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ÍNDICE DE ACESSIBILIDADE PARA SÃO PAULO 

Renato S. Vieira e Eduardo A Haddad 

 

Resumo. O objetivo deste trabalho foi elaborar um índice de acessibilidade para a Região Metropolitana 

de São Paulo (RMSP), o qual foi construído a partir de dados da Pesquisa de Origem Destino de 2007 do 

Metrô e do site Google Maps. O índice seguiu a formulação elaborada por HANSEN (1959), que pondera 

o número de oportunidades acessíveis a cada região pela impedância em atingi-las. As oportunidades 

foram definidas pela quantidade de empregos nos principais centros de atração da metrópole, e a 

impedância, como tempo de deslocamento a esses centros. Assim foram criados dois índices, um para o 

deslocamento via veículo particular e outro para o transporte público. Constatou-se que: a) é maior a 

acessibilidade via veículo privado; b) as regiões centrais possuem maior acessibilidade que as regiões 

periféricas; c) há uma significativa correlação espacial entre renda e acessibilidade na região estudada. 

Abstract. The main objective of this paper was to elaborate an accessibility index for the São Paulo 

Metropolitan Region. Data from the 2007’s Origin Destination Survey and also travel time data from 

Google Maps website were used to build the index, which followed the formulation developed by 

HANSEN (1959), weighting the opportunities based on the impedance to achieve them. Opportunities 

were defined as the number of jobs on the main attraction centers, and the impedance as the travel time 

between each region. Two indices were built, one for private owned vehicles and other for public 

transportation. It was observed that: a) accessibility is higher by particular vehicle; b) the central region of 

the urban area presented higher accessibility then the periphery; and c) there is a significant spatial 

correlation between income and accessibility into the study area. 
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ÍNDICE DE ACESSIBILIDADE PARA SÃO PAULO 

1. INTRODUÇÃO 

A acessibilidade é o produto principal do sistema de transporte, sendo a medida da vantagem locacional 

de uma região sobre as demais SPIEKERMANN e NEUBAUER (2002). Dessa forma, a acessibilidade 

pode ser compreendida como a medida dos benefícios relacionados à existência e uso da infraestrutura de 

transporte em uma dada área. A urbanização da população e o crescimento das cidades coloca a 

acessibilidade como fator relevante na qualidade de vida da população. Conforme argumentam 

CARRUTHERS e LAWSON (1995), as cidades deveriam ser planejadas de forma que toda a população 

tivesse acesso a todos os lugares. Entretanto, o crescimento descontrolado das grandes cidades ocasionou 

a segregação socioeconômica da população no espaço urbano, sendo as camadas mais pobres deslocadas 

para as áreas periféricas, onde existem menos oportunidades e maiores custos relacionados ao 

deslocamento. Estes fatores determinam prejuízos significativos à qualidade de vida da maior parcela da 

população. (VASCONCELOS, 1993). 

Sendo a maior metrópole brasileira, São Paulo é naturalmente o principal exemplo do problema da 

acessibilidade no país. A RMSP configura-se claramente como uma metrópole onde estão bem definidas 

as regiões do centro e da periferia, tendo a mancha urbana se desenvolvido de forma tipicamente radial a 

partir do centro histórico. Conforme observa VILLAÇA (2011) o quadrante sudoeste da cidade é onde 

residem as pessoas com maior renda e melhores indicadores socioeconômicos. Além disso, nessa região 

concentra-se a maior parte dos empregos e serviços da cidade. Por outro lado, é na periferia, afastada do 

centro, onde reside a maior parte da população mais pobre, tendo estas regiões, um déficit de empregos e 

serviços. Tal configuração determina o deslocamento diário da massa populacional em direção ao centro, 

onde estão localizados os postos de trabalho, os serviços públicos, o comércio etc. 

Conforme apresenta ROLNIK (2011), a rede de transportes na cidade de São Paulo foi historicamente 

construída com foco no transporte motorizado particular, com grandes avenidas, rodovias urbanas, e uma 

malha de transporte sobre trilhos muito aquém de suas necessidades. Dessa forma, as populações de 

maior renda residem próximas aos empregos e serviços, e deslocam-se através de veículo particular, o 

qual recebeu historicamente a prioridade na construção da rede de transportes da região metropolitana. 

Por outro lado, as populações mais pobres residem a grandes distâncias dos centros de emprego e de 

serviços, e deslocam-se através da rede pública de transportes, que historicamente recebeu pouca 

prioridade do poder público. Sendo assim, a RMSP caracteriza-se por uma extensa mancha urbana, onde 

a acessibilidade assume importante papel no bem–estar das pessoas. Entretanto a população de baixa 

renda é em geral afetada em maior grau pelo problema da acessibilidade, uma vez que vive na periferia da 

metrópole e utiliza a rede pública de transportes para realizar seus deslocamentos. 

Dada a importância do tema, a acessibilidade vem sendo estudada por diferentes pesquisadores de 

diversos campos do conhecimento, tais como geógrafos, engenheiros de transporte, urbanistas, sociólogos 

e economistas (SPIEKERMANN e NEUBAUER, 2002). Dessa forma, diferentes conceituações e 

medidas para a acessibilidade foram desenvolvidas nas últimas décadas. Este trabalho se propõe a 

construir um índice de acessibilidade para a RMSP a partir dos conceitos e metodologias elaborados por 

HANSEN (1959). Para isso serão utilizados os dados da Pesquisa de Origem Destino do Metrô de 2007, 

além da ferramenta directions do site Google Maps, utilizada para o cálculo do tempo de deslocamento 

entre os pontos do estudo. A partir da elaboração do índice, técnicas de análise exploratória de dados 

espaciais serão utilizadas para estudar a distribuição geográfica da acessibilidade pela RMSP, 

fundamentando assim a compreensão do tema na maior área urbana brasileira. 

