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O que é acessibilidade? 

 

 

• A literatura apresenta diversas definições 

 

• Segundo Hansen (1959) 

 

“Accessibility is defined as the potential of opportunities for interaction.” 

 

 

 

 



Acessibilidade como valor do “ponto” 
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“ Passar o ponto  significa pagar algo, não 
pelo terreno, não pela edificação, nem 
pelas instalações. Paga-se a localização...” 

Villaça, O espaço Intra-Urbano no Brasil 
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Mobilidade X Acessibilidade 

• “Mobilidade é a capacidade de se deslocar no espaço.” 

 

A mobilidade está relacionada com a acessibilidade, mas não são a 

mesma coisa: 

 

Patrocínio - MG São Paulo - SP 
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Por que calcular a acessibilidade? 

 

 

• A literatura discute a questão da acessibilidade, mas existem poucos 

estudos que a quantificam. 

 

 

• Quando é necessário utilizar uma medida quantitativa, são utilizadas 

aproximações, como a distância euclidiana ao CBD, aos sub-centros ou 

às estações de metrô 

 

 

• O ideal seria elaborar uma medida mais completa, capaz de captar a 

heterogeneidade espacial da estrutura de transporte e do uso da terra 
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A mancha urbana 

8 
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Distribuição da população 
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Distribuição dos postos de trabalho 
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Renda per capita 
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Deslocamento diário dos trabalhadores 
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Deslocamento diário dos trabalhadores ricos (>20SM) 



Deslocamento histórico do CBD 

14 Fonte: Nadalin (2010) 
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“Hansen–gravity accessibility measures have been 
considered as the most robust approach in order to 

measure the general accessibility to a certain service, 
for example jobs” (Du & Mulley, 2006) 

A formulação de Hansen 
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A fórmula de Hansen 

t = tempo de 
deslocamento 

Oj = Empregos em j 

Modos = 
1 Veículo Privado 

2 Transporte Público 

i = 460 zonas 

A = Acessibilidade 

j = 460 zonas 

 

α = 0,01154 



Base de dados 
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OD 2007 (distribuição do emprego) 

 
• Realizada a cada 10 anos 

 
• 30.000 residências 

 
• Todas as viagens feitas pelos moradores 

 
• Divide a RM em 460 zonas 

 

 

TTC Engenharia (tempo de deslocamento) 
 
• Tempo de deslocamento entre cada par OD com software EMME (4SM) 

 
• Simulações tanto para carro quanto transporte público 

 



A função de impedância 
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Um exemplo: 
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Acessibilidade na RMSP via carro 
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Acessibilidade na RMSP via Transporte Público 
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Diferença entre os modos 



Correlação espacial entre acessibilidade e renda 
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Comparação com a distância à Sé 
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Objetivos 

- Isolar os efeitos das condições de acessibilidade local dos efeitos das 

características dos imóveis 

 

- Mensurar o impacto do metrô (medida pelos índices de acessibilidade) 

sobre os preços das residências 
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Modelo hedônico 

Mede o preço implícito de bens complexos 

 

De acordo com Lancaster (1966), bens complexos podem ser 

descritos por características mensuráveis 

 

Cada característica tem preços implícitos possíveis de serem 

derivados. 

 

Hipótese básica: Preço das características depende dos benefícios 

que isso agrega aos bens complexos 
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Especificação do modelo (I) 
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Resultado da transformação Box-Cox: preços dos imóveis em nível (esquerda) e em logaritmo (direita) 

• Foi aplicado o teste de Box-Cox para definir a melhor forma funcional dos 
modelos, com base nos dados 
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Especificação do modelo (II) 

• Decidiu-se pela adoção de uma equação de preços hedônicos especificada 

na forma log-linear. Cinco modelos diferentes foram estimados: 

pi = preços dos imóveis; 

X = vetor de características dos imóveis; 

D1 = dummy do ano; 

ACESS1 = índice de acessibilidade do 

transporte privado; 

ACESS2 = índice de acessibilidade do 

transporte público; 

DISTR = dummy do distrito (137 distritos 

na RMSP); 

ZONA = dummy da zona municipal (16 

zonas da RMSP); 
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Especificação do modelo (III) 

X corresponde ao vetor de variáveis dos imóveis: 

 

•número de quartos 

•número de banheiros 

•número de vagas para estacionamento 

•número de elevadores 

•número unidades residenciais por andar 

•número de blocos no condomínio 

•número de andares 

•dummy para casa/apartamento 

 

 

 

O objetivo é isolar o efeito da acessibilidade sobre o preço: 
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Localização das residências na RMSP (amostra) 



33 

Preço médio por m² dos lançamentos 
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Resultados 

(0) (1) (2) (3) (4)

MQO MQO (carro) MQO (púb) MQO (distrito) MQO (zonas)

Variáveis dependentes: ln(preço) ln(preço) ln(preço) ln(preço) ln(preço)

