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A CIDADE DE SÃO PAULO, COMO CAPITAL ESTADUAL, município relevante da 
região metropolitana e cidade mais populosa do país, exerce significativa in-
fluência no desenvolvimento nacional. O setor de transporte, essencial para a 
população e estratégico para os meios de produção, depende de gestão cons-
tante e de ações presentes. O recurso de gestão adotado pela Secretaria Mu-
nicipal de Transporte, para responder a importantes demandas e desafios dos 
transportes na cidade de São Paulo, foi implantar um processo dinâmico de 
Planejamento Estratégico, através da contribuição participativa de todo o corpo 
executivo da Secretaria e das suas empresas vinculadas. O processo foi deci-
sivo para a definição das ações implantadas nesta administração, pois, a partir 
do levantamento em equipe dos problemas existentes e das propostas de so-
lução, forneceu direção, ajudou na avaliação de alternativas e na definição de 
prioridades, criou sinergia e permitiu planejar, organizar, motivar e controlar as 
atividades eficazmente. 

 Assim, as ações da Secretaria Municipal de Transportes, realizadas no 
período 2011-2012, foram programadas por um Plano Estratégico elaborado 
em 2010, o qual foi estruturado com base em três pilares: Mobilidade, Matriz 
Energética e Segurança. Em decorrência do desenvolvimento do Plano Estraté-
gico, foram aprovadas as Políticas Estratégicas de Trânsito e Transporte pelos 
Conselhos Administrativos das empresas vinculadas à SMT e definidas as ações 
de curto prazo que possibilitaram dar continuidade às atividades em curso pela 
administração. 

Na medida em que as ações foram sendo implantadas e os primeiros re-
sultados foram alcançados, evidenciou-se  a necessidade do desenvolvimento 
de um Plano de Mobilidade Urbana (PMU) para um horizonte mais distante, que 
se voltasse para a melhoria gradativa e continuada dos transportes na cidade 
e se integrasse ao processo interdisciplinar e multisetorial, em andamento na 
Prefeitura, através do Plano Estratégico SP 2040. 

Apresentação
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Objetivando dar andamento ao prosseguimento do processo de planeja-
mento, foi elaborado o presente documento referente, evidentemente, incorpo-
rando os três pilares que alicerçaram o Plano Estratégido de 2010.

Para elaboração das premissas para desenvolvimento do PMU, foi  consi-
derada, ainda, a influência de outros  acontecimentos que apoiam e ao mesmo 
tempo cobram ações voltadas à melhoria das condições de vida nos aglome-
rados urbanos. Entre esses acontecimentos, destaca-se a entrada em vigor, a 
partir de abril de 2012, da lei Federal nº 12.587/2012 que Instituiu as diretrizes 
da Política Nacional de Mobilidade Urbana, que tornou factível a fixação de pre-
missas para assegurar o acesso universal à cidade, o fomento e a concretiza-
ção das condições que contribuam para a efetivação dos princípios, objetivos e 
diretrizes da política de desenvolvimento urbano, por meio do planejamento e 
da gestão democrática do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana. Ressalta-
-se também a vigência da Resolução CONAMA nº 418/09 e da Lei Municipal nº 
14.933/09 de Mudanças no Clima do Município de São Paulo, que,  apresentam 
imposições relativas ao uso racional da Matriz Energética dos Transportes que 
por sua vez também influem na fixação das premissas de um Plano de Mobili-
dade Urbana. 

É impossível não incluir no quadro de determinantes da necessidade do 
PMU, a  realidade concreta do nosso espaço urbano, impondo custos econômi-
cos e sociais de magnitudes relevantes e de tendência crescente, na proporção 
em que se registra o agravamento dos congestionamentos nas vias da cidade, 
dificultando e às vezes frustrando os deslocamentos dos cidadãos, anunciando 
justamente o que precisamos combater: a imobilidade. O PMU é um dos instru-
mentos a que podemos recorrer para superar essa adversidade. 

MARCELO CARDINALE BRANCO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
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EM 1854, QUANDO DO SEU TERCEIRO CENTENÁRIO, São Paulo era a décima 
cidade mais populosa e éramos pouco mais de 20 mil habitantes. A única indús-
tria que existia era de velas e a língua mais falada era a tupi-guarani. Ente 1850 
e 1900, um conjunto de fatores alterou totalmente esta realidade. A emigração 
europeia, o café, a libertação dos escravos, a guerra da secessão americana, o 
inicio da industrialização, a guerra do Paraguai e os empreendimentos ferroviá-
rios, mudaram radicalmente o destino da cidade, do estado e do país. 

Apenas como curiosidade, em 1890,o jornal de maior circulação na cidade 
era o Fanfulla escrito em italiano, a população de estrangeiros era superior à de 
nativos e nas últimas décadas do século XIX já tínhamos bondes puxados a bur-
ro. Em 1900, a cidade atingia 200 mil habitantes, já era a segunda em população 
e, neste ano, circulou o primeiro bonde movido a eletricidade, operando com a 
elevada velocidade máxima de 20 km/h. 

Em 1920, a cidade já tinha o maior parque industrial do país e uma rede su-
perior a 200 km de bondes. Em 1927, quando a população se aproximava dos 700 
mil habitantes, a cidade recebeu a primeira proposta de implantação de uma 
rede de metrô, rejeitada pela Câmara Municipal, enquanto a rede de bondes 
continuava sua expansão e surgiam os primeiros ônibus na cidade. 

Nas décadas seguintes houve uma disputa ideológica entre construir uma 
rede de transporte público ou uma rede rodoviária, já que o automóvel era o 
meio que traduzia as aspirações de locomoção da elite que decidia sobre os 
rumos da cidade. 

São Paulo e o futuro: 
a cidade que queremos
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Destaque-se ainda que, por volta de 1960, a cidade discutiu e aprovou a tari-
fa única, um dos fatores que agravou, ainda mais, a expansão/ocupação do solo 
de maneira descontrolada, aumentando as distâncias e, portanto, os custos e as 
tarifas, novamente sem nenhum cuidado urbanístico. 

O resumo é que a cidade atravessou o terceiro e quarto centenários (1854 e 
1954) insistindo em ignorar que o uso e a ocupação do solo que, se estruturados 
por um plano de transporte, poderiam ter nos permitido viver em uma cidade 
mais rica, com melhor qualidade de vida e com maior atratividade de negócios. 
Ao mesmo tempo, uma cidade menos poluente, menos congestionada, com ta-
rifas menores, com menos acidentes de trânsito e com menos internações hos-
pitalares decorrentes da poluição. Ou seja, estamos pagando muito caro por 
não termos atendido os princípios elementares do planejamento urbano. 

Não estamos, todavia, condenados a viver de mal a pior, sabemos o que 
deve ser feito e cremos que aprendemos com os nossos erros, ainda que não 
precisássemos ter praticado todos. 

Este trabalho procura resgatar, dentre outros, os projetos desenvolvidos, 
dentre os quais o Plano Urbanístico Básico (PUB), de 1968, o Sistema de Trans-
porte e Trânsito (SISTRAN), de 1975, os Planos Integrados de Transporte Urba-
no (PITU2020 e PITU 2025), a proposta SP2040, recém-desenvolvida pela PMSP, 
alguns planos diretores, entre eles o Plano Diretor Estratégico de 2002 e o Pla-
no de Ação 2011-2012, da SMT, detalhado neste trabalho.  

Esta correalização pela Secretaria Municipal de Transporte de São Paulo e 
pela Associação Nacional de Transportes Públicos pretende sugerir às futuras 
administrações dos três níveis de governo, assim como aos poderes legislativo 
e judiciário, caminhos para construção da cidade que queremos, sabendo que 
a solução da cidade não depende só dela. Depende, também, do que vier a ser 
feito na Região Metropolitana que, por isso mesmo, considera seus planos. 

Todos os estudos anteriores estão assim consolidados na visão proposta 
para as próximas décadas. Por fim, estes planos só ganharão concretude e va-
lidação se se tornarem os planos da sociedade civil, que deve ser consultada, 
ouvida e se sentir protagonista do seu futuro, enquanto cidadãos paulistanos, 
paulistas e brasileiros. Isto é o que pretendemos ver construído, antes de com-
pletarmos o quinto centenário (2054) e, se possível, bem antes.

AILTON BRASILIENSE PIRES
PRESIDENTE DA ASSOCIAçãO NACIONAL DE TRANSPORTES PÚBLICOS.
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Introdução

AS “PREMISSAS PARA UM PLANO DE MOBILIDADE URBANA” consolidam um conjunto organi-
zado de elementos do trânsito e do transporte público da cidade de São Paulo e da Região Metro-
politana de São Paulo - RMSP, objetivando, de partir de fatos e interpretações, constituir fontes, 
bases práticas e referenciais para o desenvolvimento de Planos de Mobilidade Urbana - PMU.