Este trabalho organiza-se da seguinte forma: nesta primeira seção introduz-se o tema da acessibilidade e 

os objetivos do trabalho. Na seção 2 são apresentados os principais conceitos e medidas de acessibilidade. 
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Na terceira seção analisa-se a distribuição espacial de variáveis socioeconômicas na RMSP. Na seção 4 é 

detalhada a metodologia para a elaboração do índice de acessibilidade, primeiro discutindo-se a base de 

dados e em seguida apresentando-se os passos para o cálculo do índice. Na quinta seção é realizada a 

análise exploratória dos dados, observando-se as estatísticas do índice e sua distribuição espacial. Em 

seguida os índices relativos ao transporte público e o transporte via veículo particular são comparados, 

primeiramente entre si, em seguida com relação à distribuição espacial da renda e por fim com relação a 

índices alternativos de acessibilidade. Na seção 6 sintetizam-se as conclusões decorrentes da análise 

elaborada na seção anterior, além de serem sugeridas propostas relacionadas ao tema para estudos 

posteriores. 

2. ACESSIBILIDADE 

Segundo HANSON (1995), planejadores e acadêmicos têm argumentado que a facilidade das pessoas em 

se deslocar aos locais de emprego, de compras, de lazer e de serviços básicos deveria ser considerada em 

qualquer análise do bem-estar das cidades. Esses mesmos pesquisadores afirmam que a acessibilidade 

deveria ter papel central em qualquer medida de qualidade de vida. Entretanto, definir e mensurar a 

acessibilidade de forma adequada pode não ser trivial, uma vez que diversas formas de conceituação e 

mensuração do termo foram elaboradas nas últimas décadas por diferentes pesquisadores. 

2.1. DEFINIÇÃO DE ACESSIBILIDADE 

HANSEN (1959), ao estudar os determinantes do uso da terra, formulou uma definição pioneira do 

conceito de acessibilidade. Segundo o autor, “acessibilidade é definida como o potencial de 

oportunidades de interação”. Sendo assim, a acessibilidade seria uma medida da capacidade dos 

indivíduos em executar uma determinada atividade. Alguns anos mais tarde, INGRAM (1971) define a 

acessibilidade sob outra perspectiva: “acessibilidade pode livremente ser definida como a característica, 

(ou vantagem), inerente a uma localização, no que diz respeito à superação de alguma forma de 

resistência de natureza espacial ao deslocamento, como por exemplo, tempo e /ou distância.” 

Ao longo das últimas décadas, diversos autores têm proposto diferentes definições para a acessibilidade, 

como por exemplo, SPIEKERMANN e WEGENER (2006), para quem “a acessibilidade de uma região 

é descrita como o posicionamento de uma região com relação às oportunidades de atividades ou 

riquezas existentes na própria localidade assim como nas demais”. 

CARRERA (2002) divide as definições de acessibilidade em cinco tipos: (i) a separação, física ou 

temporal, de um ponto a outro, ou de um ponto a todos os demais em questão; (ii) o custo de 

deslocamento observado ou esperado das viagens; (iii) a oportunidade de um indivíduo de um 

determinado local em acessar uma atividade ou grupo de atividades; (iv) a oportunidade média do total de 

moradores de uma região em acessar uma atividade ou grupo de atividades; e (v) a excedente dos 

consumidores usuários do sistema de transporte. 

Para GEURS e VAN ECK (2001), quatro são os componentes da acessibilidade: (i) espacial – a 

magnitude, qualidade e características das atividades existentes em cada destino; (ii) transporte – o 

esforço, expresso em tempo ou custo de deslocamento para se superar a distância entre uma origem e um 

destino, a partir de um modo de transporte; (iii) temporal – as oportunidades existentes numa localização 

nos diferentes horários e períodos, assim como o tempo gasto para acessá-los; e (iv) individual: as 

necessidades, capacidades e oportunidades dos indivíduos, tais como idade, renda, nível educacional, tipo 

de trabalho e acesso a diferentes modos de transporte. 
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Da mesma forma que diversas definições de acessibilidade foram criadas, também o foram os indicadores 

para medi-la. Por essa razão, alguns estudiosos elaboraram sistemas classificatórios das medidas de 

acessibilidade, sendo uma das mais citadas, a classificação de JONES (1981). 

2.2. CLASSIFICAÇÃO DE JONES (1981) DAS MEDIDAS DE ACESSIBILIDADE 

JONES (1981) definiu três principais grupos de indicadores de acessibilidade, sendo eles: (i) medidas de 

rede ou de separação espacial – que utilizam a posição relativa entre duas ou mais localidades, assim 

como a impedância de deslocamento entre elas; (ii) medidas de deslocamento – contabilizam a 

quantidade de deslocamentos realizados em uma dada localização; e (iii) medidas combinadas de 

transporte e uso do solo – que consideram tanto o efeito da separação espacial quanto da atratividade em 

um mesmo indicador, assim como os indicadores de utilidade revelada. 

2.2.1. Medidas de rede ou de separação espacial 

Os indicadores desse grupo se baseiam na Teoria dos Grafos
1
, ou seja, modela o espaço a partir de arcos e 

nós, sendo os nós os pontos de interesse, e os arcos, as ligações entre eles. Segundo BHAT et al (2000), 

os indicadores de acessibilidade fundamentados na teoria dos grafos podem ser formulados pelos 

seguintes formatos: (i) pela quantidade de arcos que passam por cada nó; (ii) pela quantidade de arcos que 

separam um nó do outro mais distante a ele; e (iii) pelo somatório dos arcos entre um nó e todos os 

demais do sistema (Índice de Shimbel). 

Este último formato foi elaborado por SHIMBEL (1953) e pode ser descrito como uma medida baseada 

na separação espacial, pois é definido da seguinte forma: 

     ∑   

 

   
   

 

Sendo    a acessibilidade do ponto  , dado pelo somatório do custo de transporte   (normalmente medido 

em termos de distância) entre   e todos os demais pontos do sistema. 

2.2.2. Medidas de deslocamento 

Segundo JONES (1981), os indicadores de medidas de deslocamento levam em consideração a medição 

das viagens, e estão associados a aspectos comportamentais dos deslocamentos. Uma forma de se 

elaborar uma medida desse tipo é a partir do custo médio das viagens originadas em uma zona. Um índice 

com esse principio é construído a partir da seguinte fórmula: 

     
∑    
 
      
∑    
 
   

 

Sendo    a inacessibilidade da localidade,     o custo do deslocamento do ponto   ao ponto  , e     o 

número de viagens de i até j. 

