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Resumo 

Este estudo aplicou o modelo gravitacional de acessibilidade por modo coletivo e por 

modo individual como variável explicativa para o número de automóveis na Região 

Metropolitana de São Paulo, utilizando dados agregados por zona da Pesquisa 

Origem-Destino do Metrô de 2007. Os resultados da regressão mostram que um 

maior índice de acessibilidade por transporte coletivo possui um impacto negativo no 

número de automóveis na cidade de São Paulo e não possui impacto nos outros 

municípios da Região Metropolitana. A conclusão é de que a falta de uma instituição 

que coordene as políticas públicas dos diferentes municípios e do estado de São 

Paulo impede que se alcancem melhorias significativas na acessibilidade. 

 

Palavras-chave: acessibilidade; transportes; economia urbana; São Paulo. 

 

Abstract  

This study applied the gravity-based accessibility model by public transit and 

individual modes as an explanatory variable for the number of automobiles in the 

metropolitan region of São Paulo, using neighborhood level data from the 2007 Metrô 

Origin and Destination Survey. The regression analysis shows that accessibility by 

public transit has a negative impact on the number of cars in the city of São Paulo 

and has no impact on other municipalities in the Metropolitan Region. The conclusion 

is that a lack of an institution that coordinates public policies for the different 

municipalities and the São Paulo state prevent significant accessibility improvements. 

 

Keywords: accessibility; transport; urban economy; São Paulo. 
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Introdução 

A Região Metropolitana de São Paulo convive com sérios problemas no 

deslocamento de pessoas, seja por conta dos congestionamentos, seja por conta do 

transporte público deficiente. A questão da mobilidade urbana é assunto frequente 

em pesquisas acadêmicas (WILHEIM, 2013; VASCONCELLOS, 2005), discussões 

sobre políticas públicas e em protestos populares, como os que assolaram o país 

em junho de 2013, originados por conta do reajuste das tarifas do sistema de 

transporte público em São Paulo. 

O conceito de mobilidade trata apenas do tempo de deslocamento das 

pessoas. Uma melhoria na mobilidade poderia ser alcançada por meio de redução 

nos congestionamentos e pelo estabelecimento de um transporte público mais 

eficiente. Este trabalho utiliza, contudo, o conceito de acessibilidade, que mede a 

facilidade com que as pessoas chegam ao seu local de destino e o que o local de 

destino tem a oferecer. Portanto, o conceito de acessibilidade é mais amplo do que o 

conceito de mobilidade. Segundo Litman (2014), a medida de acessibilidade está 

superando a medida de mobilidade em importância no planejamento de transportes.  

O conceito de acessibilidade também permite uma análise que vai além do 

planejamento de transportes, possibilitando considerações de âmbito econômico. 

Um exemplo, usado nesse trabalho, é ponderar o número de empregos no local de 

destino pelo tempo que se leva até chegar a eles. É uma medida da conexão entre 

as pessoas e os empregos, ou como coloca Hansen (1959), “o potencial de 

oportunidades de interação”, fundamental para analisar a eficiência da rede de 

transportes e até mesmo do mercado de trabalho. Cascetta (2009) afirma que a 

acessibilidade é fundamental para entender interações entre moradores, 

oportunidades de emprego e os preços dos imóveis. 

O que importa nessa medida é o aumento da acessibilidade, mas não 

necessariamente diminuindo o tempo de deslocamento. Uma melhoria no sistema 

de transportes pode ter o efeito de levar as pessoas mais longe, mantendo ou até 

aumentando o seu tempo de deslocamento, como também pode diminuir o tempo de 

deslocamento para o mesmo local que o indivíduo já se desloca (CERVERO, 

2011a). Questões qualitativas como limpeza, conforto e segurança são relevantes, 

mas não serão tratadas nesse trabalho. 
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Este trabalho testa a medida de acessibilidade na Região Metropolitana de São 

Paulo, com dados agregados por zonas, por meio de automóveis e por meio de 

transporte público, para explicar o volume excessivo de automóveis particulares em 

algumas localidades da cidade de São Paulo. Ao contrário de outros trabalhos, como 

o de Cintra (2014), que tratam os congestionamentos como problema central, a 

proposta aqui é de considerar o trânsito como uma consequência da acessibilidade.  

Foram medidos os índices de acessibilidade por meio de automóvel e de 

transporte público. Este tipo de medida de acessibilidade, em que os indivíduos 

alcançam as atividades econômicas, é chamado de “acessibilidade ativa” por 

Cascetta (2009). A expectativa é que locais com um baixo índice de acessibilidade 

por transporte público possuam um número maior de automóveis do que locais com 

um alto índice de acessibilidade.  

A escolha do número de automóveis como variável a ser explicada se dá 

porque um número excessivo de automóveis aumenta o número e a extensão dos 

congestionamentos, piora a poluição atmosférica, demanda investimentos no 

controle de tráfego, encarece empreendimentos imobiliários que precisam implantar 

grandes garagens e aumenta a necessidade de espaço para os automóveis, seja 

por meio de vias públicas, seja para a construção de estacionamentos em locais que 

poderiam abrigar atividades produtivas.  

