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RESENHA  
 
Os Indicadores de desempenho do SIVIM constituem o estabelecimento de um processo de avaliação 
sistemática por relações numéricas objetivas e representativas do ambiente do tráfego metropolitano e urbano 
para o sistema viário de interesse metropolitano, representado pelas principais vias de referência para a 
mobilidade das cidades.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Indicadores do Sistema Viário, SIVIM, Sistema Viário de Interesse Metropolitano, 
Mobilidade Urbana, Indicadores de Desempenho e de Qualidade do Sistema Viário. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
O SIVIM é constituído pelas vias de referência das Regiões Metropolitanas do Estado de São Paulo, cerca de 
7.000 km de viário identificados, e representa as principais ligações entre um ou mais municípios e de 
utilização preferencial do Transporte público e de relevância para a mobilidade das cidades.  
 
O SIVIM é um Programa de Trabalho, voltado ao desenvolvimento de Estudos e Projetos e de referência para 
tomada de decisões na gestão de recursos destinados ao sistema viário, o projeto extrapola o interesse local 
e alcança dimensão metropolitana implicando na cooperação entre as esferas governamentais.  
 
O SIVIM classifica as suas vias em três categorias (Vide abaixo), Sistema Macro Metropolitano (1.500 km – 
21%, representam as grandes ligações, principalmente as existentes entre as regiões metropolitanas), 
Sistema Metropolitano (1.600 km – 23 %, representa as principais ligações entre dois ou mais municípios de 
uma determinada região metropolitana.) e Metropolitano Secundário (3.900 km – 56%,representa as vias de 
referência de determinado município, de determinada região metropolitana que alimenta ou interage com 
propriedade com os sistemas anteriores. 
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O reconhecimento do SIVIM como uma estrutura viária que alcança a dimensão metropolitana, implica a 
necessidade de cooperação entre as esferas municipais e a estadual no sentido de assegurar-se volume de 
investimento e qualidade de resultados no atendimento das demandas do tráfego e em especial àquele 
vinculado ao transporte público metropolitano. 
 
 
Estabelecidas metas e objetivos a alcançar, é essencial que o SIVIM seja monitorado com indicadores de 
desempenho consistentes para instrumentalizar o gestor na avaliação do sistema, por relações numéricas 
objetivas e representativas do tráfego metropolitano. Pesquisas alimentam as bases de dados que alimenta as 
variáveis de interesse na operação do SIVIM, agrupadas segundo as dimensões que representam o perfil de 
desempenho do sistema, a saber: física, operacional, urbanística, socioeconômica e ambiental. 
 

 

 
 
 
 
DIAGNÓSTICO E PROPOSIÇÕES  
 
 

1 - As Dimensões dos Indicadores do SIVIM 
 
A cada dimensão busca-se um indicador que melhor o represente, relacionando itens que possam ser 
alimentados por fontes oficiais, sistematizadas ou de obtenção direta, que propiciam avaliação segura para 
percepção e análise da dimensão considerada. 

Pesquisas diretas e indiretas alimentam a rede de dados que alimenta o dimensionamento das variáveis 
segundo as dimensões que representam o perfil de desempenho do sistema, conferindo-se a cada indicador 
correspondente uma identidade estatística identificada com o perfil dimensional que melhor representa a 
respectiva situação analisada. 

 
Os Indicadores para cada Dimensão que melhor qualificam o SIVIM são: 

1.1 - Dimensão Física 

Os indicadores identificados como os que melhor qualificam a situação da infraestrutura viária no foco de 
interesse do SIVIM são: 

 
• Conservação de Pavimento 
• Pontos de Parada 
• Iluminação Pública 
• Faixas de Trânsito 
• Conservação de Calçada. 
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1.2 - Dimensão Operacional 

Os indicadores que melhor representam as variáveis que impactam na qualidade dos serviços do sistema de 
transporte público e no desempenho operacional das vias do SIVIM são: 

 
• Velocidade Média de Transporte Coletivo 
• Sinalização de Orientação  
• Segurança Viária 
• Demanda de Trânsito 
• Nível de Serviço. 

 

 

T1

T2

T3

Velocidade Média dos Ônibus

L1

L2

L3

Bom (>=12 km/h)

Regular (>6 e <12 km/h)
Mau (<=6 km/h)

  
Exemplo: Velocidade Média do Transporte Coletivo 
Objetivo: Refletir a velocidade média do ônibus nos trechos do SIVIM nos horários de pico (Manhã e noite) 
Coleta de Dados: Fonte secundária existente na empresa concessionária operadora da área de concessão. 
Com o itinerário dos ônibus e os horários de pico dos dias úteis é possível obter o tempo para percorrer os 
trechos do SIVIM.  
 
 
1.3 - Dimensão Urbanística 

Para avaliar a influência das intervenções realizadas no SIVIM, agregadoras de valor público ao território e 
seu uso e ocupação, ao participar do processo de desenvolvimento urbano e metropolitano, foram definidos 
como indicadores: 

 
• Valor Imobiliário 
• Uso do Solo 
• Cobertura Vegetal 

 

Exemplo: Conservação de Via 
 
Objetivo: Refletir a situação física do 
pavimento nos trechos do SIVIM. 
 