Outra forma de se elaborar uma medida de deslocamento é a partir da probabilidade de realização de uma 

viagem entre um par de localidades: 

                                                 

1
 Para detalhes sobre a teoria dos grafos, ver http://www.icmc.usp.br/manuals/sce183/grafos.html 

http://www.icmc.usp.br/manuals/sce183/grafos.html
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     ∑      

 

   

 

Sendo     a probabilidade de uma viagem ser feita entre   e     

Jones sugere que essa probabilidade poderia ser calculada por um modelo gravitacional
2
.  

2.2.3. Medidas combinadas de transporte e uso do solo 

Fazem parte dessa categoria dois tipos de indicadores: aqueles derivados do modelo Hansen (1959) e 

aqueles derivados da teoria da utilidade revelada. Os indicadores do primeiro grupo definem a 

acessibilidade a partir das oportunidades em cada região, ponderadas pela impedância em acessá-las. 

Nessa categoria inclui-se o clássico índice de Hansen, que é descrito pela seguinte fórmula: 

     ∑
  

   
 

 

   

 

Ou seja, a acessibilidade da região   é dada pelo somatório do número de oportunidades   presentes no 

ponto j, e     a distância entre   e  . 

A principal vantagem desse tipo de indicador é a capacidade de combinar os efeitos do transporte com o 

uso do solo. As principais limitações são: a calibração da função de custo de transporte e a segregação dos 

efeitos de separação e atratividade. Mesmo assim, os indicadores derivados do modelo de Hansen tem 

sido o tipo de medida mais utilizado na literatura. (RAIA Jr, 2000). 

A segunda categoria de medidas combinadas de transporte e uso do solo são aquelas baseadas na teoria 

econômica do excedente do consumidor. O principio fundamental desse tipo de abordagem é de que o 

benefício proveniente do uso da terra e do transporte pode ser deduzido pelo comportamento dos 

usuários. O excedente do consumidor é a diferença entre o preço máximo que um indivíduo estaria 

disposto a pagar por um produto ou serviço, e o preço efetivamente pago por este consumidor (VARIAN, 

2006). A medida Marshalliana da variação do excedente derivada de uma queda de C1 para C2 no custo 

do bem é dada pela equação: 

    ∫  ( )  
  

  

 

Onde,  ( ) é a demanda pelo bem em função de seu custo  , e S a variação do excedente do 

consumidor. 

No caso da acessibilidade, o bem em questão seria o transporte, o beneficio estaria associado às 

oportunidades disponíveis no destino final, e o custo seria simplesmente o custo de transporte. 

2.3. CLASSIFICAÇÃO DE GEURS E VAN WEE (2004) DOS INDICADORES DE ACESSIBILIDADE 

Uma classificação mais recente dos indicadores de acessibilidade foi elaborada por GEURS e van WEE 

(2004). O agrupamento elaborado por esses autores assimila o desenvolvimento teórico-metodológico 

                                                 

2
 O modelo gravitacional básico consiste em supor que os fluxos entre dois pontos são diretamente proporcionais à população 

de cada centro e inversamente proporcionais à distância entre eles, sendo que a variável população pode ser substituída por 

outro tipo de variável de peso, como por exemplo, renda, número de empregos, custo etc. (SOUZA, 1981). 
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relativo ao tema (CESAR, 2010), e segrega os indicadores em quatro grandes grupos: (i) indicadores 

baseados na infraestrutura – que analisam (por observações ou simulações) a qualidade da 

infraestrutura de transporte a partir de medidas como ‘nível de congestionamento’ e ‘velocidade média da 

rede da malha viária’. Esse tipo de medida é tipicamente utilizado no planejamento de transportes e 

engenharia de tráfego; (ii) indicadores baseados na localização – analisam a acessibilidade de uma 

localização normalmente no nível macro. Os medidores dessa categoria mensuram a acessibilidade das 

atividades espacialmente distribuídas, como por exemplo, ‘o número de postos de trabalho atingíveis em 

até 30 minutos’. Medidas mais complexas incorporam restrições na oferta de oportunidades para incluir 

efeitos de competitividade. Os indicadores dessa categoria são normalmente utilizados no planejamento 

urbano e estudos geográficos; (iii) medidas baseadas no individuo: analisam a acessibilidade no nível 

individual, por exemplo, ‘as oportunidades acessíveis de certo individuo dentro de um determinado limite 

de tempo’. Esse tipo de análise originou-se com a geografia do espaço-tempo de HÄRGESTRAND 

(1970) que mede a restrição à liberdade de atuação do individuo no ambiente, i.e., a localização e duração 

das atividades essenciais, as restrições de tempo e a velocidade de deslocamento oferecida pelo sistema 

de transporte; e (iv) medidas baseadas na utilidade – analisam o benefício econômico derivado do 

desempenho das atividades espacialmente distribuídas. Esse tipo de indicador observa o excedente 

econômico derivado dos investimentos em transporte e acessibilidade. O índice desenvolvido nesse 

trabalho enquadra-se na categoria dos indicadores baseados na localização, que serão detalhados a seguir. 

2.4. INDICADORES DE ACESSIBILIDADE BASEADOS NA LOCALIZAÇÃO 

Várias são as medidas baseadas na localização utilizadas em estudos de acessibilidade, GEURS e van 

WEE dividem esses indicadores em dois grupos, sendo eles: a) os derivados da distância e b) aqueles que 

medem a acessibilidade potencial. GUTIÉRREZ (2001) destaca ainda um terceiro grupo de indicadores, 

denominados ‘de alcance espacial diário’. 

2.4.1. Indicadores baseados na distância 

Também chamados de medidas de conectividade, os indicadores baseados na distância são a classe mais 

simples de medidas de acessibilidade (GEURS e van WEE, 2004). O elemento comum nessa categoria é 

sua derivação a partir de alguma medida de impedância, como a distância euclidiana ou o tempo mínimo 

de deslocamento entre os pontos. Enquadra-se nessa categoria o índice de INGRAM (1971): 

   ∑ (   )

 

   

 

Em que    é a acessibilidade da região  ,   o custo ou tempo necessário para se superar a distância entre   
e  , e  ( ) uma função matemática representativa do efeito impedante. 