A resposta obtida nesse trabalho pode ajudar a gestão de novos rumos das 

políticas públicas de transportes e de uso do solo. Locais com grande população 

devem estar bem conectados aos locais com grande número de empregos. Locais 

com alto índice de acessibilidade poderiam ter uma maior densidade populacional e 

de empregos. Medidas nesse sentido contribuiriam para diminuir a necessidade do 

uso do automóvel. 

De acordo com Glaeser e Kohlhase (2004), com a diminuição do custo do 

transporte de mercadorias, a função das cidades mudou de exportadora de produtos 

manufaturados para a função de conectar as pessoas, pois a maior parte dos 

serviços exige uma interação interpessoal. As grandes cidades possibilitam 

economias de escala e uma maior especialização da força de trabalho, além de 

economias de aglomeração, em que as firmas se beneficiam ao se localizarem 

próximas umas das outras, de potenciais empregados e de potenciais clientes. 
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Porém, as economias de aglomeração podem ser negativamente afetadas por 

falhas na conectividade entre as pessoas. Como apontam Meyer, Grostein e 

Biderman (2004), a organização da metrópole em relação à acessibilidade e ao uso 

da terra deve considerar os novos padrões da indústria e dos serviços. Com uma 

maior padronização dos produtos e a queda nos custos do transporte, 

características como criatividade e qualidade no atendimento se tornam essenciais 

na competição empresarial. 

Outro objetivo deste trabalho é estabelecer a posse do carro como decisão de 

racionalidade econômica do indivíduo. O automóvel é uma ferramenta que possibilita 

o alcance de um número maior de oportunidades econômicas por parte do habitante 

da cidade. Não ter a disponibilidade de um carro significaria ter acesso a um número 

reduzido de oportunidades econômicas ou ter que realizar maiores sacrifícios em 

termos de tempo de deslocamento para alcançá-las.  

Se o indivíduo tomar decisões econômicas racionais, ele deverá possuir um 

automóvel se tiver poder de compra para tal e se esse automóvel aumentar o seu 

acesso a oportunidades econômicas. Se a posse do automóvel for indiferente para o 

número de oportunidades que podem ser alcançadas, em comparação com o 

transporte público, o indivíduo racional economicamente não gastaria milhares de 

reais para possuir um automóvel. 

A escolha da região metropolitana de São Paulo se justifica por ser uma 

megalópole de um país em desenvolvimento, apresentando desigualdades e 

heterogeneidades espaciais de renda, acesso ao automóvel, número de empregos, 

população e acesso a transporte público. A população de São Paulo cresceu mais 

de 300 vezes de 1880 a 2000 (URBAN AGE, 2008), e os dados refletem o rápido 

crescimento e a falta de planejamento urbano. Além disso, a região metropolitana de 

São Paulo dispõe de dados provenientes de uma pesquisa utilizada para elaborar 

políticas públicas na área de transportes. 

Nos próximos dois capítulos apresentamos um debate do ponto de vista 

econômico e com bases teóricas sobre o debate do volume de veículos e seus 

impactos econômicos vis-à-vis acessibilidade.  
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1 A economia da posse do automóvel 

O número de automóveis aumentou 76% na Região Metropolitana de São 

Paulo entre 2001 e 2012, e, no mesmo período, o número de motocicletas aumentou 

281,2%, de acordo com Rodrigues (2013). Alvarenga et al. (2010) e Gabriel et al. 

(2011) explicam os aumentos nas vendas de veículos pelo aumento da renda e do 

crédito ao consumo no período, além de medidas contracíclicas do governo federal, 

como a redução de impostos para a venda de veículos, com o objetivo de conter 

uma recessão provocada pela crise econômica mundial de 2008. 

É importante considerar que a indústria automobilística possui um peso de 

21% no PIB industrial e 5% no PIB total do Brasil (ANFAVEA, 2014), isso sem contar 

outras atividades, como serviços de financiamento, seguros, estacionamento e 

venda de combustíveis, entre outras. O mercado interno é visto como essencial para 

sustentar a produção automobilística, formada exclusivamente por empresas 

estrangeiras. Concomitantemente, as cidades brasileiras falharam na expansão de 

suas redes de transporte público, levando ao congestionamento dos sistemas 

viários.  

 Como mostram Arnott e Small (1994), expandir o sistema viário pode ser 

ineficiente ou até contraprodutivo para diminuir os congestionamentos. Os autores 

sugerem o aumento do custo econômico do uso do automóvel, por meio de pedágio 

urbano, para solucionar o problema dos congestionamentos. Alguns trabalhos 

(JAKOBSSON; FUJII; GÄRLING, 2002; GÄRLING; SCHUITEMA, 2007) mostram 

que desincentivos econômicos, como aumentar o custo de utilização do automóvel, 

possuem efeitos fracos na redução de seu uso ou são difíceis de serem 

implantados. De qualquer forma, a solução apresentada tem como objetivo diminuir 

os congestionamentos, ao invés de aumentar a acessibilidade. 