O trabalho é composto por quatro capítulos:

•	 Os Caminhos do Transporte de Passageiros da Cidade de São Paulo;

•	 Caracterização do Transporte de Passageiros da Cidade de São Paulo – Uma 
Análise Crítica;

•	 Planejamento Estratégico e as Ações da Secretaria Municipal de Transportes da 
Prefeitura da Cidade de São Paulo 2011/2012; e

•	 visão de Futuro e as Premissas para um Plano de Mobilidade Urbana.

Os fragmentos da histórica do trânsito e do transporte de passageiros da cidade de São 
Paulo e da RMSP, organizados cronologicamente, envolvendo os principais planos, projetos e 
ações registrados, servem de cenário para explicar e analisar criticamente a situação atual 
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dos sistemas de transporte público municipal e metropolitano. A seguir, são mostradas as 
ações levadas a cabo pela Prefeitura da Cidade de São Paulo - PMSP, em 2011 e 2012, por meio 
da sua Secretaria Municipal de Transportes - SMT, a partir da concepção do seu Planejamento 
Estratégico, base para as decisões e ações aplicadas.

A parte final do trabalho procura ampliar a Visão de Futuro para a cidade São Paulo e 
RMSP, considerando o Planejamento Estratégico da SMT e utilizando concepções da própria 
Associação Nacional dos Transportes Públicos – ANTP e dos mais recentes e atualizados ins-
trumentos de planejamento de médio e longo prazo disponíveis, no âmbito municipal e metro-
politano, respectivamente o PITU 2020/2025 e o SP2040. A análise crítica destes elementos 
indica se não a total convergência, pelo menos pontos importantes de visão comum, associá-
veis, inclusive, à parcela de ideias de alguns planos e projetos do passado, formando, assim, 
um elenco de possibilidades. Tais possibilidades, ainda que particulares para a cidade de São 
Paulo e RMSP podem ser consideradas universais para metrópoles de porte e ambiente socio-
econômico, politico e ambiental similar, a permitir, portanto, configurar bases para o desenvol-
vimento de PMUs, observando os ensinamentos quanto ao que fazer, e, principalmente, alertas 
quanto aos caminhos a não seguir.

dos sistemas de transporte público municipal e metropolitano. A seguir, são mostradas as 
ações levadas a cabo pela Prefeitura da Cidade de São Paulo - PMSP, em 2011 e 2012, por meio 
da sua Secretaria Municipal de Transportes - SMT, a partir da concepção do seu Planejamento 
Estratégico, base para as decisões e ações aplicadas.

A parte final do trabalho procura ampliar a Visão de Futuro para a cidade São Paulo e 
RMSP, considerando o Planejamento Estratégico da SMT e utilizando concepções da própria 
Associação Nacional dos Transportes Públicos – ANTP e dos mais recentes e atualizados ins-
trumentos de planejamento de médio e longo prazo disponíveis, no âmbito municipal e metro-
politano, respectivamente o PITU 2020/2025 e o SP2040. A análise crítica destes elementos 
indica se não a total convergência, pelo menos pontos importantes de visão comum, associá-
veis, inclusive, à parcela de ideias de alguns planos e projetos do passado, formando, assim, 
um elenco de possibilidades. Tais possibilidades, ainda que particulares para a cidade de São 
Paulo e RMSP podem ser consideradas universais para metrópoles de porte e ambiente socio-
econômico, politico e ambiental similar, a permitir, portanto, configurar bases para o desenvol-
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1. Os caminhos 
do transporte 
de passageiros da 
Cidade de São Paulo

ESTE CAPITULO TRATA DO REGISTRO ORGANIZADO dos aconteci-
mentos históricos do trânsito e do transporte de passageiros da cida-
de de São Paulo, após do advento da ferrovia no século XIX, e, nos anos 
mais recentes, da RMSP, em termos de planos, projetos, propostas 
e ações, no sentido de formar um quadro referencial de tendências 
das politicas públicas. Assim, são apresentados três itens, o primeiro 
tratando dos registros históricos proprimente ditos, o segundo espe-
culando sobre as perdas econômicas e sociais e a imagem dos pro-
blemas de trânsito e transporte na cidade de São Paulo e RMSP e o 
terceiro trazendo as possibilidades de melhoria a partir da conceitu-
ação e base legal do que atualmente se convencionou denominar de 
Mobilidade Urbana1.

1  A clássica denominação do planejamento de transportes passa a incorporar um conjunto de 
novos conceitos, entre eles o da Mobilidade Urbana, e ainda o conceito de planejamento associado 
aos transportes é ampliado, incorporando as visões de infraestrutura, circulação e transporte 
público vinculado às questões de uso do solo, meio ambiente, entre outros aspectos. Segundo o 
Ministério das Cidades, “Mobilidade Urbana pode ser definida como um atributo relacionado aos 
deslocamentos realizados por indivíduos nas suas atividades de estudo, trabalho, lazer e outras. 
Nesse contexto, as cidades desempenham um papel importante nas diversas relações de troca de 
bens e serviços, cultura e conhecimento entre seus habitantes, mas isso só é possível se houver 
condições adequadas de mobilidade para as pessoas”.
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1.1. O Andar da carruagem | Do Bonde ao Metrô, Sistema Interligado 
e Bilhete Único | Crônica de um Tempo

A evolução do transporte de passageiros de São Paulo remonta à tração animal e se confunde 
com o processo de seu desenvolvimento urbano como reflexo das ações econômicas, políticas e 
sociais impostas à cidade.

São Paulo, de 1554 até o final do século XVIII, pouco mais era do que um simples povoado. 
Nesta ocasião, a porção oeste do Estado de São Paulo encontrava-se totalmente inexplorada, a 
capital não passava de uma pequena vila e só existia transporte por tração animal trafegando em 
vias precárias. A história da cidade de São Paulo foi bastante modificada pelo advento da ferrovia 
no século XIX, inserindo-se no ciclo econômico típico da consolidação da revolução industrial nos 
países periféricos, ainda que atrasada no tempo e defasada no alcance e no volume dos recursos 
investidos em comparação com o ocorrido nos países centrais.

1.1.1. Um século | Da Ferrovia até a Década de 1960
A cidade de São Paulo conviveu com níveis de mobilidade precários até meados do século XIX, 
satisfatórios, entretanto, no contexto histório, para as dimensões e hábitos de vida da cidade à 
epoca. A partir da segunda metade do século XIX, a implantação da ferrovia, e, em 1900, de am-
pla rede de bondes elétricos, sucessora de pequena rede de linhas de bondes de tração aninal 
implantada em 1872, fizeram ampliar progressivamente a mobilidade dos paulistanos e alargar 
os limites da cidade, propiciando, inclusive, o crescimento do mercado imobiliário2.

Entre as décadas de 1910 e 1920, entretanto, começa a crescer a quantidade de automóveis 
e jardineiras3, aumentado os conflitos por direitos de espaço e de passagem em relação aos 
bondes, ampliados pela chegada dos ônibus, cujo inicio da operação regulamentada se deu em 
19264. Os ônibus percorriam praticamente os mesmos itinerários dos bondes, não raro interpon-
do-se a eles nos pontos de parada e, por vezes, causando acidentes.

Iniciava-se assim uma disputa entre um modo novo de transporte, ainda em processo de 
regulamentação (ônibus), e outro, com itinerários fixos e regras operacionais controladas pela 
municipalidade (bondes). Os crescentes conflitos e o interesse da concessionaria dos bondes 

2  Em 1.911 foi fundada por investidores franceses, ingleses e brasileiros, em Londres, empresa de urbanização, que adquiriu mais 
de 15 milhões de metros quadrados na área urbana de São Paulo, instalando-se em 1912, com a denominação de City of São Paulo 
Improvements and Freehold Land Company Ltd.(hoje Cia City). Seu primeiro lançamento imobiliário foi o Jardim América, em 1915.3  

3  Jardineira é o nome usado popularmente para se referir a um tipo de ônibus com capô dianteiro similar a de um caminhão.

4   Por meio do Ato Municipal nº 2.714, de 1º de Dezembro de 1926, assinado pelo prefeito Pires do Rio, foi estabelecido a primeira 
regulamentação dos serviços de ônibus na cidade de São Paulo.

