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Objetivo da palestra 

• Aprender a aplicar os conhecimentos para resolver 
problemas de mobilidade urbana, em especial no 
campus da USP 
 

• Aprender algumas técnicas para organizar um 
projeto de engenharia  



Quais são os 
problemas 

O que é a 
Mobilidade? 

O que 
fazer? 

Como 
fazer? 

Será que 
fiz certo? 

INÍCIO TÉRMINO 

1.DESCOBRIR 2.DEFINIR 3. DESENVOLVER     4.ENTREGAR 

Processo: 

Etapas: 



O que é mobilidade? 

É um conceito que se refere às necessidade das pessoas de 
realizar deslocamentos. Os quais podem ser feitos por meio 
de transporte individual, transporte público ou serviços 
compartilhados.  O transporte individual consiste de 
diferentes modais incluindo: à pé, de bicicleta, patinete,  
carro entre outros. O transporte público consiste 
principalmente de ônibus, trem e metro. Os serviços 
compartilhados, que surgiram com o advento dos 
smartphones e os aplicativos, mais conhecidos são Uber, 99, 
Cabify, Yellow entre outros. 



O que é mobilidade? 
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Necessidade 
das Pessoas 
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proporciona 



Quais são os problemas da mobilidade? 

Antes, vamos identificar possíveis “atores” 

Usuários 

Modais 

Operadores 

Serviços 
transporte 

Gerador de 
demanda 

Cidade 
Poder 

concedente 

Gestor 

Outros 
serviços 

Condutor 

Agentes 
operação 

Agentes 
fiscalização 



Vamos ver os possíveis aspectos que podem ocasionar 
“incômodos” ou “oportunidades” para alguns dos atores: 

Usuários 

Tempo de viagem 

Tempo de espera 
no ponto 

Tempo de 
troca 

Variabilidade 
do tempo 

Qualidade do 
serviço 

Conforto Confiabilidade 

Informação 

Segurança 

Custo da 
viagem 

Aproveitar a 
viagem 

Peso e 
volume da 

mochila 



Vamos ver os possíveis aspectos que podem ocasionar 
“incômodos” ou oportunidades para alguns dos atores: 

Cidade 

Congestionamento 

Diminui a 
produtividade 

Impacto 
ambiental 

Consumo de 
energia 

Qualidade de 
vida 

Serviços  
Desenvolvi-

mento 

Alternativas 

Segurança 

Investimentos 

Infraestrutura 

Smart City 



Vamos praticar  “BrainsStorming” 

• Conectar os nossos cérebros e estimular a criatividade 

• Cumprimentar os vizinhos em sua volta e formar grupos 

• Fazer uma lista de coisas que normalmente são “branca” 

• Escolher um item da lista que faria sucesso se fosse “preta” 



Vamos praticar  “BrainsStorming” , identificando problemas 
ou oportunidades para: 

Poder concedente 

Subsídios Fraudes Fiscalização 
Demandas 
população 

Acessibilidade 
Polícas 

públicas 

Gratuidades 
Bilhetes 

inteligentes 
Serviços 
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Plano para 

2030 
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Praticar o “brainstorming” em casa para identificar os 
problemas ou as oportunidades para os demais atores: 

Usuários 

Modais 

Operadores 

Serviços 
transporte 

Gerador de 
demanda 

Cidade 
Poder 

concedente 

Gestor 

Outros 
serviços 

Condutor 

Agentes 
operação 

Agentes 
fiscalização 

Exercício 1 -  para fazer em casa: 



Qual é a estimativa de tempo necessário para fazer o 
percurso entre o Metrô Butantã e a Poli (Adm.)? 

Ônibus: 
 

À pé: 
 

Bike: 
 

? 

? 

? 

QUIZ #1 



P1 

M 

Poli 
1.  Localizar o Metro e a Polo no 
mapa 



P1 

M 

Poli 
2. Escolher alguns pontos de 
referência no mapa 



P1 

M 

Poli 
3.  Traçar a rota por segmentos 



P1 

M 

Poli 
4.  Medir os segmentos 



P1 

M 

Poli 
Metro – Portão 1 :   1000m 
Portão 1 – Poli:         2400m 
 
Distância total:         3400m 



Dados de velocidade: 

Ônibus:  18km/h  
 

À pé:         5km/h 
 

Bike:        15km/h 
 

300m/min 
 

80m/min 
 

240m/min 
 



Qual é a estimativa de tempo necessário para fazer o 
percurso entre o Metrô Butantã e a Poli (Adm.)? 

Ônibus: 
 

À pé: 
 

Bike: 
 

30min 

45min 

15min 

QUIZ #1 

(10min + 15min + 5min) 

(um possível resultado) 



Estimar o tempo necessário para fazer o percurso 
entre a sua casa e a Poli. Para diferentes modais 
e/ou diferentes combinações dos seguintes modais: 

ônibus 

a pé bike 

Exercício 2 - para fazer em casa: 

automóvel 

Uber 

Metrô CPTM 

Car pool Carona 

Dica:  há 2 abordagens 
possíveis 
 
 Experimental 
 Modelagem 
(aproximação de 1ª ,  
2ª ordem ou modelos 
estocásticos) 



Soluções já trabalhadas 

o Controle da frequência de passagem dos ônibus pelos pontos 
(Headway); 
 

o Controle de carregamento (lotação); 
 

o Controle da formação de comboio; 
 

o Novas rotas de circulação; 
 

o Redistribuição de pontos de parada; 
 

o Simulações de novos cenários. 
 