 Num estudo comparativo entre cidades americanas, canadenses, 

australianas, europeias e asiáticas, Kenworthy e Laube (1999) concluem que o nível 

de riqueza não determina se a cidade é dependente do automóvel. Fatores como a 

forma da cidade, densidade e custo do automóvel são os melhores para explicar se 

a cidade é dependente do automóvel. Cidades que possuem sistemas de transporte 

por trilhos apresentam maior uso de transporte público do que cidades que possuem 

apenas ônibus. Em uma pesquisa realizada em Hong Kong, Cullinane (2002) conclui 
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que as pessoas estão dispostas a usarem o transporte público quando ele é barato e 

eficiente. 

Já Johnston e Gao (2009) compararam políticas de melhoria no transporte 

público e de subsídios na compra de automóveis com o objetivo de melhorar a 

acessibilidade a empregos para famílias de baixa renda. No modelo apresentado, 

apenas medidas que visam melhorar o transporte público se mostraram eficazes. 
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2 As consequências econômicas do excesso de automóveis e da baixa 

acessibilidade 

Alguns trabalhos consideram os custos dos congestionamentos e dos longos 

deslocamentos até o trabalho de forma limitada. Cintra (2014) observa que os 

congestionamentos geram custos em relação ao tempo perdido e custos monetários, 

como os gastos com combustíveis e saúde, devido à poluição atmosférica. Haddad 

et al. (2013) colocam que fatores como atrasos, faltas e menores níveis de esforço 

afetam trabalhadores que precisam se deslocar por longas distâncias. 

 Entretanto, os custos da “inacessibilidade” podem incluir maiores índices de 

desemprego, menor mobilidade social e salários menores, e, quando atingem os 

jovens, estes custos se perpetuam para a vida adulta (CERVERO, 2011b). Os 

congestionamentos e a baixa acessibilidade também possuem efeitos negativos na 

produtividade das cidades e dos trabalhadores (CERVERO, 2001, 2009). Portanto, a 

questão da acessibilidade se coloca como fundamental na competitividade das 

cidades e dos países. 

 Lyons e Chatterjee (2008) apontam os custos, benefícios e trade-offs do 

deslocamento para o trabalho do ponto de vista do indivíduo. O tempo utilizado no 

deslocamento pode ser:  

a) improdutivo, ao não apresentar benefícios e ser tempo perdido;  

b) contraprodutivo, pois além de não apresentar benefícios propriamente, ainda 

diminui a produtividade do tempo subsequente;  

c) produtivo, ao apresentar benefícios ao indivíduo;  

d) plenamente produtivo, o que significa que o tempo gasto no deslocamento foi 

tão produtivo quanto seria se fosse utilizado com outra atividade;  

e) ultraprodutivo, ao gerar mais benefícios do que se o tempo tivesse sido 

utilizado de outra forma. 

 Delmelle, Haslauer e Prinz (2013) demonstram que o tempo de deslocamento 

até o trabalho possui um impacto significativo na satisfação social do indivíduo. 

Quanto menor o tempo gasto, maior a possibilidade de ter um maior contato com os 

amigos e uma maior participação em atividades sociais. 
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 Outra forma de ver a questão é demonstrada por Currie e Senbergs (2007), 

ao tratar da “posse forçada do carro” como um problema que afeta pessoas de baixa 

renda com pouco acesso a transporte público, e que tem na posse do carro a única 

alternativa ao isolamento espacial, limitando as possibilidades de trabalho. 

Certamente esta circunstância afeta de forma mais intensa os mais pobres, mas a 

população de rendas média e alta também é prejudicada, por ter o seu consumo 

limitado pela necessidade da posse do automóvel, e em nível coletivo, essa 

necessidade pode causar um número excessivo de automóveis nessas localidades 

de baixo acesso ao transporte público. Políticas que incentivem o uso do automóvel 

pioram esta situação e ainda contribuem para o aumento da desigualdade social, 

pois não contemplam aqueles que não podem adquirir carros. 
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3 Base de Dados 

A base de dados utilizada é a Pesquisa Origem-Destino de 2007, realizada pela 

Companhia do Metropolitano de São Paulo (METRÔ, 2008). Ela é utilizada para 

embasar decisões de políticas públicas e também na produção de artigos científicos, 

como Haddad et al. (2013) e Vieira e Haddad (2014). Esta pesquisa é realizada com 

uma periodicidade de dez anos, e a última edição foi feita em 2007. 