A partir da análise de mais de dois pontos, é possível criar medidas de contorno da acessibilidade, isso é, 

linhas isocrômicas de acessibilidade que identificam todas as regiões atingíveis para um limite máximo de 

custo de transporte, como por exemplo, o número de empregos acessíveis num intervalo de 1 hora. A 

maior vantagem dos indicadores baseadas na distância é a facilidade de operacionalização e interpretação 

dos resultados. Seus pontos fracos relacionam-se a não captação dos efeitos combinados de transporte e 

uso do solo, a não consideração dos efeitos de competição entre alternativas locacionais das atividades e 

não inclusão da questão das preferencias e percepções individuais. Além disso, estas medidas são bastante 

sensíveis a demarcação espacial da área de estudo e à seleção das destinações a pesquisar. (BRUINSMA e 

RIETVELD, 1998). 
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2.4.2. Indicadores de acessibilidade potencial 

Os indicadores desse grupo surgem com as abordagens pioneiras de STWEART (1947) e HANSEN 

(1959) e seu conceito de acessibilidade como ‘potencial de oportunidades para interação’, e as 

subsequentes elaborações de INGRAM (1971) e VICKERMAN (1974). A formulação desses indicadores 

deriva-se do modelo gravitacional, sob a premissa de que localizações menores e mais distantes provêm 

oportunidades reduzidas. O índice de Hansen é descrito pela seguinte fórmula: 

   ∑
  

 (   )

 

   

 

Onde    é a acessibilidade da região  ,   o número de oportunidades no destino  , e  (   ) a função de 

impedância ao deslocamento no espaço. 

Para esse grupo de indicadores é bastante relevante a escolha correta da variável   de atratividade dos 

destinos. A população da região é a escolha mais comum, mas dependendo da abordagem do estudo, pode 

ser substituído pelo PIB, número de empregos, massa de renda, etc.. GEURS e van WEE (2004) apontam 

como principais vantagens desse grupo de indicadores, a menor quantidade de dados necessários para sua 

operacionalização e a capacidade de avaliar em conjunto os efeitos de uso do solo e do sistema de 

transporte. As principais desvantagens estariam associadas à dificuldade de interpretação dos resultados, à 

sensibilidade à definição dos pontos de estudo, à não captação dos efeitos de competição entre meios de 

transporte e atividades e à ambiguidade na magnitude dos resultados. 

3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) é o maior aglomerado urbano do país e um dos maiores do 

mundo, possuindo segundo o censo de 2010 do IBGE uma população total de 19.683.975 de habitantes, 

cerca de 10% da população brasileira, distribuídos numa área urbanizada de 2.139 km² (IBGE, 2010). A 

região é também o maior centro corporativo, financeiro e industrial do país, concentrando 14,4% do PIB 

nacional. (IBGE) 

O crescimento da capital paulista está diretamente atrelado ao desenvolvimento industrial vivenciado a 

partir da última década do Século XIX (DEAN, 1971). O acelerado processo industrial paulistano 

transformou a cidade no principal polo industrial brasileiro já nas primeiras décadas do Século XX, 

quando a economia cafeeira deu as bases para a industrialização da cidade (MENDES, 2011). Em 1890, a 

população de São Paulo era de cerca de 65.000 mil habitantes. Com o grande fluxo imigratório, 

especialmente da Europa, a cidade alcança em 1930 primeiro milhão de habitantes (SÃO PAULO, 2010). 

Na década de 1950 a população chega a 3,5 milhões de habitantes, impulsionada pela nova fase de 

desenvolvimento industrial, quando o fluxo migratório passa a ser composto principalmente de brasileiros 

da região Nordeste (SÃO PAULO, 2010). É nessa época que ocorre uma das principais mudanças na 

estrutura urbana paulistana, com a mudança da ênfase no transporte ferroviário para o transporte 

rodoviário (MEYER et al, 2004). O alto ritmo de crescimento populacional mantém-se até o inicio da 

década de 1980, quando a população ultrapassa a marca de 8,6 milhões de habitantes. Nessa época ocorre 

a consolidação do setor terciário, um fator de grande importância no desenvolvimento urbano, uma vez 

que, segundo BIDERMAN (2001), o setor de serviços se beneficia dos ganhos de urbanização, ao 

contrário do setor manufatureiro, que se beneficia dos ganhos de localização. Com a necessidade de 

modernização dos espaços para as atividades de serviços, as funções centrais da cidade deslocam-se ao 

longo dos anos 1960 da Sé para a região da Paulista, nos anos 1970 e 1980 seguindo em direção Sudoeste, 

avançando sobre os entornos da Av. Faria Lima, do bairro do Itaim e da Marginal Pinheiros, e finalmente 

http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/1890.php
http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/1890.php
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na década de 1990 e 2000 tal fenômeno ocorre nas regiões da Vila Olímpia e da Av. Eng. Luís Carlos 

Berrini. Esse deslocamento do centro de serviços é ilustrado na Figura 4. 

A população da RMSP não se distribui de forma homogênea pelo espaço urbano. Observa-se na Figura 5 

que a região de maior densidade é o entorno do centro histórico da Sé. Entretanto outras áreas também 

possuem considerável densidade populacional, como os extremos da Zona Leste do município de São 

Paulo, a região do M’boi Mirim no sudoeste, o Jardim Mirian na região Sul, Brasilândia na região norte, 

entre outras. Já para a distribuição dos empregos, percebe-se mais facilmente o padrão mais centralizado 

de concentração dos postos de trabalho, como fica claro na Figura 6. Com relação à distribuição da 

população a partir da renda, VILLAÇA (2011) observa que há uma excepcional concentração das classes 

mais ricas no quadrante sudoeste da cidade, como fica claro na Figura 7. A distribuição da renda coincide 

fortemente com a distribuição da população com maior tempo de educação, conforme pode ser observado 

na Figura 8. Conforme observa VILLAÇA (2011), há uma clara concentração das camadas de mais alta e 

renda e melhores condições sociais no quadrante sudoeste do município de São Paulo.  