1 quarto 1,172*** 0,889*** 1,177*** 0,673*** 1,211***

2 quartos 1,373*** 0,773*** 0,985*** 0,534*** 0,878***

3 quartos 1,321*** 0,760*** 0,949*** 0,537*** 0,863***

4 quartos 1,296*** 0,719*** 0,899*** 0,531*** 0,820***

5 quartos 1,117*** 0,604*** 0,737*** 0,531*** 0,659***

Número de banheiros 0,176*** 0,123*** 0,144*** 0,087*** 0,151***

Número de vagas de estacionamento 0,155*** 0,119*** 0,138*** 0,096*** 0,130***

Número de elevadores 0,005** 0,006*** 0,003 0,005* 0,004

Número de unidades por andar 0,017*** 0,012*** 0,014*** 0,014*** 0,006

Número de blocos -0,044*** -0,027*** -0,029*** -0,017*** -0,037***

Número de andares 0,010*** 0,006*** 0,005*** 0,003*** 0,009***

Dummy  para casa -0,138*** -0,079*** -0,124*** -0,087*** -0,202***

ano = 2001 0,052 0,065 0,068* 0,024 -0,031

ano = 2002 0,038 0,043 0,049** 0,012 -0,04

ano = 2003 0,002 0,009 -0,008 -0,031 -0,076***

ano = 2004 -0,012 -0,013** -0,008 -0,055*** -0,110***

ano = 2005 -0,064** -0,068*** -0,056** -0,078*** -0,137***

ano = 2006 -0,075*** -0,036*** -0,040** -0,057*** -0,113***

ano = 2007 -0,013 0,002 -0,002 -0,027 -0,022

Índice de acessibilidade (transporte privado) 0,191***

Índice de acessibilidade (transporte público) 0,148***

d1 a d137 #

zona 1 a 16 ##

Constante 5,834*** 6,626*** 6,357*** 7,153*** 6,369***

Observações 4266 4266 4266 4266 4266

R-quadrado 63,89% 76,39% 72,16% 85,50% 72,50%

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

# Dummies  de distritos para a RMSP

## Dummies  de zonas coletadas pela EMBRAESP

Variáveis
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Resultados 

Como as estimações são controladas pelas características dos 

imóveis, pôde-se captar de forma marginal o efeito dos índices 

de acessibilidade sobre os preços 

 

O índice de acessibilidade do transporte público considerou a 

malha de metrô e trem 

 

Os índices de acessibilidade funcionam como uma medida de 

amenidade urbana que ajuda a determinar os preços implícitos 

das residências. 
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Superfície da variação (%) dos preços médios estimados com 
e sem o sistema de metrô (I) 

Como exemplo, foram simuladas as superfícies dos preços 

médios previstos dos imóveis com e sem a presença do 

sistema de metrô no transporte público na RMSP 

 

No primeiro caso (com o metrô) os valores foram calculados 

com base nas estimativas do modelo (2); 

 

Em seguida, foram simulados os preços após uma variação na 

acessibilidade em decorrência da remoção do metrô da malha 

viária, novamente utilizando os coeficientes estimados no 

modelo (2). 

 

Por fim, foi calculada a variação percentual dos preços 

previstos entre as duas simulações 

 



Superfície da variação (%) dos preços médios estimados com 
e sem o sistema de metrô (II) 
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Conclusões 

 
• Estrutura espacial da RMSP segue um padrão “centro X periferia”: 

 
Renda, infraestrutura, acesso a empregos. 
 

 
• A acessibilidade se distribui na forma de anéis concêntricos no caso do 

Veículo Particular 
 

• No caso do Transporte Público, a acessibilidade é influenciada pela 
estrutura de transporte sobre trilhos. 
 

• A acessibilidade via transporte público influi significativamente no 
valor dos imóveis. 
 

• Sendo assim, o metrô impacta o valor dos lançamentos através de seu 
efeito sobre a acessibilidade de seu entorno. 
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Considerações 

 

 

 

• Apenas a acessibilidade ao trabalho foi considerada; 

 

 

• Não foi considerada a questão da competição 
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Próximos passos 

 

 

 

 

• Considerar outros tipos de oportunidades; 

 

• Comparar os resultados com outras regiões; 

 

• Calcular outros impactos da acessibilidade sobre a economia urbana. 

 

 

 



Obrigado! 

 

 

 

 

Perguntas? 

 

rvieira@fipe.org.br 

 

www.usp.br/nereus 
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ANEXO: Dados EMBRAESP 

Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (EMBRAESP): 

Informação sobre os preços das residências e suas características 

entre os anos de 2001 e 2007 – Região Metropolitana de São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis Mínimo Mediana Média Máximo 
Desvio-

padrão 
Observações 

1 quarto 0,00 0,00 0,06 1,00 0,25 4266 

2 quartos 0,00 0,00 0,37 1,00 0,48 4266 

3 quartos 0,00 0,00 0,31 1,00 0,46 4266 

4 quartos 0,00 0,00 0,25 1,00 0,44 4266 

5 quartos 0,00 0,00 0,00 1,00 0,06 4266 

Número de banheiros 1,00 2,00 2,06 6,00 0,97 4266 

Número de vagas de estacionamento 0,00 2,00 2,06 12,00 1,26 4266 

Número de elevadores 0,00 2,00 1,93 22,00 2,04 4266 

Número de unidades por andar 0,00 3,87 3,02 25,87 2,56 4266 

Número de blocos 0,05 1,00 1,13 31,00 1,15 4266 

Número de andares 0,00 13,00 12,37 38,00 8,14 4266 

Dummy para casa 0,00 0,00 0,25 1,00 0,43 4266 

ano = 2001 0,00 0,00 0,11 1,00 0,31 4266 

ano = 2002 0,00 0,00 0,13 1,00 0,34 4266 

ano = 2003 0,00 0,00 0,15 1,00 0,36 4266 

ano = 2004 0,00 0,00 0,15 1,00 0,36 4266 

ano = 2005 0,00 0,00 0,14 1,00 0,35 4266 

ano = 2006 0,00 0,00 0,14 1,00 0,35 4266 

ano = 2007 0,00 0,00 0,15 1,00 0,36 4266 

Índice de acessibilidade (transporte 

privado) 
(1,73) (0,24) (0,00) 3,65 1,00 4205 

Índice de acessibilidade (transporte 

público) 
(1,83) (0,17) 0,00 7,02 1,00 4205 

 