A Pesquisa Origem-Destino de 2007 foi realizada por amostragem domiciliar, 

com aproximadamente 30.000 residências entrevistadas de forma válida. As 

respostas se referem apenas ao ano de 2007, e incluem, além das medidas de 

origem-destino, dados socioeconômicos e demográficos (METRÔ, 2008). 

Esta base de dados divide a Região Metropolitana de São Paulo em 460 

zonas. Devido à falta de dados em 37 zonas pesquisadas, estas foram excluídas, 

restando os dados de 423 zonas para utilização neste trabalho.  

3.1 Caracterização da área estudada 

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) é compreendida pela cidade de 

São Paulo e por outros 38 municípios. De acordo com os dados da Pesquisa 

Origem-Destino de 2007, a RMSP possui por volta de 19,5 milhões de habitantes, 9 

milhões de empregos e 3,6 milhões de automóveis particulares. A divisão oficial 

separa o município nas regiões: Centro, Centro-Sul, Leste 1, Leste 2, Nordeste, 

Noroeste, Oeste, Sudeste e Sul. Já a Região Metropolitana é dividida em: Leste, 

Norte, Oeste, Sudeste e Sudoeste.  

Podemos ver na tabela 1 que aproximadamente 55% da população da Região 

Metropolitana está no município central e o restante está nos outros 38 municípios. A 

maior concentração populacional está na faixa que engloba as regiões sul, sudeste e 

leste da cidade de São Paulo e os municípios a leste e sudeste. Esta faixa possui 

62% dos moradores da Região Metropolitana. 

A região Leste 2, na periferia da cidade de São Paulo, possui uma densidade 

populacional maior do que a região Central. Outras regiões afastadas do centro, 

como a Leste 1 e a Sudeste, também possuem altas densidades. Como era de se 

esperar, a cidade de São Paulo possui uma densidade maior do que os outros 

municípios da Região Metropolitana. Cabe também uma observação em relação à 
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região Sul do município de São Paulo: apesar da grande população, possui uma 

baixa densidade, por contar com grandes áreas ocupadas por represas e mata 

nativa. 

Tabela 1 – Dados demográficos e econômicos da Região Metropolitana de São Paulo, por região. 

Região População 

Densidade 

Populacional 

(por hectare) 

Empregos 

per capita 

Renda Média Familiar 

(R$) 

Centro 331,986 124.63 2.70                    3,236.35 

Centro-Sul 718,149 91.07 1.17                    4,157.46 

Leste 1 1,641,176 103.96 0.28 1,934.23 

Leste 2 1,329,455 165.03 0.21 1,535.98 

Nordeste 1,182,760 76.25 0.45 2,491.75 

Noroeste 998,074 68.80 0.24 2,037.14 

Oeste 876,807 67.89 1.47 4,209.04 

Sudeste 1,498,141 116.07 0.57 2,509.01 

Sul 2,320,091 37.16 0.24 1,848.66 

RM Leste 2,777,920 9.76 0.36 1,784.47 

RM Norte 507,826 6.93 0.27 1,510.88 

RM Oeste 1,805,983 32.55 0.34 1,761.55 

RM Sudeste 2,576,641 31.06 0.41 2,275.92 

RM Sudoeste 969,611 6.58 0.33 1,729.46 

Total SP 10,896,639 71.37 0.54 2,438.31 

Total Outros 8,637,981 13.41 0.36 1,908.40 

Total RMSP 19,534,620 24.52 0.46 2,210.97 

Fonte: Pesquisa Origem-Destino 2007 

Os dados mostram uma grande concentração de empregos. Apenas quatro 

regiões, todas na cidade central, estão acima da média da Região Metropolitana em 

relação ao número de empregos por habitante. Além da região Centro, duas dessas 

regiões (Centro-Sul e Oeste) compõem o “quadrante sudoeste” descrito por Villaça 

(1998). Esta região é conhecida por concentrar escritórios, sedes de empresas 

brasileiras e filiais de empresas estrangeiras. 

Quanto à renda média por família (mensal), as mesmas regiões com maior 

número de empregos por habitante possuem os maiores níveis de renda. 

Considerando as 423 zonas utilizadas neste trabalho, a renda média por família 

varia de R$ 1.080,09 a R$ 8.388,68. 



12 

 

A tabela 2 mostra quantas famílias possuem um, dois, três ou mais automóveis 

e quantas famílias não possuem nenhum automóvel. Esses dados mostram que a 

posse do automóvel é heterogênea pela Região Metropolitana de São Paulo. 