5  Em 7 de Abril de 1899, em Toronto, no Canadá, foi fundada The São Paulo Trainway, Light and Power Company, que, em 17 de Julho 
deste ano, foi autorizada, por decreto do presidente Campos Salles, a atuar no Brasil. Sua atuação em São Paulo começou no mesmo 
ano, através da construção da Usina Hidrelétrica Parnaíba, concluída em 1901. Posteriormente, a Light São Paulo passaria a operar 
os serviços de geração e distribuição de energia elétrica e os serviços de bondes elétricos do município de São Paulo. O envolvimento 
da Light com o setor imobiliário fica evidenciado quando se estabelece um critério, informal, de atender preferencialmente pedidos 
de extensão de linhas de bonde nas regiões loteados pela Cia City. As ligações da Cia City com a Light foram claras, pois parte dos 
conselheiros da Light faziam parte também do Comitê Administrativo da City. Assim, os loteamentos da City a partir de 1915 seriam 
beneficiados por serviços de infraestrutura, especialmente os serviços de bondes e de iluminação pública, cuja concessionária exclu-
siva também era a Light.
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6  A Light preparou o seu estudo para implantar algumas linhas troncais de bondes, incluindo trechos subterrâneos na área central da 
cidade que operariam integradas às linhas de ônibus, sob o título “Plano Integrado de Transportes”, posteriormente denominado como 
“Metrô da Light”. Interligando com a malha subterrânea, propunham-se ramais de linhas de maior velocidade, tendo sido um dos pri-
meiros estudos para o planejamento do transporte urbano com utilização de tração elétrica, apresentado inicialmente em um relatório 
em 1924 e como projeto em 1927. O projeto consistia de trechos subterrâneos na área central, trechos de maior velocidade atingindo 
alguns bairros e interligação com a rede de bondes existentes, a qual, também teria recuperação geral e extensões adicionais. A PMSP 
não aprovou o projeto, pois, temia-se, à época, a continuidade do monopólio da Light no transporte de passageiros.

7   Francisco Prestes Maia elaborou em 1930 o “Plano de Avenidas” quando engenheiro da Secretaria de Obras e Viação da PMSP. O 
tema central do plano era a remodelação e extensão do sistema viário de São Paulo de forma a se estruturar como um sistema radial 
e perimetral. O “Perímetro de Irradiação” era a proposta de um anel viário em torno ao centro da cidade, propondo-se o desconges-
tionamento e expansão do centro, envolvendo a área central com um sistema de avenidas e viadutos. Desta forma, transpunham-se os 
obstáculos físicos para a expansão do centro, de um lado o Vale do Anhangabaú e, do outro, a Várzea do Carmo. Ademais, propunha-
-se um sistema de vias traçadas a partir do perímetro de irradiação em direção a todos os quadrantes da cidade e estabelecendo 
ligações entre as vias perimetrais (sobre o leito das ferrovias e as “futuras” marginais Tietê e Pinheiros, seguindo pelas cabeceiras 
do Ipiranga e descendo o vale do Tamanduateí). Prestes Maia articulava argumentos contra a renovação do contrato da Light, pois tal 
renovação parecia ameaçar a execução das obras viárias propostas no Plano de Avenidas. O Plano de Avenidas orientou a atuação de 
dois prefeitos de São Paulo: Fabio Prado e o próprio Prestes Maia, no período entre 1934 e 1945, quanto à remodelação e extensão do 
sistema viário da cidade. Esta característica de um plano que foi executado o distingue dos outros planos elaborados para São Paulo. 
A execução das obras viárias transformou a estrutura urbana da cidade e consolidou o padrão periférico de expansão apoiado no tripé 
loteamentos irregulares, autoconstrução e transporte por ônibus.

(Light5) em elevar suas tarifas deram base, em 1927, à proposta6 de implantação progressiva de 
um sistema metroviário (Metrô da Light), iniciativa que só prosperaria mais de 40 anos depois. 
Como decorrencia destas questões, em 1939, o então prefeito Francisco Prestes Maia7, autor 
anteriomente do denominado “Plano de Avenidas”, decidiu desenvolver um plano de transportes, 
criando, para isso, a Comissão de Estudos de Transportes Coletivos que, confiada ao engenheiro 
Plínio Antonio Branco, concluiu suas propostas em 1941. Tal trabalho foi submetido ao consultor 
Normann Wilson, que preparara o estudo do “Metrô da Light”. Embora concluídas as análises 
em 1941 e publicadas em 1943, elas só vieram a ter efeito prático em 1947, quando da criação da 
Companhia Municipal de Transportes Coletivos - CMTC, empresa de economia mista, gestora 
e concessionária exclusiva dos transportes coletivos da cidade, tendo assumido o monopólio, 
acervo e passivo da Light, extinta neste mesmo ano, e parte das empresas de ônibus exitentes, e 
desenvolvido um plano de renovação da frota e de implantação das primeiras linhas de tróleibus.

A recém formada CMTC aumentou as tarifas, ampliou a frota original da Light, por con-
siderá-la insuficiente e no final de 1949 passou a operar os primeiros tróleibus e contar com 
seus primeiros 200 ônibus a diesel. A despeito da herança da Light, dos aumentos de tarifa e do 
descontentamento popular à epoca, pode-se dizer que houve um periodo de dez anos de relativo 
progresso, entre 1947 a 1957, referente à melhoria da frota, dos serviços e da forma de gestão, 
estagnados pela obsolência técnica e admistrativa da Light. Entretanto, a visão restrita da im-
portância do transporte coletivo, estimulada pelo “lobby” da nascente indústria de automóveis 
(com os seus ônibus rudimentares), fez com que as pressões sociais sobre a municipalidade 
levassem a um crescimento da participação das empresas privadas na operação das linhas de 
ônibus da cidade de São Paulo. A situação de “quase monopólio da operação” do transporte pú-
blico pela CMTC perdurou até 1957, quando as empresas particulares passaram a operar linhas 
antes operadas pela empresa municipal.

A tendência de supremacia dos ônibus sobre os bondes e ferrovia se consolidou na década 
de 1950. Assim, já em 1957, conforme dados da própria CMTC, havia 600 ônibus particulares, 
transportando o equivalente a 60% dos passageiros conduzidos pela CMTC em seus ônibus e 
tróleibus, chegando esta participação a ser majoritária em 1960. Na dédada de 1960, assistiu-se 
não só à completa decadência dos bondes, mas a sua total extinção (ver Figura 01 – Evolução da 
Frota de Bondes da Cidade de São Paulo), como também a supremacia das operadoras priva-
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das de ônibus frente à CMTC, que lhes garantia rentabilidade assumindo as piores linhas, sem 
que a qualidade dos serviços apresentasse melhoras sensíveis. A participação das empresas 
particulares no sistema de transporte municipal se deu de forma rápida e desordenada, fazen-
do com que, por ocasião da suspensão da última linha de bondes, em 19688, a PMSP e a CMTC 
ainda tentassem reforçar seu poder na gestão do transporte de passageiros da cidade criando a 
Secretaria Municipal  de Tranportes - SMT.

Figura 01 – Evolução da Frota de Bondes da Cidade de São Paulo

FONTE: “HISTóRIA DOS TRANSPORTES COLETIVOS EM SãO PAULO” – ABRIL/1978 – WALDEMAR CORREA STIEL.

Muitos esforços foram ainda empreendidos para reerguer a CMTC, mas sem sucesso. De-
sacreditada, foi obrigada a compartilhar o “monopólio” do transporte de passageiros da cidade 
de São Paulo, em favor da nova empresa municipal, a Companhia do Metropolitano de São Paulo 
– Metrô, criada em 1968.

1.1.2. Planos Integrados de Trânsito e Transito das Décadas de 1960 e 1970
O problema da mobilidade urbana na cidade de São Paulo e no que víria a ser a RMSP continu-
ava a se agravar e se tornou mais agudo a partir da década de 1960, pricipalmente pelo elevado 
crescimento urbano, a despeito dos avanços verificados.

Pode-se dizer que a década de 1960 foi pródiga em eventos marcantes na área dos trans-
portes públicos na cidade de São Paulo, pois, se por um lado sentenciou-se o fim dos bondes, 
por outro presenciou-se o nascimento do Metrô, a partir da criação, em 31 de Agosto de 1966, 
do Grupo Executivo do Metrô – GEM, que Prestes Maia teria desejado implantar na sua segunda 
gestão, concretizado no segundo ano do mandato do seu sucessor (Faria Lima). Coube ao GEM 
viabilizar a elaboração do Plano Básico da Rede Estrutural do Metrô bem como estabelecer suas 
prioridades, datando de 1967 a realização da primeira pesquisa domiciliar de origem e destino 
de viagens na RMSP, a Pesquisa O/D de 1967. Em 14 de Abril de 1968, foi constituído o Metrô, 
concebido à partir do GEM.