Figura 1. Evolução da mancha Urbana da cidade de São Paulo (1872 – 2002) 

 

Fonte: Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano – EMPLASA, adaptado pela Secretaria Municipal de Planejamento 

(2002). Disponível em: http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/index.php 

Figura 2. Deslocamento das funções centrais em São Paulo 

 

Fonte: NADALIN (2010). 

http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/index.php
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Figura 3. Densidade demográfica na RMSP Figura 4. Densidade de empregos na RMSP 

  

Figura 5. Renda per capita na RMSP Figura 6. Percentual da população com curso 

superior completo na RMSP 

  

Dados de Origem: Pesquisa OD do Metrô 2007. 

4. BASE DE DADOS E CONSTRUÇÃO DOS ÍNDICES 

4.1. BASE DE DADOS 

Nessa seção serão descritos as fontes da base de dados, isso é, a Pesquisa de Origem Destino e o software 

Google Maps, assim como a metodologia escolhida para a elaboração do índice, explicando a fórmula 

utilizada, a definição dos pontos de atração e as regiões a serem excluídas do estudo. 

A Pesquisa de Origem e Destino (Pesquisa OD) da Região Metropolitana de São Paulo foi realizada pela 

1ª vez em 1967, e desde então vem sendo realizada com periodicidade de 10 anos. A última edição 

aconteceu em 2007, tendo sido realizada pela Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) com 

apoio da CPTM, SPTrans, CET e EMPLASA, STM, SMT, EMTU, além das concessionárias de energia 

AES Eletropaulo, Bandeirante Energia S.A e Elektro Eletricidade e Serviços S.A. (METRO, 2008). A 

Pesquisa OD é feita por amostragem domiciliar, e para a edição de 2007 foram entrevistadas 54.500 

residências, sendo que aproximadamente 30.000 foram consideradas válidas para o estudo. A amostra foi 

definida a partir da estratificação por faixas de consumo de energia elétrica. Após definido o tamanho de 

amostra adequada a cada zona OD, fez-se um sorteio para definir as casas a serem entrevistadas. 

O Google Maps (anteriormente conhecido como Google Local) é um serviço de mapas on-line 

disponibilizado gratuitamente (para usos não comerciais) pelo Google, uma multinacional americana do 

setor de tecnologia, líder no segmento de buscas on-line (GOOGLE, 2011). O Google Maps surgiu em 

Fevereiro de 2005 a partir da aquisição por parte do Google do projeto Map Maker, que tinha como 

http://www.google.com/about/corporate/company/
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objetivo disponibilizar as pessoas em seus computadores pessoais o mapeamento digital completo do 

mundo. 

Para a cidade de São Paulo o Google Maps usa dados cartográficos do MapLink, um site local de 

mapeamento e rotas. Os dados de transporte público são provenientes da SPTrans e do Metrô de São 

Paulo. É importante observar que o site faz apenas uma estimativa do cálculo do trajeto. Segundo o 

próprio site, “essas indicações são apenas para fins de planejamento. Obras, trânsito intenso, clima ou 

outros fatores podem fazer com que as condições sejam diferentes dos resultados no mapa”. (GOOGLE 

MAPS, 2011) 

Ainda assim esse trabalho exploratório utilizará a estimativa calculada pelo Google Maps Directions 

como informação do tempo de viagem entre cada uma das regiões de estudo. Dentre as principais 

motivações para essa escolha, destacam-se a gratuidade e facilidade de coleta dos dados. Além disso, o 

serviço possui o crivo dos usuários, pois uma vez que é o site mais utilizado pelos usuários, é razoável 

supor que suas estimativas tenham um bom grau de fidedignidade.  

4.2. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO ÍNDICE DE ACESSIBILIDADE 

O índice escolhido para este trabalho como forma de medir a acessibilidade foi o índice de Hansen, que 

conforme a classificação de GEURS e van WEE (2003) se encaixa na categoria dos indicadores de 

acessibilidade potencial, e que possuem a vantagem de avaliar conjuntamente os efeitos do sistema de 

transporte e do uso do solo, além de possuir uma operacionalização simples. Conforme descrito na seção 

2.4.1 a acessibilidade nesse índice é dada pela seguinte fórmula: 

   ∑
  

 (   )

 

   

 

Sendo   o número de oportunidades no destino  , e  (   ) a função de impedância ao deslocamento no 

espaço. Neste trabalho,   será dado pela quantidade de empregos relativos a cada centro de atração, e a 

função de impedância será dada pelo tempo de deslocamento calculado pela ferramenta directions do 

Google Maps. 

A forma ideal de cálculo desse índice seria pela criação de uma matriz de origem destino que 

contemplasse o trajeto entre cada uma das áreas estudadas. Infelizmente, para o cálculo do tempo de 

deslocamento de cada trajeto, é necessário entrar no site do Google Maps inserir os dados do caminho a 

ser calculado, aguardar o carregamento dos dados e copiar o resultado para uma planilha. Tal processo 

leva no mínimo 15 segundos, como a base de dados está dividida em 460 regiões, o cálculo de todos os 

trajetos demandaria 15 (seg.) x 460 x 459 (trajetos) x 2 (veículo particular e coletivo) = 6.334.200 

(segundos), ou 1.759 horas para a elaboração da planilha, o que seria inviável para esse estudo 

exploratório. Para contornar esse problema, foram definidos os principais centros de emprego da RMSP, 

através da medida de ‘empregos excedentes’, que mede a quantidade de empregos menos a população em 

idade ativa
3
 em cada região, sendo uma proxy da quantidade de deslocamentos diários com origem nas 

demais regiões. A Figura 9 apresenta distribuição dos empregos excedentes na cidade de São Paulo. 

Conforme se observa no mapa, a maior parte das regiões possui um coeficiente de empregos excedentes 

negativo, indicando que a população em idade ativa é maior que a quantidade total de empregos. A 

exceção se dá nas regiões entre as marginais do rio Pinheiros e Tietê, além dos centros de Guarulhos, 

                                                 

3
 Segundo o IBGE, a população em idade ativa (PIA), engloba todas as pessoas com 10 anos ou mais de idade, e foi usada aqui 

em detrimento da PEA por estar presente na base de dados da Pesquisa OD. 
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ABC Osasco, Granja Viana e Ribeirão Itaqui. A partir da análise dessa distribuição, foram definidos os 

centros de atração, conforme apresentados na Figura 10. 

Figura 9. Empregos excedentes na RMSP Figura 10. Centros de atração 

  

Dados de Origem: Pesquisa OD do Metrô 2007. 