Tabela 2 - Posse de automóvel por região 

Região Nenhum automóvel 1 automóvel 2 automóveis 3 automóveis 

Centro 54.51% 34.47% 7.60% 1.99% 

Centro-Sul 31.67% 42.45% 17.94% 5.05% 

Leste 1 51.86% 36.85% 8.50% 0.91% 

Leste 2 62.02% 32.05% 4.23% 0.77% 

Nordeste 47.28% 37.12% 10.90% 2.93% 

Noroeste 52.38% 36.15% 9.45% 1.63% 

Oeste 34.70% 40.17% 18.28% 5.06% 

Sudeste 42.39% 40.81% 12.81% 2.28% 

Sul 56.75% 35.57% 5.57% 1.03% 

RM Leste 51.95% 37.04% 9.14% 1.31% 

RM Norte 63.19% 31.51% 3.95% 0.53% 

RM Oeste 51.35% 37.83% 6.10% 0.70% 

RM Sudeste 43.91% 42.22% 11.53% 1.81% 

RM Sudoeste 54.59% 34.77% 6.92% 1.01% 

Total SP 49.34% 37.18% 9.89% 2.10% 

Total Outros 50.32% 38.21% 8.71% 1.26% 

Total RMSP 49.76% 37.62% 9.38% 1.74% 

Fonte: Pesquisa Origem-Destino 2007 

Metade das famílias da Região Metropolitana não possui nenhum automóvel, 

enquanto aproximadamente 11% possuem dois ou mais automóveis. 

Nas regiões Centro-Sul e Oeste da cidade de São Paulo, 5% das famílias 

dessas regiões possuem três ou mais automóveis. O número de famílias que não 

possuem automóveis nessas regiões está abaixo de 35%. Já em regiões como a 

Leste 2 e a região norte da Região Metropolitana, mais de 60% das famílias não 

possuem automóveis. Uma das regiões com o menor índice de posse de automóveis 

pelas famílias é a região Centro de São Paulo. 
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4 Modelo 

4.1 Modelo Gravitacional de Acessibilidade 

 Neste trabalho, foi utilizado o modelo gravitacional de acessibilidade 

elaborado por Hansen (1959). Este modelo consiste em ponderar as oportunidades 

de um local pela impedância em chegar lá. A opção foi por utilizar o número de 

empregos como o número de oportunidades e o tempo de deslocamento da origem 

ao destino como a impedância. Segundo Cervero (2011a), uma forma adequada de 

utilizar o modelo gravitacional de acessibilidade é realizar a comparação entre a 

acessibilidade por transporte coletivo e por transporte individual. 

A fórmula da equação gravitacional de acessibilidade é:  

 

𝐴𝑖 =  ∑ 𝑊𝑗 . 𝑓(𝐶𝑖𝑗)𝑗          (1) 

 

onde o índice de acessibilidade do local (i) é determinado pela soma das 

oportunidades (W) no local (j) dividido pelo tempo de deslocamento (C), entre os 

locais (i) e (j). Os dados disponíveis possibilitaram o cálculo da acessibilidade por 

meios coletivos e individuais.  

 

4.2 Regressão 

 Após o cálculo dos índices de acessibilidade, foram realizadas regressões 

lineares robustas em log. A variável dependente, a ser explicada, é o número de 

automóveis per capita. Optamos por não utilizar o número absoluto de automóveis 

para a população de cada zona não afetar os resultados. 

Testamos como variáveis explicativas os índices de acessibilidade por meios 

coletivos e por meios individuais. Utilizamos como variáveis de controle: a renda 

média mensal por família; a densidade populacional, definida por população por 

hectare; e a porcentagem de população acima de 18 anos. 

 

𝑦 =  𝛼 +  𝛽1. 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑠 +  𝛽2. 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑜𝑟𝑓𝑎𝑚 +  𝛽3. 𝑑𝑒𝑛𝑠 +  𝛽4. 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒𝑝𝑜𝑝𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑎
+ µ    (2) 
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A variável de renda média mensal por família tem o objetivo de controlar a 

capacidade de consumir automóveis. A variável porcentagem de população acima 

de 18 anos se justifica porque esta é a idade mínima para poder obter uma Carteira 

Nacional de Habilitação, ou seja, é esperado que apenas pessoas acima de 18 anos 

possuam automóveis. 

A variável densidade segue o trabalho realizado por Schimek (1996), que, 

utilizando dados em nível individual, considerou a densidade populacional como 

fator explicativo para o número de automóveis. Esta variável teve um efeito modesto 

e inversamente proporcional no modelo. O autor conceituou como medida de 

acessibilidade a existência de um ponto ou estação de transporte público no raio de 

três quarteirões da residência. Portanto, o modelo de acessibilidade de Hansen 

(1959) não foi aplicado. 

Já Prskawetz, Leiwen e O'Neill (2004) consideraram o tamanho das famílias 

como fator que influencia o número de automóveis, pois famílias menores têm uma 

probabilidade maior de serem chefiadas por jovens ou por idosos, que costumam 

possuir menos automóveis. Como utilizamos dados agregados por zona, e não em 

nível individual, esta variável pode apresentar problemas, porque o tamanho das 

famílias de um determinado local possui alta correlação com a renda. 