Coleta de Dados: Vistoria em campo 
sincronizado com coordenadas de GPS 
e com auxílio do odômetro do veículo, 
possibilitando no escritório seja possível 
classificar o pavimento nos sub-trechos 
e as respectivas extensões 
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Exemplo: Valor Imobiliário 
Objetivo: Refletir o valor imobiliário ao longo dos trechos urbanos do SIVIM 
Coleta de Dados: Junto à prefeitura municipal que abrange a área considerada obtendo os valores de IPTU 
dos imóveis lindeiros aos trechos do SIVIM. A soma de todos os valores de IPTU dos imóveis de um trecho 
será associada ao respectivo trecho. 
Exemplo: Perfil de Uso 
Objetivo: Refletir a predominância do uso ao longo dos trechos urbanos. 
Coleta de Dados: Junto à prefeitura municipal que abrange a área selecionada. Serão solicitados os usos dos 
imóveis lindeiros aos trechos do SIVIM. Os percentuais de uso, em cada trecho, estabelecerão as 
predominâncias dos usos. 

1.5 - Dimensão Socioeconômica 

Os indicadores socioeconômicos oficiais escolhidos para avaliação dos impactos das intervenções 
relacionadas com o SIVIM sobre o desenvolvimento socioeconômico das comunidades lindeiras são: 

 
• Renda Familiar 
• Densidade Populacional 
• Faixa Etária 

1.6 - Dimensão Ambiental 

O SIVIM é presença relevante nos territórios municipais e metropolitanos, portanto com importante influência 
tanto física quanto operacionalmente na qualidade desses ambientes, resultando selecionar para avaliação 
desses impactos os seguintes indicadores: 

 
• Qualidade do Ar 
• Ruído 
• Temperatura de Superfície 

 
 

   
 
 

Exemplo; Qualidade do Ar. 
 
Objetivo: Refletir a poluição (Q de CO2) 
emitida pelo Transporte Coletivo. 
 
Coleta de Dados: Relacionando os tipos 
de motores de ônibus dos itinerários e 
suas frequências diárias. Calculada a 
soma diária das emissões de todos os 
ônibus que passam pelo trecho, que 
poderá ser projetada para o total mensal 
ou anual, determinando o impacto 
causado no meio ambiente. 
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    2 - A Metodologia e Seleção 
 
● Proposta: Processo de Avaliação Sistemática do SIVIM. 
● Dimensões: Física, Operacional, Urbanística, Socioeconômico, e Ambiental. 
● Indicadores: Relação Objetiva. (Representação numérica, aspectos específicos do objeto, pesquisas 
existentes, aspectos de interesse do SIVIM). 
● Criação no SIVIM de uma rede de nós e trechos 
 
 
         
 
Nós e trechos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Coleta dos dados referente ao indicador; 
● Espacialização e associação do dado ao trecho do SIVIM; 
● Cálculo do indicador do trecho; 
● Indicação de Bom, Regular e Mau; (Ótimo e péssimo). 
● Divulgação dos resultados. 

 
 
 

3 - As Premissas 
 
 

Seleção de poucos indicadores 
Seleção de indicador substituto para eventual reposição.  
Escolha de indicadores que possibilitem coleta de dados sistematizada e automática; 
Escolha de indicadores cujos dados coletados possam ser refinados permitindo melhor entendimento 
sobre o desempenho do item avaliado; 
Indicadores com processos simples de cálculos e fácil classificação; 
Indicadores que permitam relacionamento com outros selecionados; 
Aplicabilidade principal nos viários onde circulam o transporte público coletivo de passageiros. 
Avaliação e divulgação de forma sistemática (semestral ou anual). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T1

T2

T3

Nós e Trechos

L1

L2

L3
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RESULTADOS 
 
 

                                                                                                                              

 
 
 
Resultados Piloto RMSP 
 
                                         

   
 
 
 
Agora, os trabalhos se ampliam e encontra-se em processo inicial de tratativas o desenvolvimento de um 
Piloto dos Indicadores do SIVIM na Baixada Santista, selecionando-se um percentual da rede viária da 
Baixada (10 % do SIVIM BS), avaliando-se para os três níveis do SIVIM (Viário Macro, Metropolitano e 
Secundário) o percentual do estado (Alto, Regular e Baixo) para um grupo de Indicadores selecionados e 
contando com a supervisão da EMTU e o apoio da AGEMBS (Agência de Desenvolvimento), e prevendo-se a 
participação de estudantes e das Prefeituras locais para o desenvolvimento dos trabalhos. 
 
 
 
CONCLUSÕES  
 
 Os resultados dos indicadores do SIVIM coletados de forma sistemática permitirão definir com maior clareza 
os pontos críticos do sistema e auxiliar nas decisões de ações e aplicações de recursos no sistema viário das 
cidades, beneficiando os usuários do transporte coletivo e a mobilidade das cidades como um todo. 
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Elaborado a título de prospecção, um 
Piloto dos Indicadores do SIVIM, 
selecionando-se uma rede viária de 
cerca de 100 km, em município na 
RMSP, avaliando para os três níveis do 
SIVIM (Viário Macro, Metropolitano e 
Secundário) o percentual do estado 
(Alto, Regular e Baixo) para um grupo de 
Indicadores selecionados, tais como os 
exemplos abaixo: Pavimento, Emissão 
de CO2 e Velocidade Média do 
Transporte coletivo. 
 