8  O sistema de bondes, que chegara a ter, anos antes (em 1956), 860km de linhas, frota de 500 bondes e transportar cerca de 300 
milhões de passageiros por ano, equivalentes a 28% do total de passageiros de todos os modos em operação na ocasião.
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1.1.2.1.PUB
Posteriomente ao estudo específico da Rede Básica do Metrô de São Paulo9, de 1968, em 1969 foi 
elaborado o Plano Urbanístico Básico de São Paulo - PUB.

Partindo de uma visão integrada da questão urbana, o problema da mobilidade foi tratado no 
PUB com relevância e suas principais recomendações para o transporte coletivo foram:

1. Criar órgão metropolitano para integrar o setor, com a função exclusiva de 
planejamento e controle, com operação através de empresas mistas, privadas ou 
pelo próprio órgão metropolitano;

2. Reorganizar as operadoras privadas, abrangendo aspectos como fusão, com 
redução de quantidade de empresas, e operação em sub-regiões;

3. Organizar rede de linhas de ônibus convergindo para estações do Metrô, com as 
seguintes características: 
 a) Ônibus diesel ou trolebus, nas áreas mais densas; 
 b) Reserva de uma faixa junto à calçada de determinadas artérias para operação  
 mais eficiente dos ônibus; e 
 c) Serviços de ônibus expressos, com grande espaçamento entre os pontos de  
 parada, nas áreas que não eram servidas pelo Metrô e que produziam um 
 volume moderadamente alto de viagens em transportes coletivos;

4. Organizar rede de linhas de trolebus no centro ligando estações do Metrô e usando 
vias exclusivas, com possibilidade de adoção de tarifa zero neste serviço;

5. Eliminar, nas vias de tráfego intenso de ônibus, os estacionamentos no meio fio e 
adoção de divisões dos pontos em dois ou mais; e

6. Implantar de Terminais de Integração Metrô – Ônibus.

As recomendações do PUB foram total ou parcialmente cumpridas, a saber;

•	 Criação da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A - 
EMTU/SP10 em 1978 (recomendação 1);

9   Os pontos principais da rede básica oficial do Metrô eram resultado do atendimento às carências de transporte identificadas na 
Pesquisa O/D de 1967. O resultado foi apresentado como uma malha de quatro linhas e dois ramais totalizando 66,00km, com as se-
guintes características: linha Norte-Sul, com 20,98 km, de Jabaquara a Santana, incluindo um ramal de Paraíso a Moema pelo traçado 
da antiga linha de bondes de Santo Amaro (esta linha criaria uma passagem ao norte do Rio Tietê e uma integração ferroviária na Luz 
e sua construção foi iniciada em 1968 e concluída em 1976, sem o ramal de Moema); linha Leste-Oeste, com 13,33km, em forma de U, 
da Casa Verde a Vila Maria, criando duas passagens ao norte do rio Tietê e uma integração com as ferrovias a oeste em Barra Funda 
e outra a leste em Brás-Roosevelt; linha Sudoeste-Sudeste, com 23,83km, em forma de U invertido, do Jóquei Clube, em Pinheiros, à 
estação da Luz e depois até o Sacomã, no início da Via Anchieta, com um ramal do Parque D. Pedro II até Vila Bertioga, logo após o Alto 
da Mooca (esta linha criaria uma passagem sobre o rio Pinheiros e integração ferroviária na Luz) e linha Paulista, com 8,08km, da Vila 
Madalena ao Paraíso, apenas se integrando às outras linhas da rede.

10  A EMTU/SP é hoje uma empresa controlada pelo Governo do Estado de São Paulo que atua atualmente como agente técnico da 
Secretaria dos Transportes Metropolitanos – STM no gerenciamento do transporte intermunicipal por ônibus nas regiões metropo-
litanas de São Paulo, Baixada Santista, Campinas e Vale do Paraíba/Litoral Norte. A ideia de criação de empresas metropolitanas de 
transportes urbanos foi uma iniciativa do governo federal na década de 1970. A proposta era que cada região metropolitana existente 
no país tivesse uma empresa que cuidasse de todo o planejamento e gerenciamento do transporte público. Desta proposta surgiu a 
EMTU/SP e a EMTU do Recife. A EMTU/SP foi criada em 13/12/1977, a partir da Lei Estadual nº 1.492, sendo que a empresa foi incor-
porada à Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano - EMPLASA em 1980. Sete anos depois, a EMTU/SP foi recriada com uma 
nova legislação e com base no Decreto Estadual nº 24.675, de 30/01/1986, recebendo a atribuição de atuar como agente técnico no ge-
renciamento e fiscalização do sistema de transporte intermunicipal de passageiros por ônibus nas regiões metropolitanas do Estado 
de São Paulo, até então de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem - DER do Estado de São Paulo.
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•	 Desenvolvimento do Transporte por Ônibus Contratado  - TOC (recomendação 2);

•	 Desenvolvimento do projeto SISTRAN11, elaborado em 1974/76 (recomendação 3);

•	 Implantação de uma rede de linhas de trólebus no centro, utilizando trechos de 
vias exclusivas, mas sem a tarifa zero (recomendação 4);

•	 A recomendação 5 foi adotada em algumas vias radiais, por meio de diversos 
programas da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, principalmente após a 
“Primeira Crise do Petróleo12; e

•	 A sexta recomendação foi seguida em diversos locais das linhas do Metrô.

1.1.2.2. Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado
Em 1971 foi elaborado o Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado - PMDI, procurando 
aprofundar as análises desenvolvidas pelo PUB, destacando a necessidade de elaboração de 
políticas públicas no âmbito metropolitano, considerando o processo de urbanização acelerada, 
que provocou o surgimento de uma região única conurbada formada por diversos municípios 
contíguos. Os objetivos do PMDI foram divididos em: econômicos, sociais e físico-territoriais. No 
que concerne a questão da Mobilidade Urbana, um objetivo econômico e outro físico-territorial 
devem ser citados:

•	 ECONÔMICO | “Colaborar para o desenvolvimento econômico nacional, 
promovendo o desenvolvimento metropolitano pela redução das deseconomias 
de aglomeração, mediante melhor distribuição das atividades urbanas, provisão 
de sistemas de transporte e de infra-estrutura de serviços, segundo padrões 
adequados ao nível de desenvolvimento atingido”; e

•	 FíSICO-TERRITORIAl | “Assegurar maior mobilidade da população, proporcionando 
sistemas viário e de transporte capazes de atender às necessidades futuras”.

A estratégia do PMDI previa um elevado grau de flexibilidade, entendendo ser o planeja-
mento metropolitano “um processo, permanente e sistemático, em contínuo aperfeiçoamento”. 
Desta forma, o PMDI apresentava dois horizontes de trabalho: um esquema conceitual de longo 
prazo e um programa metropolitano para 1980. No programa metropolitano para 1980, o PMDI 
destacava quatro pontos básicos:

1. Implantação de um órgão metropolitano;

2. Intervenção prioritária na solução de certos problemas, como o transporte 
coletivo, saneamento básico e controle do desenvolvimento urbano;

11  A PMSP desenvolveu o primeiro plano metropolitano de transportes – SISTRAN – em conjunto com a recém-criada Secretaria de 
Negócios Metropolitanos do Governo do Estado de São Paulo, conduzido por Mário Laranjeira de Mendonça, a partir de uma visão 
metropolitana e de prioridade ao transporte público, desenvolvendo, entre outras propostas, um amplo plano de corredores exclusivos 
operados por trólebus.

12  Ficou conhecida como Primeira Crise do Petróleo uma crise econômica e comercial de proporções mundiais desencadeada pelos 
maiores países produtores de petróleo, localizados, principalmente, no Oriente Médio. A crise foi provocada pelo embargo dos países 
membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo - OPEP e do Golfo Pérsico, responsáveis pela distribuição de petróleo 
para os Estados Unidos e países da Europa.



16  |  Premissas para um plano de mobilidade urbana

3. Recomendação no nível federal e estadual de aplicação de uma política de 
descentralização das atividades econômicas, estimulando regiões fora da RMSP; e

4. Orientação ao planejamento municipal, considerando o seu caráter metropolitano.

Em relação ao segundo ponto básico, o PMDI afirmava que “a ausência de um sistema de 
transporte coletivo rápido de massa, que pudesse atender especialmente às viagens para o tra-
balho, era totalmente incompatível com uma metrópole de oito milhões de habitantes. Este pro-
blema era considerado responsável, em grande parte, pelo uso generalizado dos automóveis, 
congestionando o sistema viário, e dificultando cada vez mais as viagens por transporte coletivo. 
A implantação do Metrô, a melhoria dos trens suburbanos, a remodelação das linhas de ônibus e 
a integração progressiva dos meios de transportes eram consideradas necessidades urgentes a 
exigir recursos vultosos, cooperação entre os três níveis de governo e capacidade administrava 
dos dirigentes públicos.

