
OBSERVATÓRIO MOBILIDADE  
SEGURA

Contagens de Pedestres

Diretoria Adjunta de Planejamento e Projetos
Superintendência de Planejamento e Projetos
Gerencia de Planejamento da Mobilidade
Departamento de Pesquisas de Tráfego

Fevereiro/2022



OBSERVATÓRIO MOBILIDADE SEGURA

Ação prevista no plano de segurança viária do município 
(Decreto 58.717/2019)

Eixo 6 – Comunicação, Educação e Capacitação

• gestão mais transparente e aberta à sociedade
• abertura de dados governamentais via web pelo poder público.

Além de ser benéfica para a própria administração, esse tipo de medida ajuda a 
fomentar a pesquisa acadêmica, a inovação tecnológica e a geração de novos negócios



OBSERVATÓRIO MOBILIDADE SEGURA

O Objetivo do Observatório é permitir acesso rápido a diferentes 
dados de mobilidade, com enfoque especial às questões que 

impactam a segurança viária.

http://mobilidadesegura.prefeitura.sp.gov.br/QvAJAXZfc/opend
oc.htm?document=Painel_Mobilidade_Segura.qvw&host=QVS%

40c65v27i&anonymous=true



OBSERVATÓRIO MOBILIDADE SEGURA



195 vias 
Anos 2017 a 2021

Períodos manhã, tarde e entrepico



Contagens de pedestres

• Contagens manuais, realizadas por pesquisadores 
posicionados na via em pontos de boa visibilidade e 
segurança. 

• Calçadas
• Praças
• Pontes; viadutos
• Passarelas
• Vias de pedestres
• Situações específicas:  pista + calçada;    pista;

ciclofaixa



Detalhes dos dados publicados

• Nome da via
• Altura numérica
• Lado da via: par; ímpar
• Latitude
• Longitude
• Ano da pesquisa
• Volume médio por período: manhã; tarde; 

entrepico



Escolha dos locais

• Vias onde há contagens veiculares
• Trechos onde há demandas significativas
• Locais de estudos ou projetos específicos



Detalhes observados nas contagens

Pedestre tem amplo grau de liberdade na via 
pública, e em cada quarteirão de uma via os 
volumes podem ser bem distintos.   Uso do 
solo também impacta bastante no número 
de pedestres. 



Outras publicações

Relatório MSVP – Mobilidade no Sistema Viário Principal
Desempenho das vias, desde 1977

Edição 2019 – volumes veiculares e PEDESTRES

• 17 vias pesquisadas

• Períodos manhã e tarde

• Volumes de calçadas e análises                                               
dos dados

http://www.cetsp.com.br/sobre-a-cet/relatorios-corporativos.aspx



VOLUMES



COMPARAÇÃO COM VOLUMES 
VEICULARES



Considerações

• A pesquisa de volumes de pedestres é
continuamente realizada pela CET. É uma
importante ferramenta para os estudos sobre a
circulação de pessoas, bastante utilizada pelas
áreas de educação, segurança e projetos.

• O OBSERVATÓRIO MOBILIDADE SEGURA permitiu a
divulgação das pesquisas e trouxe mais visibilidade
aos dados de volumes coletados desde a ano 2017



Considerações

• O último relatório MSVP 2019 apresentou pela primeira
vez os dados de pedestres junto aos veiculares permitindo
o cruzamento com todos os modais levantados nas
pesquisas cotidianas.

• A utilização da caminhada na maioria dos deslocamentos
urbanos na cidade é apontada em outras pesquisas como
por exemplo a Pesquisa Origem-Destino do Metrô de São
Paulo. Análises conjugadas dos volumes de pedestres e de
veículos permitem obter um panorama geral da circulação
das vias, contribuindo para ações mais efetivas nos espaços
urbanos.



OBRIGADA