Para o cálculo do tempo dos trajetos no Google Maps, é preciso associar a cada região uma latitude e uma 

longitude em valores decimais. Isso pode ser feito através do software ArcGIS da ESRI, que possui a 

funcionalidade de calcular as coordenadas geográficas dos centroides de cada região. Com as 

coordenadas das regiões definidas, o passo seguinte é encontrar as coordenadas dos centros de atração. 

Cada um foi calculado individualmente através do próprio Google Maps, sendo definidos a partir de 

pontos notáveis de cada região.  

Antes de realizar o cálculo do tempo de deslocamento entre cada região e os centros de atração, foram 

excluídas do grupo as regiões não povoadas e as regiões com densidade demográfica inferior a 1.000 

habitantes por km². As regiões sem população foram excluídas uma vez que naturalmente não 

representam ponto de origem de nenhuma viagem. Já as regiões de baixa densidade foram excluídas por 

possuírem uma grande extensão e apenas uma pequena porção do território povoada. Esta especificidade 

geraria distorções em relação à localização do centroide e a localização real da população da região. 

Dessa forma foram consideradas no estudo 391 regiões, todas com densidade demográfica maior que 

1.000 habitantes por km², e que respondem por 97% da população da RMSP. 

Definidas as regiões relevantes, e tendo encontrado as coordenadas geográficas dos centroides e dos 

centros de atração, pode-se calcular o tempo de cada deslocamento através da ferramenta directions do 

Google Maps, tanto via veículo particular quanto via transporte público. 

Com os dados de ‘tempo de deslocamento por trajeto’ calculados e organizados numa matriz OD, 

finalmente pode-se calcular o índice de acessibilidade de cada região. Para isso, basta inserir os dados 

calculados na fórmula do índice de acessibilidade de Hansen, tanto para o caso do veículo privado quanto 

para o caso do transporte público. Os índices foram calculados pelas seguintes fórmulas, ( ) para veículo 

privado, e ( ) para transporte público; 

( )          ∑
   
        

 

    

                             ( )         ∑
   
        

 

    

 

Assim a acessibilidade da região   é dada pelo somatório do total de empregos de cada centro de atração 

  , ponderado pelo tempo de deslocamento entre   e   , de acordo com o meio de transporte escolhido,    

para veículo privado e    para transporte público. 
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5. RESULTADOS E ANÁLISES 

Conforme explicado na seção anterior, a partir dos dados de tempo de deslocamento, montou-se um 

índice de acessibilidade do tipo de Hansen para cada região considerada (regiões da Pesquisa OD do 

Metrô com mais de 1.000 habitantes por km²). O resumo estatístico do índice é apresentado na Tabela 1 a 

seguir, tanto para o transporte público quanto para o transporte particular. Observa-se que o índice de 

acessibilidade possui valores maiores para o caso do veículo particular, sendo sua média maior que o 

dobro da média do índice para o transporte público. O 1º quartil do índice para veículo particular é maior 

que o 3º quartil do índice para transporte público. É interessante observar que a média dos índices 

ponderada pela população é menor que a média simples das regiões. Isso ocorre porque as áreas mais 

afastadas dos centros de aração são mais populosas (mas não mais povoadas) do que as regiões mais 

centrais. 

Tabela 1: Índice de acessibilidade para a RMSP* 

  
Veículo particular (X 1.000) Transporte público (X 1.000) 

mínimo 13,2 6,0 

1º quartil 26,7 13,0 

mediana 36,2 17,2 

3º quartil 52,1 25,8 

máximo 147,8 124,7 

média 43,3 20,9 

médio p* 31,3 15,0 

Desv. 

padrão 23,6 12,3 
 

* 391 regiões da pesquisa OD de 2007 com mais de 1.000 hab./km² 

Dados: Pesquisa OD 2007 e Google Maps. 

Além das estatísticas descritivas básicas, é importante observar a disposição espacial dos índices 

desenvolvidos. As Figuras 11 e 12 mapeiam a distribuição espacial dos índices, dividindo as regiões em 

cinco categorias, tendo todas elas a mesma quantidade de regiões. Ambos os mapas apresentam 

claramente um padrão concêntrico, sendo a acessibilidade maior à medida que se aproxima do centro. 

Entretanto é interessante observar que apesar da semelhança entre os mapas, percebe-se uma leve 

diferença. O mapa do transporte particular é mais concêntrico, estando centralizado ao sudoeste da Sé. Já 

o mapa do transporte público está centrado mais próximo a Sé e espalha-se mais intensamente em direção 

ao leste da capital, oferecendo a esta região uma maior acessibilidade relativa. O caráter centralizado de 

ambos os índices decorre da distribuição dos centros de atração, majoritariamente localizados na região 

central e oeste da capital paulistana. É importante ressaltar que a distribuição dos centros é um reflexo da 

distribuição dos empregos na RMSP, uma vez que este foi o critério utilizado para defini-los. A maior 

acessibilidade via transporte particular no quadrante sudoeste da cidade é uma possível consequência dos 

altos investimentos na malha viária dessa região. Já a distribuição espacial da acessibilidade via transporte 

público coincide claramente com o traçado das linhas de metrô, revelando a influencia desse modo nessa 

categoria de transporte. 
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Figura 11. Índice de acessibilidade para veículo 

particular 

Figura 12. Índice de acessibilidade para 

transporte público 

  

Dados: Pesquisa OD 2007 e Google Maps. 

Figura13. Variação no ranking das regiões entre os índices de acessibilidade via transporte público 

e particular 

 

Elaborado com o software ArcGIS. 

A Figura 13 ilustra a diferença entre os índices. Esse mapa foi elaborado a partir do “rankeamento” das 

regiões para os dois índices de acessibilidade; em seguida, subtraiu-se o valor do ranking para transporte 

público (TP) do ranking para veículo particular (VP). As regiões verdes são aquelas que possuem um 

ranking de maior acessibilidade no caso do TP do que no caso do VP. Fica claro que as regiões da Zona 

Leste da capital paulistana e do município de Guarulhos são aquelas com maior acessibilidade relativa 

para o caso do transporte público. Por outro lado, as regiões a oeste da Marginal Pinheiros são aquelas 

com maior acessibilidade relativa no caso do transporte via veículo particular. 