As diretrizes fixadas no PMDI para circulação e transporte foram:

•	 “Proporcionar níveis adequados de serviços de transporte a toda a Área 
Metropolitana, mediante o desenvolvimento de um sistema integrado regional, 
composto de Metrô, ferrovia, ônibus e rede de vias expressas e arteriais, 
consolidando a Região em conjunto econômico e social”;

•	 “Intensificar o uso dos transportes coletivos, dando prioridade ao desenvolvimento 
do sistema de transporte rápido de massa, para ser capaz de oferecer à população 
em geral acesso fácil a todos os pontos da área e de atrair o maior número de 
proprietários de carros”; e

•	 “Promover a ampliação do sistema de transporte rápido metropolitano, mediante 
a utilização progressiva e prioritária das linhas ferroviárias inseridas na área 
urbanizada”.

Entre as diversas proposições específicas, não há menção explicita ao sistema de ônibus 
urbano. As proposições se concentram na expansão do Metrô, na melhoria dos sistemas de trem 
de subúrbio, à ocasião ainda não fundidos em operadora única, e na ampliação do sistema viá-
rio. São citadas apenas a necessidade de desenvolver estudo para terminais de ônibus junto às 
estações do Metrô e da ferrovia, e de implantar programa de controle de trânsito e de melhorias 
viárias, “...a fim de aperfeiçoar, em curto prazo, as condições de transporte coletivo, de tráfego 
de veículos e de segurança das vias públicas...”.

A partir do PUB e do PMDI, a estratégia definida para o enfrentamento do problema da 
Mobilidade Urbana da cidade de São Paulo e RMSP era, em tese, a prioridade para o transporte 
coletivo. A sustentação à Mobilidade Urbana nestes planos foi concebida a partir de uma rede 
estrutural de transporte coletivo, estruturada numa extensa rede metro-ferroviária, com im-
plantação de linhas de Metrô e recuperação de linhas do trem metropolitano. Os ônibus teriam 
a função primordial de alimentação desta rede estrutural metro-ferroviária, realizando ligações 
diretas quando da ausência de ligações sobre trilhos. Associada à esta rede estrutural de trans-
porte coletivo, foi concebida uma rede de vias expressas, no sentido de melhorar o desempenho 
das viagens de automóvel.

A preocupação com o transporte individual parte de análises que previam o incremento 
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constante de viagens de automóvel, com consequências de agravamento dos congestionamentos 
e aumento dos impactos negativos (maiores tempos de viagem, mais poluição e mais acidentes), 
não havendo menção específica sobre a questão energética. Considerando estas diretrizes, o 
poder público acelerou a implantação da rede do Metrô e desenvolveu um plano de vias expres-
sas e arteriais.

1.1.2.3.PAITT
Ainda em 1971 foi também elaborado o Programa de Ação Imediata de Transporte e Tráfego - 
PAITT, considerado como estudo pioneiro de planejamento de tráfego e transporte do município 
de São Paulo. No ânbito do PAITT realizou-se extenso levantamento de dados sobre tráfego e 
transporte, visando complementar as informações produzidas por planos anteriores, notada-
mente a Rede Básica do Metrô de 1967 e o PUB de 1969.

1.1.3. A Implantação do Metrô e os Acontecimentos Subsequentes
A implantação do Metrô, cuja primeira linha (Norte –Sul)13 passou a operar em 1.974, foi um 
marco importante do transporte público da cidade de São Paulo e da RMSP. Mas o ritmo de seu 
crescimento já se mostrava inapropriado desde a década de 197014.

No início dos anos 1970 a cidade de São Paulo acompanhava, além da implantação da Linha 
1 - Azul, o desenvolvimento e início de implantação de um plano de vias em 1.972 e a criação da 
Companhia de Engenharia de Tráfego – CET em 1.976, indicando movimentação relativamente 
organizada dos poderes públicos em relação a Mobilidade Urbana.

Por outro lado, neste período assistiam-se também à diversas manifestações populares 
contra as altas tarifas e a baixa qualidade do transporte coletivo, aparentemente conexos com 
os movimentos populares de reivindicações da época, em especial contra o aumento do custo de 
vida e por melhorias nos serviços públicos. Os movimentos por melhorias no transporte público 
aparecerem em maior profusão após manifestações espontâneas de quebra-quebra nos trens, 
em função das péssimas condições de operação deste serviço. Em 1975 e 1976 ocorrem episó-
dios de depredação de trens, em resposta aos atrasos, panes constantes e superlotação. Surgi-
ram, também, na região sul da cidade de São Paulo, movimentos de melhoria do transporte co-
letivo, com a ocorrência de assembléias populares para a discussão do tema entre 1973 e 1976.

1.1.3.1. PIT
Em 1974 foi elaborado o Programa de Integração de Transportes - PIT, no âmbito da SMT, por um 
grupo de trabalho formado por técnicos da Assistência Técnica do Gabinete, do Departamento de 
Transportes Públicos da CMTC, do Metrô, da Associação das Empresas de Ônibus e consultores 
especializados. Tendo como objetivo geral promover medidas para a integração dos sistemas de 
transportes coletivos do município de São Paulo, o PIT definiu as seguintes metas específicas:

•	 Reformular as condições de permissão de serviços de ônibus urbano, para efeito 
da renovação da permissão;

•	 Estabelecer as condições para a integração dos sistemas Metrô-ônibus urbano; e

•	 Redefinir os conceitos e diretrizes básicas para a integração dos transportes coletivos.

13  Hoje Linha 1 - Azul

14  A média de implantação de linhas do Metrô é de cerca de 2km/ano, tendo sofrido poucas alterações ao longo do tempo.
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Como condicionantes da elaboração do PIT, foram considerados, além da implantação da 
Linha 1 – Azul do Metrô, que ensejava uma análise específica quanto a integração com os ônibus, 
o vencimento das permissões das empresas operadoras de ônibus privadas (1974), o vencimento 
da concessão da CMTC (1977) e a regulamentação da RMSP. Nessas condições, o PIT desenvol-
veu considerações e propostas para a organização do sistema de transporte coletivo, abrangen-
do aspectos institucionais, operacionais e econômicos. Considerando o término das permissões 
das operadoras privadas e da concessão da CMTC, as alternativas institucionais analisadas no 
PIT resumiram-se a duas alternativas básicas:

•	 Permissão por linha, com arrecadação própria (situação existente); e

•	 Contratação de serviços com base no custo econômico.

Vale ressaltar que é do PIT a primeira referencia explicita a respeito de remuneração pela 
produção dos serviço prestados, que acabou sendo adotada, pelo menos parcialmente no mu-
nicípio de São Paulo, somente no início da década de 1990. As propostas do PIT para as novas 
condições de permissão eram:

•	 Outorgar a permissão da operação do sistema de ônibus, na área de influência do 
Metrô, para o Metrô, mediante a remuneração pelo custo econômico do serviço 
prestado e o próprio Metrô assumindo as funções de gestor dos serviços;

•	 No restante do município, as permissões às empresas operadoras privadas seriam 
mantidas em caráter temporário, até a expiração da concessão da CMTC (1977), 
segundo as seguintes diretrizes:

•	 Revisão parcial das caracteristicas físico-operacionais das linhas;

•	 Aperfeiçoamento da fiscalização, mantendo-se a remuneração pelas tarifas 
pagas pelos usuários;

•	 Adoção de padrões mínimos de instalações fixas, equipamentos e condições 
empresariais, de forma a reduzir a quantidade de empresas e melhorar a 
qualidade dos serviços;

•	 Permissão por conjunto de linhas, de forma a representar uma composição 
média de rentabilidade; e

•	 Durante os três anos de autorização temporária, seria testado o sistema de 
pagamento pelo custo do serviço, aplicado às linhas a serem gerenciadas pelo 
Metrô, possibilitando uma avaliação mais ampla quando do vencimento da 
concessão da CMTC.

Os estudos operacionais desenvolvidos pelo PIT foram categorizados em três grupos: (1) 
Melhoria de Qualidade, (2) Melhoria do Sistema Operacional e (3) Medidas a Serem Adotadas 
pela CMTC.

Quanto à Melhoria de Qualidade, foram consideradas medidas de conforto, maior velocidade 
e mais opções de transporte. As medidas voltadas para garantir maior conforto eram:
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•	 Melhoria dos veículos, envolvendo:

•	 Fixação de idade máxima dos veículos;

•	 Intensificação da fiscalização; e

•	 Gradativa adequação dos ônibus para o transporte de passageiros.