Fatores motivacionais e questões como conforto e segurança são tratados 

como constantes nesse modelo. Entretanto, outros trabalhos (BAMBERG; 

HUNECKE; BLÖBAUM, 2007; GARDNER; ABRAHAM, 2008; STEG, 2005; STEG; 

GEURS; RAS, 2001) encontram correlações psicológicas e sociais e a decisão de 

usar o automóvel. Certamente fatores subjetivos como o status afetam a decisão de 

possuir um automóvel, ainda mais num país desigual social e economicamente, mas 

este trabalho busca a decisão econômica do indivíduo. Nosso argumento é de que o 

número de automóveis também pode ser explicado pela racionalidade econômica 

das pessoas. 

O custo do transporte público também é tratado como constante, pela 

impossibilidade de distinguir o preço das passagens nos dados utilizados. Alguns 

trabalhos (DARGAY, 2007; GIULIANO; DARGAY, 2006) utilizam os custos de possuir 

e manter um automóvel em seus modelos explicativos. Estas variáveis não são 
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apropriadas para este trabalho, pois não há razão para o custo do automóvel mudar 

significativamente nos diferentes locais da Região Metropolitana de São Paulo, além 

da falta de disponibilidade de dados. Estas variáveis são mais adequadas para 

trabalhos que comparem a posse do automóvel em diferentes regiões ou momentos. 

Outros trabalhos que tentam explicar o número de automóveis (CRAMPTON, 

2006; HAN; ALGERS, 1996) não utilizam a medida de acessibilidade adotada neste 

trabalho. Já Matas, Raymond e Roig (2009) aplicam o modelo gravitacional de 

acessibilidade elaborado por Hansen (1959), mas utilizam uma base de dados em 

nível individual.    
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5 Resultados 

A primeira série de regressões testa o efeito do índice de acessibilidade por 

transporte coletivo no número de automóveis particulares per capita na Região 

Metropolitana de São Paulo, no ano de 2007.  

Os resultados estão demonstrados na Tabela 3. A coluna (1) corresponde à 

regressão apresentada na equação (2). A coluna (2) exclui a variável densidade, por 

não apresentar significância estatística na primeira regressão. 

As colunas (3) e (4) realizam um exame de robustez ao considerar apenas 

dados para a cidade de São Paulo (3) e para os outros municípios da Região 

Metropolitana (4). Estas duas separações regionais têm o objetivo de certificar que 

os resultados não são afetados por diferenças entre a cidade de São Paulo e os 

outros municípios. 

 
Tabela 3 - Número de automóveis particulares pelo índice de acessibilidade por transporte coletivo 

Nota: desvio padrão em parênteses, com ***, ** e * denotando nível de significância de 1, 5 e 10%, 
respectivamente. 

 

Variável Dependente: número de automóveis per capita (log) 

     

 

(1) (2) (3) (4) 

    

Excluindo 

densidade 

Apenas a 

cidade de São 

Paulo 

Apenas outros 

municípios 

Acessibilidade 

Coletivo -0.127*** -0.115*** -0.166*** -0.0076 

 

(0.0309) (0.0267) (0.0389) (0.0633) 

Renda 0.908*** 0.904*** 0.920*** 0.924*** 

 

(0.0442) (0.043) (0.0515) (0.0714) 

Densidade 0.00802 

 

-0.0101 0.0000553 

 

(0.0119) 

 

(0.0133) (0.0262) 

% População adulta 0.654*** 0.639*** 0.712*** 0.666* 

 

(0.212) (0.217) (0.245) (0.362) 

Constante -7.261*** -7.316*** -6.865*** -8.456*** 

 

(0.389) (0.404) (0.504) (0.768) 

     Observações 423 423 308 115 

R² 0.82 0.819 0.842 0.719 
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Os coeficientes da regressão (1) são consistentes com os valores esperados 

e o modelo possui alto valor explicativo. A acessibilidade por transporte coletivo 

possui efeito negativo sobre o número de automóveis. Já a renda e a porcentagem 

de população adulta possuem efeitos positivos sobre o número de automóveis. 

 A variável densidade não apresentou significância estatística. Uma hipótese é 

de que a Região Metropolitana de São Paulo não teve o mesmo processo de 

desenvolvimento urbano das metrópoles norte-americanas, que possuem o centro 

denso e bem servido por transporte público e subúrbios com baixa densidade e 

grande dependência do automóvel. São Paulo é heterogênea em relação a sua 

densidade, possuindo áreas de menor densidade no centro, por serem antigas áreas 

industriais ou de concentração de comércio e serviços, e áreas na periferia com 

altíssimas densidades de população de baixa renda. Considerando esta análise, a 

regressão (2) não apresentou grandes diferenças em relação a regressão (1) com a 

retirada desta variável. 

 Na comparação entre a cidade de São Paulo e os outros municípios da 

Região Metropolitana, a regressão (3) apresentou resultados semelhantes aos da 

regressão (1). Já a regressão (4) apresentou a variável renda como a única com 

significância estatística. Seu valor explicativo também foi menor. Portanto, a 

acessibilidade por transporte público só ajuda a explicar o número de automóveis na 

cidade de São Paulo, não possuindo nenhum efeito na explicação do número de 

automóveis nos outros municípios da Região Metropolitana. 

