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1. RESUMO 

Este trabalho apresenta um estudo de planejamento de transporte que visa à criação de 

um anel metroviário na Região Metropolitana de São Paulo. Para se definir o que deve 

ser implantado, dentro do horizonte de projeto, faz-se necessário quantificar a demanda 

por transporte, por meio de pesquisas como o IBGE e Pesquisa de Origem e Destino 

para, então, saber como a mesma vai se distribuir dentro da área de estudo. A 

avaliação dessa demanda é feita utilizando-se os modelos de planejamento, como o 

método de quatro etapas. Através deste modelo procura-se modelar o comportamento 

da demanda e, a partir disto, definir as alternativas de rota do anel metroviário que 

melhor se adaptem a realidade da região. 

2. INTRODUÇÃO 

Os serviços de transportes se constituem em fator crucial para a promoção do 

desenvolvimento econômico de uma região. Além disso, o sistema de transportes 

possibilita a geração de empregos e a conexão de seus usuários com diversos locais.   

Percebe-se que atualmente há uma grande demanda do sistema metroviário na região 

metropolitana de São Paulo, sobretudo nas regiões centrais da cidade, o que torna as 

estações com lotação máxima e, influi no tempo de transporte dos passageiros. Isso se 

deve à malha metroviária, que tem como mapeamento a forma radial de suas linhas o 

que deixa carregado de passageiros em estações de baldeação. 

3. OBJETIVO 

Estudar o anel metroviário na Região Metropolitana do Estado de São Paulo através da 

extensão da linha 2-verde baseado no projeto viário a partir de 2020. 



4. METODOLOGIA 

A partir das pesquisas, coletou-se o máximo de dados que poderiam ser úteis ao 

trabalho e depois, foram realizadas diversas análises sobre a Região Metropolitana de 

São Paulo e, juntamente, aplicação do Modelo 4 Etapas (geração de viagens, 

distribuição de viagens, divisão modal e alocação de tráfego). Esses dados coletados 

vieram de pesquisas como IBGE de 2010 e Pesquisa de Origem e Destino de 2007, 

realizada pelo metrô de São Paulo. Em seguida, com todos os dados coletados foi 

necessário sintetizá-los em forma de mapas para que tornasse as interpretações 

visualmente mais simples. Posteriormente foi realizado um modelo matemático que 

envolveu o processo de otimização para que o objetivo do trabalho se concluísse e, 

assim, para que pudesse ser desenvolvido e projetado o anel metroviário. Por fim, 

depois de concluído o objetivo do trabalho, far-se-á uma avaliação econômica do anel 

metroviário, ou seja, levantaram-se impactos financeiros, sociais e ambientais a fim de 

provar os benefícios da implantação deste anel. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A modelagem tradicional de transportes, explicada por Ortúzar & Willumsen (2011), tem 

sido a base para a projeção de demanda de novos projetos e modificações em redes de 

transportes. As análises de dados se darão por Pesquisa de Origem e Destino de 2007, 

realizada pelo Metrô e o Censo de 2010, feito pelo IBGE. Com a previsão, será possível 

trazer os dados para o ano de 2016 com a utilização do modelo Fratar.nos quais os 

dados do ano-base, inclusive variáveis socioeconômicas da população, são utilizados 

para estimar o número total de produção e atração de viagens em cada zona da área 

em estudo. Em seguida, realiza-se a distribuição das viagens para todos os destinos, 

gerando uma matriz futura de viagens. O próximo passo envolve a escolha do modo de 

transporte, resultando na divisão modal, que consiste na repartição das viagens em 

matrizes para os diferentes modais. Por fim, realiza-se a alocação das viagens para ser 

traçado a linha do anel metroviário. 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O Censo mais recente foi o de 2010, que foram observados dados sobre as regiões e 

seus respectivos, índices de empregos, estudos e economia. Além disso, foi possível 

descobrir a taxa de crescimento populacional na RMSP de 2007 a 2015, e assim poder 

fazer projeções para 2016 e adiante. 

TABELA 01- TAXA DE CRESCIMENTO POPULACIONAL ENTRE 2007 E 2015 

 

FONTE:  Autores. 

A Pesquisa de Origem e Destino é realizada a cada dez anos desde 1967 na Região 

Metropolitana de São Paulo. Cujo zoneamento, constituído pelos 39 municípios da 

RMSP, foi dividido em 460 zonas de pesquisa, sendo que o município de São Paulo é 

composto de 320. Alguns dados obtidos são viagens produzidas e atraídas, podendo 

ser modo coletivo ou o total de viagens. 

FIGURA 01- VIAGENS COLETIVAS PRODUZIDAS DIARIAMENTE 

 

FONTE:  Autores.  
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2007 2015 TAXA DE CRESCIMENTO POPULACIONAL (%)

SÃO PAULO 10.896.639 11.967.825 9,830

REGIÃO METROPOLITANA 19.534.620 20.945.036 7,220