•	 Aumento progressivo das frotas, visando melhor adequação da oferta à demanda;

•	 Implantação de linhas especiais, visando um serviço de maior conforto para o 
usuário, com maior tarifa, bem como tentando atrair usuários do transporte 
individual;

•	 Estudo dos terminais de ônibus, visando organizar os locais de embarque/
desembarque nos polos, bem como a integração com outros sistemas de 
transporte (Metrô, trem ou automóvel); e

•	 Aumento de velocidade comercial dos ônibus, a partitr de:

•	 Linhas melhor planejadas, visando a adoção de traçado mais direto para as 
linhas, considerando que os itinerários sinuosos são desconfortáveis e lentos;

•	 Linhas diretas por vias de trânsito rápido, visando operação mais eficiente, com 
significativa redução de tempo de viagem; e

•	 Estudo dos corredores de transporte, visando garantir maior velocidade e fluidez 
aos ônibus.

No PIT aparece pela primeira vez a menção explicita da proposta de segregação de faixas 
para o transporte coletivo: “...A fim de melhorar as condições de tráfego, bem como as condições 
de operação dos transportes coletivos, o PIT propõe a criação de faixas privativas para ônibus...”, 
e ainda: “...Tal inovação tem por fundamento a experiência norte-americana, que fixa, para as 
vias onde o tráfego de ônibus ultrapassa o número de 500 veículos/hora, a criação de faixas 
privativas ou até mesmo ruas exclusivas para ônibus”. Apesar de não haver citação específica 
sobre referências bibliográficas, há um documento15 de consulta da equipe técnica do PIT que 
indica relação da recomendação das faixas privativas com a influência da experiência americana 
na adoção da recomendação de faixas privativas para ônibus. 

O PIT foi conduzido para avaliar a aplicação de técnicas de melhoria dos sistemas de trans-
porte público existentes. As técnicas consideradas procuravam reduzir a demanda na hora pico 
e/ou aumentar a capacidade de transporte com baixo custo de implantação e de operação, po-
dendo adiar, ou até mesmo eliminar, a necessidade de investimentos maiores em trilhos ou sis-
tema viário. Buscava-se a melhoria de eficiência dos sistemas de transporte público existentes 
por meio de dois elementos básicos: redução do tempo de viagem e aumento de demanda, tendo 
sido aventadas 21 alternativas de técnicas de baixo custo, considerando 12 critérios críticos de 
avaliação, a saber:

15  Documento elaborado para o escritório de Sistemas de Transporte Urbano do Departamento de Transporte dos Estados Unidos em 
Janeiro de 1973, denominado “Low Cost Urban Transportation Alternatives: A Study of Ways to Increase the Effectiveness of Existing 
Transportation Facilities”.
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•	 Impactos no preço para o usuário;

•	 Custos de implantação;

•	 Custos de operação;

•	 Efeitos econômicos indiretos;

•	 Efeitos nas pessoas carentes;

•	 Impacto ambiental;

•	 Impacto em segurança;

•	 Tempo ou velocidade;

•	 Demanda;

•	 Estado da Arte;

•	 Antecedentes institucionais; e

•	 Impacto nos usuários.

Aplicando-se estes 12 critérios, as 21 alternativas técnicas avaliadas foram classificadas 
em três grupos, em função da sua posição numa seleção prévia:

•	 Grupo 1 | Técnicas mais promissoras:

•	 Faixas exclusivas para ônibus em vias urbanas arteriais;

•	 Faixas reservadas para ônibus em vias expressas;

•	 Vias exclusivas para ônibus construídas especificamente;

•	 Reescalonamento de horários de trabalho; e

•	 Melhorias de sistemas de engenharia de tráfego.

•	 Grupo 2 | Técnicas menos promissoras:

•	 Pavimentação de faixas desativadas de trilhos;

•	 Ônibus de maior capacidade;

•	 Caronas organizadas com utilização de automóveis e ônibus;

•	 Sistemas de controle e monitoramento de vias expressas;

•	 Alto subsídio ou não-cobrança de tarifa no transporte público;

•	 Desenvolvimento de sistemas de linhas alimentadoras;

•	 Melhoria nos acessos aos aeroportos;

•	 Automatização da programação dos horários das linhas de ônibus;

•	 Penalidades econômicas e/ou incentivos;

•	 Melhorias no transporte de carga urbano; e
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•	 Sistemas de transporte alternativo (“jitney”16, táxis e limusines).

•	 Grupo 3 | Técnicas que dificilmente atingiriam os objetivos:

•	 O trem-ônibus17;

•	 Serviços de ônibus por demanda autuada18;

•	 Sistemas de sinalização de tráfego preferencial para ônibus;

•	 Sistemas de direção e ajuda para motoristas de automóvel; e

•	 Desenvovimento de mini-carro.

O PIT apontou que as alternativas técnicas relacionadas à implantação de “busway” ou “bus-
lane” eram as mais adequadas para o seu objetivo, sendo, portanto, as mais investigadas. As 
principais conclusões que apontavam as faixas privativas para ônibus como sendo técnicamente 
viáveis para melhoria de eficiência dos sistemas de transporte público com baixo custo foram:

•	 Aumento de capacidade;

•	 Redução dos tempos de viagem;

•	 Soluções de baixo custo;

•	 Implantação imediata;

•	 Aplicação universal;

•	 Criação de um modo atrativo (pesquisas indicaram a migração de usuários do 
automóvel para os sistemas de faixas exclusivas);

•	 Outros benefícios, como, por exemplo, o aumento da produtividade do veículo 
e operadores, redução do custo de manutenção, ganho de tempo “coletivo”, 
representando valores monetários por ano; e

•	 Operação mais segura.

Ainda quanto à Melhoria da Qualidade, considerando mais opções de transporte, foi propos-
ta a criação de linhas periféricas, estabelecendo ligações entre os bairros e os polos, e linhas 
interbairros, estabelecendo ligação direta entre os bairros, sem cruzar o centro da cidade de 
São Paulo. Estas medidas foram incorporadas nas ações que visavam a Melhoria do Sistema 
Operacional, agrupadas em:

16   É a forma como os táxis compartilhados são conhecidos nos Estados Unidos. Um “jitney” é uma espécie de táxi compartilhado de 
capacidade de transporte intermediária entre o táxi convencional e os micro-ônibus. Estes veículos de aluguel são geralmente me-
nores do que os micro-ônibus e geralmente transportam os passageiros em uma rota fixa ou semifixa, sem horários, mas, partindo 
quando todos os lugares estão preenchidos. Eles podem parar em qualquer lugar para pegar ou deixar passageiros.

17  Precursor dos ônibus guiados. Existem hoje funcionando o O-Bahn Busway, um sistema de mobilidade urbana com base em uma 
via segregada de ônibus “guiada” sobre trilhos de concreto localizado em Adelaide, no Sul da Austrália.

18  Chamado nos Estados Unidos de “dial-a-ride”, consiste num serviço “sensível à demanda”, cuja oferta é estabelecida em função 
da demanda registrada em pedidos de viagens realizados pelos usuários por meio de uma central telefônica. Atualmente usado em 
pequena escala, principalmente nos serviços sociais para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida.
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•	 DIvISãO DO MUNICíPIO EM ÁREAS | Apesar de haver a menção à necessidade de 
reestruturação das empresas operadoras, com maior concentração, e da divisão 
em sub-áreas de acordo como o PUB, tratava-se da primeira menção explicita de 
uma nova forma de organização geográfica do mercado de transporte coletivo da 
cidade de São Paulo. Com a intenção de possibilitar um redesenho das linhas de 
ônibus, tornando-as mais racionais (diretas), o PIT propunha a divisão do município 
em seis áreas operacionais mais a Área Central, sendo cada área operada por uma 
empresa ou consórcio. Neste modelo, conforme citado no PIT, “...à CMTC caberá a 
função de suprir os déficits de atendimento onde quer que se configurem...”, sendo 
autorizada a operação de linhas pela CMTC em qualquer lugar do município;

•	 POlOS DE TRANSPORTE | Apresenta-se pela primeira vez de maneira explicita 
o modelo de operação tronco-alimentado19, apesar de não ser definido como tal. 
Desta forma, descreve-se o problema relacionado ao fato das linhas de ônibus 
dos bairros servirem à duplas demandas, com destino ao polo e ao centro. Assim, 
na grande maioria dos casos, os corredores viários de ligação entre os polos e o 
centro apresentavam grande quantidade de ônibus (oferta), sem a ocupação ideal, 
considerando que parte da demanda dos bairros ficava nos polos. Por outro lado, 
o grande afluxo de linhas aos polos causava transtornos ao sistema de circulação 
local. Menciona-se também o conceito de integração ônibus/ônibus, com terminais 
nos polos para receber linhas dos bairros integradas às linhas para o centro. 
Para a implantação deste modelo, o PIT destacava a necessidade de adequação 
dos terminais, a definição de um modelo de integração tarifária e a aplicação de 
modelo de remuneração para as empresas operadoras por ônibus locados pelo 
custo;

•	 Classificação das linhas. Considerando a reorganização da operação em áreas, 
propinha-se a definição de sete categorias de linhas a serem exploradas:

•	 Linhas radiais, ligando o bairro ao centro através de um único setor;

•	 Linhas diametrais, ligando dois setores com passagem pelo centro;

•	 Linhas setoriais, operando em apenas um setor;

•	 Linhas intersetoriais, ligando dois ou mais setores sem passar pelo centro;

•	 Linhas circulares, com itinerário perimetral, operando em um só sentido;

•	 Linhas alimentadoras, ligando bairros aos sistemas de Metrô, trem e ônibus; e

•	 Linhas especiais, operando com tarifa mais elevada e oferecendo um serviço de 
melhor qualidade.