Seguindo as recomendações de Cervero (2011a), este trabalho compara a 

acessibilidade por transporte coletivo e por transporte individual. A Tabela 4 

apresenta os resultados para as mesmas regressões, mas com a variável 

acessibilidade por modo individual no lugar da variável acessibilidade por modo 

coletivo. A mesma equação (2) foi aplicada. A regressão (5) mostra que a variável 

acessibilidade não possui significância estatística, nem mesmo retirando a variável 

densidade, na regressão (6). 

 Entretanto, ao se separar a amostra entre cidade de São Paulo e outros 

municípios, a variável acessibilidade individual se tornou estatisticamente 

significante, com efeitos modestos. Na regressão (7), o coeficiente desta variável é 

negativo, o que é um resultado surpreendente, pois o que se espera é que uma 

maior acessibilidade para o transporte individual aumente o número de automóveis. 
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O resultado esperado foi encontrado na regressão (8), para os outros municípios da 

Região Metropolitana. 

 
Tabela 4 - Número de automóveis particulares pelo índice de acessibilidade por transporte individual 

Variável Dependente: número de automóveis per capita (log) 

 

(5) (6) (7) (8) 

     

    

Excluindo 

densidade 

Apenas a 

cidade de São 

Paulo 

Apenas outros 

municípios 

Acessibilidade Individual -0.0184 -0.0408 -0.0739** 0.0989** 

 

(0.0293) (0.0253) (0.0369) (0.0427) 

Renda 0.888*** 0.908*** 0.958*** 0.846*** 

 

(0.0535) (0.0483) (0.0686) (0.0756) 

Densidade -0.0172 

 

-0.0148 -0.0267 

 

(0.011) 

 

(0.0128) (0.0206) 

% População adulta 0.319 0.327 0.357 0.433 

 

(0.207) (0.206) (0.238) (0.349) 

Constante -8.179*** -8.171*** -8.157*** -8.895*** 

 

(0.362) (0.356) (0.438) (0.598) 

     Observações 423 423 308 115 

R² 0.808 0.807 0.831 0.731 

Nota: desvio padrão em parênteses, com ***, ** e * denotando nível de significância de 1, 5 e 10%, 

respectivamente. 

 Uma possível explicação é o diferente nível de acessibilidade encontrado na 

cidade de São Paulo e nos outros municípios, como pode ser visto na Tabela 5. A 

cidade de São Paulo possui, em média, níveis de acessibilidade maiores do que dos 

outros municípios, tanto para modos individuais quanto coletivos.  
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Tabela 5 - Índices de acessibilidade por região 

Região Observações Acessibilidade Individual Acessibilidade Coletiva 

  Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

RMSP 423 45218.77 29226.91 30752.97 18777.57 

Cidade de São Paulo 308 53073.98 28979.12 36411.79 18558.59 

Outros Municípios 115 24180.47 16951.22 15597.18 7712.252 

Fonte: Elaboração própria 

Os índices de acessibilidade demonstram que os moradores dos outros 

municípios da Região Metropolitana podem estar isolados dos empregos oferecidos 

na cidade de São Paulo, e também que estes municípios oferecem poucos 

empregos, como já mostramos na Tabela 1. Este isolamento provoca a “posse 

forçada do carro” (CURRIE; SENBERGS, 2007), apesar de este fenômeno ser 

limitado pela renda, que como vimos na Tabela 1, também é menor para os outros 

municípios da Região Metropolitana de São Paulo.  

 De acordo com Meyer, Grostein e Biderman (2004), grande parte da 

população metropolitana chega a São Paulo por meio dos serviços de ônibus 

intermunicipais, e as linhas de trem metropolitano existentes são de baixa eficiência. 

Em contrapartida, no transporte individual, o tráfego é feita predominantemente por 

vias expressas congestionadas, que servem tanto aos automóveis quanto aos 

caminhões levando cargas produzidas no interior e na Região Metropolitana para o 

Porto de Santos e fazendo a viagem inversa, levando produtos finais e matérias-

primas importadas para o interior e para a Região Metropolitana. As mesmas vias 

servem para o deslocamento para o trabalho, do ponto de vista da população local, 

e para transportar parte do que é comercializado pelo Brasil com o exterior. 

A situação da “posse forçada do carro” se agrava quando consideramos que 

equipamentos culturais e de lazer se concentram no centro da cidade de São Paulo 

(MEYER; GROSTEIN; BIDERMAN, 2004). Se o tempo nos dias de trabalho é 

ocupado com o deslocamento, resta o fim de semana para desfrutar dessas 

atividades. Porém, o nível de frequência ofertada do transporte público é menor aos 

sábados e domingos, aumentando ainda mais o tempo de deslocamento dos outros 

municípios e de regiões isoladas dentro da cidade de São Paulo até o centro, e se 

tornando mais um fator que contribui para a posse do automóvel. 