5.1. AUTOCORRELAÇÃO ESPACIAL
4
 

Conforme visto acima, a distribuição espacial da acessibilidade na cidade de São Paulo possui um aspecto 

claramente concêntrico. O índice I de Moran confirma a não aleatoriedade da distribuição espacial da 

acessibilidade na região de estudo, conforme apresentado na Figura 14. Os índices foram elaborados a 

                                                 

4
 Para maiores detalhes sobre os conceitos discutidos nesta seção, ver ANSELIN (1998). 
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partir de uma matriz de pesos do tipo queen, que considera como vizinhas as regiões que compartilham 

qualquer linha ou ponto em comum. O valor da estatística foi de 0,91 para o índice de acessibilidade para 

veículo particular e de 0,83 para o transporte público, ambos os valores indicando uma autocorrelação 

espacial positiva. 

Figura 14. Estatística I de Moran para os índices de acessibilidade 

 

Elaborado a partir do software GeoDa. 

A autocorrelação espacial local da acessibilidade é apresentada a seguir na Figura 15 a partir do indicador 

LISA, tanto para o índice de veículo particular quanto para o transporte público.  A matriz de pesos 

utilizada também foi tipo queen. As regiões em vermelho representam clusters do tipo ‘high-high’, ou 

seja, regiões com alta acessibilidade com vizinhos que também possuem alta acessibilidade. Já as regiões 

em azul representam clusters do tipo ‘low-low’, isso é, regiões com baixa acessibilidade cujos vizinhos 

também possuem baixa acessibilidade. As regiões em azul-claro e vermelho-claro representariam outliers 

do tipo ‘low-high’ e ‘high-low’ respectivamente. Entretanto tais regimes espaciais não foram identificados 

nos dois casos, indicando a forte autocorrelação espacial positiva na distribuição espacial da 

acessibilidade na RMSP. Para ambos os índices, a estatística LISA aponta para um cluster de alta 

acessibilidade na região central da cidade de São Paulo e para um cluster circular de baixa acessibilidade 

ao longo da periferia da região metropolitana. O cluster de baixa acessibilidade é maior ao leste da RMSP 

no caso do veículo particular, enquanto o oposto ocorre na região oeste da metrópole. 

Figura 15. Estatística LISA de autocorrelação dos índices de acessibilidade 

 

Elaborado a partir do software GeoDa. 
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5.2. CORRELAÇÃO ESPACIAL ENTRE ACESSIBILIDADE E RENDA PER CAPITA 

Outra análise a ser feita é a comparação da distribuição espacial da acessibilidade com outros indicadores, 

de forma a relacioná-la com outros aspectos socioeconômicos da cidade. Para este estudo, optou-se pela 

observação da correlação espacial entre a acessibilidade e a renda per capita das regiões estudadas. A 

estatística I de Moran aponta para uma correlação global positiva tanto para o índice da acessibilidade via 

TP quanto via VP, conforme pode ser visto na Figura 16. 

Figura 16. Estatística I de Moran para os índices de acessibilidade e renda per capita 

 

Elaborado a partir do software GeoDa. 

A análise da correlação local entre as duas variáveis se dá pela estatística LISA multivariada, conforme 

ilustrado na Figura 17. Para ambos os índices, evidencia-se um cluster de alta acessibilidade e alta renda 

no quadrante sudoeste da capital paulistana, além de clusters de baixa acessibilidade e baixa renda nas 

periferias da região metropolitana. É interessante também constatar a presença de outliers em ambos os 

mapas. No caso do veículo particular observa-se a presença de regiões do tipo baixa renda, rodeadas por 

regiões de alta acessibilidade na parte central da metrópole (canto superior direito do cluster ‘high-high’). 

Observa-se ainda as regiões do ABC Paulista (ao sudeste da RMSP) e da Vila Oliveira (extremo leste do 

mapa), que possuem alta renda e vizinhos com baixa acessibilidade. 

No caso do índice de acessibilidade para transporte público, também se observam outliers do tipo baixa 

renda e vizinhos com alta acessibilidade na região do centro, além das regiões do ABC e Vila Oliveira 

que possuem alta renda e vizinhos com baixa acessibilidade. Além disso, a região de Bussocaba na região 

oeste do mapa também configura-se como um outlier do tipo com alta renda e vizinhos com baixa 

acessibilidade. 

Essas estatísticas confirmam relação entre renda e acessibilidade na RMSP. O quadrante sudoeste da 

capital concentra as regiões de maior renda e maior acessibilidade da metrópole, enquanto as regiões 

periféricas compõem-se de áreas com baixa renda e baixa acessibilidade. 
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Figura17: Estatística LISA multivariada de correlação local entre acessibilidade e renda 

 

Elaborado a partir do software GeoDa. 

5.3. Comparação com outros indicadores de acessibilidade 

Por fim, é interessante comparar o índice de acessibilidade desenvolvido nesse estudo com alternativas 

mais simples de medida da acessibilidade de cada região. Os indicadores escolhidos para esse fim foram: 

(i) o tempo mínimo para se atingir um centro de atração qualquer; e (ii) o tempo de deslocamento à Sé, o 

centro de atração mais importante da RMSP. A comparação entre o índice de Hansen (desenvolvido no 

trabalho) com as duas alternativas acima indica uma clara correlação entre todas as medidas, conforme 

observado nos correlogramas apresentados na Figura 18. As regiões com baixa acessibilidade pelo índice 

de Hansen tendem a ter também uma baixa acessibilidade para os demais indicadores. O mesmo 

acontecendo para as regiões com alta acessibilidade.  

Figura 18: Correlogramas entre o índice de acessibilidade de Hansen e indicadores alternativos 

 

TP = Transporte público; VP = veículo particular. 

As diferenças entre o índice de Hansen, e as medidas alternativas são ilustradas nas Figuras 19 a 22. Os 

quatro mapas foram elaborados a partir do “rankeamento” da acessibilidade para as três medidas, e em 

seguida subtraiu-se o ranking da região para o índice de Hansen do ranking para a medida alternativa. As 

áreas verdes indicam regiões onde o ranking para o índice de Hansen é maior do que o ranking para a 
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medida alternativa. Enquanto as áreas vermelhas apontam o contrário. É importante observar que o 

ranking está associado inversamente à acessibilidade, ou seja, um ranking 1 indica a região de maior 

acessibilidade, um ranking 2, a 2ª maior acessibilidade, e assim sucessivamente. 