19  Sistema tronco-alimentado consiste na implantação de terminais de transbordo/conexão em pontos estratégicos nos diversos 
bairros e em municípios de uma região metropolitana e de um conjunto de linhas principais (tronco) de ligação centro/terminal de in-
tegração, com capacidade ampliada de passageiros e maior oferta de horários. Nessa configuração, os terminais os passageiro fazem 
a conexão com linhas alimentadoras e se distribuem para os bairros ou outros terminais. Sua origem, enquanto conceito perde-se no 
tempo, e sua aplicação existia, ainda que de forma incipiente já nas redes de transporte de passageiros de tração animal. No Brasil, 
para ônibus, a primazia de implantação de sistemas tronco-alimentados é de Curitiba, com a Rede Integrada de Transporte – RIT, 
considerada como precursora dos Bus Rapid Transit – BRT.
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•	 FROTA MíNIMA | O PIT procurou definir uma frota mínima por empresa operadora, 
considerada economicamente viável. Desta forma, o PIT esperava como um dos 
resultados principais desta medida o “...estímulo à fusão de empresas em grupos 
maiores e desestímulo ao aparecimento de novas empresas”; e

•	 lINhAS INTERMUNICIPAIS | Descrevendo os malefícios da situação de convivência 
com as linhas intermunicipais, o PIT apontava como solução a redução da extensão 
destas linhas no município de São Paulo, bem como a alteração de itinerário, 
procurando-se evitar a concorrência entre as linhas intermunicipais e municipais.

O PIT apresentava ainda as Medidas a Serem Adotadas pela CMTC, destacando que “...uma 
empresa deste tipo oferece aos órgãos públicos a disponibilidade de dados concretos sobre pro-
blemas operacionais, além de lhes possibilitar intervir no sistema quando necessário, e assumir 
para si a solução imediata de eventuais problemas de emergência. Tudo depende, no entanto, 
da conceituação correta do papel a ser desempenhado pela empresa e das responsabilidades a 
serem atribuídas a ela”. As medidas propostas para a CMTC eram:

•	 Melhor nível de serviço pela adequação da oferta à demanda nas linhas próprias da 
empresa próprias, renovação da frota e especialização do tipo de atendimento;

•	 Melhor definição da sua área de influência;

•	 Maior ênfase à operação das linhas especiais, circulares e diametrais; e

•	 Redução da quantidade de linhas radiais.

Assim, o PIT pode ser considerado como o primeiro plano a apresentar e consolidar uma 
série de diretrizes que configurariam a política de transporte coletivo no município de São Paulo 
nos anos vindouros. Apesar de ter sido concebido inicialmente como um estudo para analisar a 
integração entre os sistemas de ônibus e Metrô, o PIT acabou desenvolvendo diversas análises 
e apontando diretrizes de ações que foram implantadas ou discutidas ao longo das décadas de 
1970, 1980, 1990 e 2000. Entre os estudos e recomendações pioneiras do PIT, destacam-se:

•	 CORREDORES DE ÔNIBUS | Primeira citação explicita da proposta de adoção 
de faixas ou vias para operação exclusiva de ônibus, tendo apontado como 
fonte original do conceito de faixas ou vias exclusivas as experiências norte-
americanas20;

•	 ORGANIzAçãO POR ÁREAS DE OPERAçãO | Primeira citação explicita de adoção 
de organização do sistema de ônibus por áreas de operação, conforme adotado em 
1977, através do TOC, já mencionado;

•	 SISTEMA TRONCO-AlIMENTADO | Primeira menção explicita do conceito de 
operação tronco-alimentada, na forma como se conhece hoje, trazendo a ideia 
de integração ônibus/ônibus em terminais localizados nos principais polos da 
cidade21;

20  O SISTRAN, apresentado na sequencia, desenvolveria com maior profundidade este conceito.

21  Este conceito também foi mais aprofundado no SISTRAN.
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•	 REMUNERAçãO POR SERvIçO PRESTADO | Primeira referência à novas formas 
de remuneração da operação dos ônibus, passando da remuneração simples 
pela tarifa arrecadada para um modelo de contratação pelo serviço prestado. 
Este conceito foi parcialmente adotado a partir de 1991, com a adoção da 
“Municipalização”, conforme mostrado posteriomente;

•	 TIPOlOGIA DAS lINhAS | Adoção de tipologia de linhas, visando melhor organizar 
a rede de serviços. A tipologia do PIT está mantida no sistema de ônibus de São 
Paulo até os dias atuais; e

•	 REDEFINIçãO DO PAPEl DA CMTC | Menção específica sobre o papel 
desempenhado pela CMTC e proposta de novas formas de atuação.

1.1.3.2.SISTRAN
Em 1972 a PMSP e o Governo do Estado de São Paulo contratam o SISTRAN para elaborar pro-
postas e formular políticas para o que se denominara Sistema Metropolitano de Transportes 
Urbanos de Passageiros – SMTUP da RMSP. Seus resultados são apresentados em 07/04/76, 
destacando-se os objetivos, diretrizes gerais e as diretrizes específicas para transporte coletivo 
e sistema viário:

•	 Objetivos:

•	 Mobilidade: aumentar o acesso às oportunidades sociais e econômicas da RMSP, 
principalmente à população de baixa renda;

•	 Reduzir o Impacto Social Negativo: reduzir as tensões decorrentes da demora 
excessiva e da má qualidade do sistema de transporte;

•	 Reduzir os Deslocamentos de Famílias e Atividades: minimizar as 
desapropriações de áreas edificadas;

•	 Distribuição de Renda: Promover melhor distribuição dos custos e benefícios dos 
transportes entre as diversas classes da população;

•	 Eficiência: promover mais eficácia e eficiência no uso de recursos de 
investimento e de operação;

•	 Reduzir o Consumo de Combustível Derivado de Petróleo;

•	 Apoiar e Induzir o Desenvolvimento Urbano Desejável: promover a expansão 
urbana nas áreas desejadas e desestimular nas áreas não recomendáveis;

•	 Contribuir para Manter e Aperfeiçoar o Funcionamento da Área Central da Cidade 
de São Paulo;

•	 Minimizar o Seccionamento de Bairros e o Prejuízo às Atividades Existentes; e

•	 Reduzir a Poluição Sonora do ar.

•	 Diretrizes Gerais:

•	 Prioridade para o transporte coletivo na aplicação de novos investimentos e no 
uso do sistema viário existente;
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•	 Induzir o desenvolvimento urbano da área servida de infraestrutura, 
especialmente no corredor Leste-Oeste;

•	 Desestimular a urbanização nas áreas não recomendáveis para urbanização, 
especialmente ao Sul (bacia das represas) e ao Norte (reservas florestais);

•	 Promover a coordenação operacional e a integração física e tarifária do sistema 
de transporte coletivo;

•	 Promover a coordenação dos novos investimentos em transportes na RMSP, 
especialmente em transporte coletivo;

•	 Restringir o uso do automóvel no Centro Expandido22;

•	 Ampliar a responsabilidade dos níveis federal e estadual no sistema de 
transporte metropolitano; e

•	 Ampliar o uso de recursos dos usuários de automóveis no financiamento dos 
investimentos viários.

