!Cidade de São Paulo 
! !Viagens Coletivas 

!!!!!!!
Competência 
Prefeitura Cidade de São Paulo 

Metrô 78 km 
CPTM 134 km 
Corredores de Ônibus 128 km 
Linhas de Ônibus  4500 km 
Terminais Municipais  28 

O ônibus é o  único 
!modo presente em 
! !todo território da 
! ! !cidade 

!Cidade de São Paulo 
Sistema de Transporte Coletivo 
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SISTEMA INTEGRADO 

Linhas estruturais 
operadas por veículos  
de grande capacidade 
(concessão) 

Linhas locais nos bairros 
operadas por veículos de 
menor porte, permitindo 
maiores freqüências 
(permissão + concessão) 

Sistema Local 
Sistema Estrutural 

Terminal de 
Transferência 

Estação de 
Transferência 

Central 

Sistema  
Estrutural  
(trilhos) 

Área  
Central 

1

8

2
3

4

5

6
7

Área
Central

5

7

Proposta de Revisão do PDE 
Projeto de Lei:   671 / 2007 

PDE 
Plano Diretor Estratégico 

Município de SP 
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Obrigado ! ! ! !