Conforme se observa nas Figuras 19 e 20, ao se comparar o índice de Hansen desenvolvido nesse estudo 

com o tempo de deslocamento à Sé, constata-se que o primeiro aponta uma maior acessibilidade relativa 

para as regiões localizadas na metade oeste da RMSP, enquanto o oposto acontece com as regiões na 

metade leste do mapa. Tal diferença pode ser explicada pela localização dos demais centros de atração, 

majoritariamente posicionados ao oeste da Praça da Sé, que marca o centro da área de estudo. Já as 

Figuras 21 e 22 comparam o índice desse trabalho com o tempo mínimo para se atingir um centro de 

atração qualquer. Tanto para o transporte público quanto para o veículo particular, as regiões que sofrem 

a maior variação de “rankeamento” são aquelas próximas aos centros de atração de Cumbica, Santo 

André, Granja Julieta / Santo Amaro e Lapa, que são centros mais distantes da região central, e que no 

caso do índice de Hansen, que é ponderado pela quantidade de empregos, são menos significantes para a 

composição da medida de acessibilidade. Portanto pode-se concluir que o índice de Hansen construído 

nesse trabalho possui as características de, ao determinar a acessibilidade de uma região, não dar 

demasiado peso à proximidade a um centro de atratividade qualquer, nem deixar de considerar as 

heterogeneidades da distribuição de oportunidades pela cidade, sendo portanto, mais completo que as 

alternativas apresentadas nesta seção. 

Figura19: Ranking do índice de Hansen menos 

ranking da medida de tempo de deslocamento à 

Sé, ambos via veículo particular 

Figura 20: Ranking do índice de Hansen menos 

ranking da medida de tempo de deslocamento à 

Sé, ambos via transporte público 

  

Figura 21: Ranking do índice de Hansen menos 

ranking da medida de tempo mínimo até um 

centro de atração, ambos via veículo particular 

Figura 22: Ranking do índice de Hansen menos 

ranking da medida de tempo mínimo até um 

centro de atração, ambos via transporte público 

  

Elaborado com o software ArcGIS. 
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6. CONCLUSÃO 

A questão da acessibilidade vem sendo objeto de estudo de diferentes pesquisadores das mais diversas 

áreas do conhecimento. Ao longo das últimas décadas foi desenvolvida uma variedade de indicadores 

com diferentes formatos e enfoques com objetivo de mensurar e analisar a acessibilidade em diferentes 

níveis espaciais. O presente estudo construiu um índice de acessibilidade para a RMSP, usando como 

base de dados a Pesquisa de Origem Destino de 2007 do Metrô de São Paulo, além do site Google Maps, 

que foi utilizado para se calcular o tempo de deslocamento entre diferentes pontos da área de estudo. 

O índice construído seguiu a formulação elaborada por HANSEN (1959), que foi classificado por 

GEURS e van WEE (2004) como um indicador de acessibilidade potencial baseado na localização, que 

tem a capacidade de avaliar conjuntamente os efeitos de uso do solo e do sistema de transporte. Para a 

construção do índice, primeiramente foram definidos os principais centros de atração da RMSP, 

identificados a partir das regiões com a maior quantidade de empregos excedentes, medida esta definida 

como o total de empregos menos a população em idade ativa em cada região. Calculou-se então o tempo 

de deslocamento entre cada uma das regiões da Pesquisa OD de 2007 até os centros de atração, tanto via 

veículo particular quanto via transporte público. A partir desses dados, calculou-se o índice de 

acessibilidade para cada uma das regiões do estudo. 

A primeira constatação feita a partir da análise do índice foi o maior grau de acessibilidade via veículo 

particular para praticamente todas as regiões do estudo. A análise do ranking do índice de acessibilidade 

permitiu observar que as regiões do quadrante sudoeste da capital paulistana estão mais bem colocadas 

com relação à acessibilidade via veículo particular do que via transporte público, enquanto o oposto 

acontece com as regiões da Zona Leste, especialmente aquelas localizadas ao longo do traçado do metrô. 

As estatísticas de autocorrelação espacial comprovaram a relevância da localização geográfica na 

distribuição da acessibilidade pela área de estudo. Observou-se tanto para o índice de acessibilidade via 

transporte público quanto para o via veículo particular, a existência de um cluster de alta acessibilidade no 

centro da cidade de São Paulo, e ao mesmo tempo um cluster de baixa acessibilidade ao longo da periferia 

da região metropolitana. 

A análise multivariada de correlação espacial entre acessibilidade e renda revelou a existência de clusters 

similares para ambos os índices, sendo o aglomerado de alta acessibilidade e alta renda localizado no 

quadrante sudoeste de São Paulo, justamente a região com os melhores indicadores socioeconômicos da 

cidade. Enquanto isso, o cluster de baixa acessibilidade e baixa renda acompanha a periferia da região 

metropolitana. 

Ficam como sugestões de tópicos para futuras pesquisas: (i) a elaboração de um indicador que contemple 

a distribuição dos empregos em todas as regiões, e não somente nos centros de atração; (ii) se possível, o 

uso de uma base de dados que contemple o tráfego no cálculo do tempo de deslocamento; (iii) a 

reprodução da construção do índice aqui elaborado para outras regiões metropolitanas, de forma a 

possibilitar uma analise comparativa dos resultados; (iv) a comparação do índice elaborado com outros 

tipos de indicadores de acessibilidade; (v) a análise mais aprofundada da correlação entre renda e 

acessibilidade, suas causas e consequências; e (vi) o papel das políticas públicas na definição da 

distribuição espacial da acessibilidade pela região metropolitana de São Paulo e demais cidades 

brasileiras. 

Este estudo exploratório pretende ser apenas um passo inicial na exploração desse tópico. A questão da 

acessibilidade é relevante e tem impacto direto na qualidade de vida das pessoas, especialmente nas 

grandes metrópoles. O enfrentamento desse problema configura-se num grande desafio e num importante 

passo rumo ao desenvolvimento socioeconômico do país. 
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