Exemplo de problema: Distorção do Headway e 
Aumento do Carregamento 



Pequeno 
distúrbio 

Exemplo de problema: Distorção do Headway e 
Aumento do Carregamento 



Exemplo de problema: Distorção do Headway e 
Aumento do Carregamento 



Distorção 
indesejada 
do headway 

Exemplo de problema: Distorção do Headway e 
Aumento do Carregamento 



Elevado tempo 
de espera 

Exemplo de problema: Distorção do Headway e 
Aumento do Carregamento 



Elevado tempo 
de parada 

Exemplo de problema: Distorção do Headway e 
Aumento do Carregamento 



Comboio 

Exemplo de problema: Distorção do Headway e 
Aumento do Carregamento 



Problema: Carregamento e Tempo de Espera 
Solução: Monitoramento e Controle do Sistema 

GPS 

OBDii 

SP em 
REDE 



SISTEMA DE ATUAÇÃO SOBRE O HEADWAY 

Dois Veículos em Operação: 
Headway Planejado de 600 s (10 min) 



SISTEMA DE ATUAÇÃO SOBRE O HEADWAY 

GPS Indica a Latitude e 
Longitude de Cada Veículo 

Lat.     -23,648 
Long.  -46,588  

Lat.     -23,665 
Long.  -46,557  



SISTEMA DE ATUAÇÃO SOBRE O HEADWAY 

Os dados de latitude e longitude 
são utilizados para calcular a 
distância [m] entre veículos, a 
partir da rota planejada. 

∆S 



SISTEMA DE ATUAÇÃO SOBRE O HEADWAY 

A partir dessa distância calculada 
(∆S) e da velocidade média dos 
ônibus no horário e no trecho sendo 
percorrido ( 𝑽𝒕𝒓;𝒉 ), calcula-se o 
Headway (∆t). 
 

∆t 

Headway:  
∆t = ∆S/𝑽𝒕𝒓;𝒉 



SISTEMA DE ATUAÇÃO SOBRE O HEADWAY 

O Headway Planejado é comparado com o Headway 
Calculado. A partir de modelo matemático, o painel 
instalado no veículo indica ao motorista como agir, por 
exemplo, esperando alguns segundos a mais no próximo 
ponto de parada. 



Monitor de assistência ao condutor 

5 



Monitor de assistência ao condutor 

4 



Monitor de assistência ao condutor 

3 



Monitor de assistência ao condutor 

2 



Monitor de assistência ao condutor 

1 



Monitor de assistência ao condutor 

0 



Circulares: 
Análise e Propostas 

Renato Oliveira Arbex 

Prefeitura do Campus da USP 

08/04/2016 





Frequência dos ônibus 

Disponibilidade de 
Informações 

Fila no Terminal 



Resultados da Pesquisa 
• De onde vem os usuários dos circulares?? (por CEP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  





Resultados da Pesquisa – Tempos de Viagem 



Quem vem de carro? 



Quem vem de carro? 



Origens (coletivo) 



• Tempos de Viagem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Origens e Tempos de Viagem (coletivo) 



• 1: Linha Expressa 

Novo serviço atendendo 
direto uma estação de 
Trem e de Metrô, 
parando apenas dentro 
da Usp e no Terminal. 

 

 

 

 

 

 

 

  



• 2: Circular Interna 

Exemplo de linha curta interna: ida e volta é necessário; parte da demanda não 
é atendida (trecho EF – Raia – Terminal – Rua do Matão) 

 

 

 

 

 

 

 

  



Alternativas propostas para  diminuição das Filas 
• Alternativa 3: Aumento da Frequência da linha que faz conexão com o 

Metrô Vila Madalena (Linha 2) 

• Frequência maior iria aumentar a competitividade da linha com relação 
aos circulares – baixa frequência gera tempos de espera muito altos e 
baixa confiança no serviço 

• Como o circular é mais confiável para chegar na hora é mais usado. 
Divulgação da melhoria nos pontos e no terminal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



http://www.sptrans.com.br/desenvolvedores/ 
fornecer os dados de transporte público da cidade de São 

Paulo. 

Fornece dados de 
transporte público de 
São Paulo para 
desenvolvimento de 
aplicativos 

http://www.sptrans.com.br/desenvolvedores/




(YAI, 2015) 



http://olhovivo.sptrans.com.br/ 

http://olhovivo.sptrans.com.br/


http://thecityfixbrasil.com/ 
http://humantransit.org/ 
http://urbandemographics.blogspot.com.br/ 
http://www.thetransportpolitic.com/ 
https://transportist.org/ 
https://caosplanejado.com/ 
https://caosplanejado.com/conheca-a-carreira-de-dois-
especialistas-em-mobilidade-urbana/ 
http://www.grupoccr.com.br/negocios/mobilidade-urbana 



http://tembici.com.br/ 

http://www.euvoudebike.com/ 

https://bikesampa.tembici.com.br/  
http://www.cidadedesaopaulo.com/spdebike/alugue-bike/ 

https://mobike.com/global/ 

https://www.ofo.com/ 

http://www.onbikeshare.com/ 



 
http://www.mobilicidade.com.br/siteoficial/home.aspx#.sobre|1000 
http://www.mobilize.org.br/ 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/sp_obras/
mobilidade_urbana/ 
http://www.cittati.com.br/ 
http://vadebike.org/ 
http://viatrolebus.com.br/ 
https://diariodotransporte.com.br/ 
http://www.copenhagenize.com/ 
http://marketurbanism.com/ 
 

https://diariodotransporte.com.br/