 Em regiões da cidade de São Paulo que possuam um índice de acessibilidade 
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maior para o transporte coletivo, o morador tem a possibilidade de tomar uma 

decisão econômica, baseada nos custos de oportunidade entre o maior gasto com o 

automóvel e a maior acessibilidade que ele oferece. Na região central, por exemplo, 

passam quatro linhas de metrô e cinco linhas de trem, possibilitando a conexão 

direta para todas as regiões da cidade, exceto a região sul, e para dezoito 

municípios da região metropolitana. Um morador da região central pode atingir 

grande parte dos empregos disponíveis, seja na indústria, comércio ou serviços, por 

transporte público, sem realizar grandes sacrifícios em termos de tempo. A aquisição 

do automóvel é uma opção. 

  Já em municípios como Guarulhos (1.278.919 habitantes) e São Bernardo do 

Campo (795.369 habitantes) não existem estações de metrô ou trem. Todo 

deslocamento de transporte público para dentro ou fora dessas cidades é realizado 

por ônibus que se conectam às estações de trem e metrô, utilizando as vias 

congestionadas pelos automóveis.  

Esses municípios apresentam taxas de empregos por habitante próximas da 

média da Região Metropolitana (0,39 e 0,48, respectivamente), por serem 

importantes centros industriais. A falta de transporte público mais eficiente nesses 

municípios limita a possibilidade de pessoas que vivem em outros locais trabalharem 

nessas indústrias e também limita a possibilidade de moradores de Guarulhos e São 

Bernardo do Campo terem empregos em outros setores que estão majoritariamente 

em locais centrais de São Paulo. 

Tabela 6 - Dados de Itapecerica da Serra e Embu 

Município 

Empregos por 

habitante Renda Média Familiar % Ensino Superior Completo 

Itapecerica da Serra 0,24 R$ 1.845,25 4,77% 

Embu 0,21 R$ 1.543,42 1,98% 

RMSP 0,46 R$ 2,210.97 9,63% 

Fonte: Elaboração própria 

Em municípios menores, como Itapecerica da Serra (158.648 habitantes) e 

Embu (251.139 habitantes), a taxa de empregos por habitante é menor (0,24 e 0,21, 

respectivamente), e também não existem estações de trem ou metrô. Sair do 

município para trabalhar é uma necessidade para a maioria da população, e as 

únicas possibilidades são o ônibus e o transporte individual. Com o tempo gasto no 
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deslocamento até o trabalho, sobra pouco para a qualificação profissional. E a 

menor acessibilidade também limita as opções de locais para a realização de 

cursos. A menor qualificação diminui ainda mais o leque de empregos possíveis, e, 

finalmente, possui efeito negativo na renda. Se a população possui, em média, 

pouco tempo livre disponível e uma renda baixa, não estarão criadas as condições 

econômicas para o desenvolvimento de comércio e serviços no local, mantendo a 

taxa de empregos por habitante baixa e forçando seus habitantes a trabalharem em 

outros locais. É um círculo vicioso. 
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Conclusão 

Este estudo aplicou o modelo de acessibilidade por modo coletivo e por modo 

individual como variável explicativa para o número de automóveis na Região 

Metropolitana de São Paulo no ano de 2007, com uma única base de dados. Uma 

melhor acessibilidade por transporte coletivo diminui o número de automóveis na 

cidade de São Paulo, demonstrando que a posse do automóvel também pode ser 

considerada uma decisão de racionalidade econômica do indivíduo, ao consumir um 

automóvel para poder alcançar mais oportunidades econômicas. Entretanto, o 

mesmo índice não possui efeito sobre o número de automóveis nos outros 

municípios da Região Metropolitana. A acessibilidade por modo individual mostrou 

resultados modestos e inconclusivos em relação ao número de automóveis, tendo 

efeitos negativos na cidade de São Paulo e efeitos positivos nos outros municípios 

da Região Metropolitana. 

Os resultados empíricos mostram que o poder público pode utilizar a melhoria 

do transporte público, combinada com um maior equilíbrio no número de empregos 

entre as zonas urbanas, como uma das formas de atingir os objetivos de diminuir o 

número de automóveis na cidade de São Paulo e aumentar a produtividade urbana. 

Já a Região Metropolitana de São Paulo constitui um desafio maior para as 

políticas públicas, pois o sistema de transportes intermunicipal é dirigido pelo 

governo estadual, cada município possui o seu próprio sistema local de transportes 

e o uso da terra também é regulado pelas prefeituras locais. A falta de uma 

instituição para coordenar as ações de diferentes instâncias limita as opções de 

intervenção na rede metropolitana de transportes com o objetivo de melhorar a 

acessibilidade e a produtividade dos trabalhadores da região. A constituição de um 

órgão como o citado acima, à semelhança do Greater London Authority, deveria ser 

prioridade. 
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