•	 Diretrizes específicas para o transporte coletivo:

•	 Instalar e operar uma Rede Básica de transporte coletivo de alta capacidade, 
alta velocidade e satisfatórias condições de regularidade, conforto e segurança, 
eletrificada, com integração física e tarifária e de ampla cobertura na RMSP;

•	 Coordenar e aperfeiçoar os novos investimentos em transportes coletivos na 
Rede Básica;

•	 Subsidiar o transporte coletivo da Rede Básica para manter as tarifas acessíveis 
à população de baixa renda;

•	 Promover a integração tarifária geral abrangendo, além da Rede Básica, os 
serviços permitidos de ônibus particulares; e

•	 Aperfeiçoar o uso do sistema viário existente e proposto com a implantação das 
medidas de prioridade para o transporte coletivo necessárias, por meio de faixas, 
pistas e vias exclusivas para o transporte coletivo e prioridade nos semáforos.

•	 Diretrizes específicas para o sistema viário:

•	 Ampliar a capacidade e melhorar a operação do sistema viário necessário para a 
ampliação da rede básica de transporte coletivo;

•	 Melhorar a operação do sistema viário existente com prioridade na seguinte 
ordem: pedestre, transporte coletivo, transporte de carga, automóvel particular;

•	 Implantar melhorias viárias de baixo custo para a supressão de pontos críticos e 
a melhoria do uso da capacidade viária existente;

•	 Implantar os projetos viários integrados com o saneamento e a urbanização das 
margens de córregos;

22  O Centro Expandido da cidade de São Paulo é uma área da cidade localizada ao redor do centro histórico, e delimitada pelo cha-
mado Minianel Viário, composto pelas marginais Tietê e Pinheiros, mais as avenidas Salim Farah Maluf, Afonso d’Escragnolle Taunay, 
Bandeirantes, Juntas Provisórias, Presidente Tancredo Neves, Luís Inácio de Anhaia Melo e o Complexo Viário Maria Maluf. O Centro 
Expandido é também considerado, informalmente, como o centro da RMSP.
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•	 Na zona interna, aumentar moderadamente a capacidade do sistema viário 
através de uma rede de vias arteriais de 1ª categoria, com uso máximo de vias e 
faixas de domínio disponíveis; e

•	 Na zona externa, reservar faixas de domínio para o sistema viário estrutural de 
grande capacidade, utilizando ao máximo as zonas não edificadas, e implantando 
as vias em padrões compatíveis com tráfego previsto em médio prazo, com 
possibilidade de aperfeiçoamento progressivo.

É importante destacar que o elemento chave do SISTRAN era a organização da rede de 
transporte sobre pneus, a partir de uma rede tronco-alimentada, de forma a garantir a possibili-
dade de criação de linhas tronco operadas com tração elétrica (Metrô, trens e linhas de trólebus).

A adoção de pistas exclusivas para a operação das linhas troncais foi uma solução técnica 
para atender à premissa de velocidade comercial média de 25 km/h. Ou seja, o SISTRAN não foi 
especificamente um plano de corredores de ônibus, mas um plano de reorganização da rede 
de linhas, adotando o conceito tronco-alimentador, defendendo uma meta de desempenho que 
previa a prioridade do transporte coletivo no sistema viário como forma de sua viabilização23.

Além das faixas exclusivas, outra inovação do período, como decorrência do SISTRAN, foi a 
adoção do esquema operacional conhecido como COMONOR – Comboio de Ônibus Organizado, 
adotado na Av. Nove de Julho, em 1977, e na Av. Celso Garcia, em 1979. Partindo do pressupos-
to que um dos maiores problemas relacionados às baixas velocidades do sistema ônibus em 
corredores de média/alta capacidade era o tempo de operação de embarque/desembarque, o 
COMONOR estabeleceu uma nova estratégia operacional para redução dos tempos de percurso 
e de paradas24.

Ademais das propostas relacionadas à estruturação da rede de serviços de transporte co-
letivo, o SISTRAN apresentou ainda recomendações de caráter institucional. Entre estas reco-
mendações, destacam-se a necessidade de reorganização da participação das empresas priva-
das na operação do sistema de ônibus e a necessidade de criação de um único órgão metropoli-
tano com a atribuição de planejamento e coordenação dos diversos componentes do transporte 
coletivo na RMSP.

A primeira recomendação institucional destacada foi desenvolvida no âmbito do chamado 
projeto TOC, anteriormente mencionado, quando o serviço de operação do transporte coletivo 
por ônibus foi contratado junto às operadoras privadas, passando a ser organizado em 23 áreas 
de operação. Cada empresa, ou consórcio de empresas, passaria a operar as linhas pertencen-
tes a uma área operacional. Basicamente a ideia era organizar e controlar mais a operação; re-
duzir a quantidade de empresas operadoras, contribuindo para o fortalecimento empresarial das 

23  Durante a segunda metade da década de 1970 foram implantados diversos trechos de faixa exclusiva para ônibus que, apesar da 
denominação “exclusiva”, não garantiam exclusividade de uso pelos ônibus, mas sim a preferência de uso. De fato, as faixas exclusivas 
possuíam eficácia relativa, na medida em foram implantadas do lado direito, sofrendo severa influência dos movimentos veiculares de 
acesso e de conversões à direita nas interseções. De todo modo, apesar de não garantir a exclusividade, as faixas exclusivas melho-
raram o desempenho do sistema de ônibus.

24   Como a chegada dos ônibus aos pontos apresentava elevado grau de aleatoriedade, cada usuário “procurava” seu ônibus em meio 
a um conjunto de ônibus. Foi estabelecido um esquema operacional em que os fluxos de ônibus passavam a ser “organizados” segundo 
destinos comuns, parando num local de espera, de forma a agrupar conjuntos de três ou quatro veículos com destinos semelhantes, 
sendo liberados então para operação. Os pontos de parada também passaram a ser organizados por grupos. Assim, quando cada 
comboio chegava ao ponto, os usuários com destinos semelhantes poderiam embarcar num conjunto maior de ônibus, reduzindo os 
tempos de embarque. A aplicação do COMONOR logrou reduzir o tempo de embarque para 20 segundos, diminuindo mais 11 minutos 
no tempo de viagem da Nove de Julho e 10 minutos na Rangel Pestana/Celso Garcia.
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empresas que ficassem no sistema; e garantir uma maior estabilidade econômico-financeira às 
empresas e consórcios, na medida em que cada área conteria um conjunto de linhas que apre-
sentassem rentabilidades distintas, mas que na média correspondessem a um custo operacio-
nal próximo daquele passível de ser coberto pela tarifa.

A segunda recomendação institucional destacada foi a implantação de um órgão metropo-
litano único, responsável pelo planejamento e coordenação dos diversos segmentos do sistema 
de transporte coletivo metropolitano, como os ônibus, trens e Metrô. Em 1978, conforme já co-
mentado, foi criada a EMTU/SP com a função original de órgão único de planejamento e coorde-
nação do transporte metropolitano. Formalmente criada pela Lei nº 1.492, de 13 de Dezembro de 
1977, à EMTU/SP cabia, conforme artigo 4º, a concessão exclusiva dos serviços abrangidos pelo 
Sistema Metropolitano de Transporte Público de Passageiros da RMSP, incluindo as tarefas de 
planejamento, implantação, administração e expansão desses serviços, bem como promoção e 
coordenação da operação, execução dos planos gerais e proposição de tarifas ao CODEGRAN25. 
A EMTU/SP passou então a desenvolver diversos estudos para cumprir com sua missão de ór-
gão de planejamento e coordenação de ação dos demais órgãos intervenientes na prestação do 
serviço de transporte coletivo na RMSP. Entre estes estudos, encontravam-se definições sobre 
linhas do Metrô e corredores de ônibus. No seu primeiro ano de existência, a EMTU/SP perse-
guiu diretrizes para a primeira etapa de sua atuação, conforme deliberação do CODEGRAN de 
maio de 1978. Conforme documento “Diretrizes para a Segunda Etapa de Atuação da EMTU/SP”, 
de fevereiro de 1979, as atividades previstas para este período foram as seguintes:

•	 Assumir a condição de concessionária exclusiva das linhas de ônibus 
intermunicipais da RMSP; e

•	 Assumir a gestão técnica, exclusiva, dos recursos captados pelo FUMEFI26 para 
aplicação em transportes coletivos de passageiros, com destaque para:

•	 Integração dos subúrbios da FEPASA27 com ônibus;

•	 Transporte coletivo na sub-região Sul;

•	 Transporte coletivo na sub-região Nordeste;

•	 Rede Metropolitana de Ônibus – RMO;

•	 Exercer o planejamento operacional e tarifário e disciplinar os serviços de 
transporte de passageiros; e

•	 Assumir o controle acionário do Metrô, mediante a concordância da PMSP.

•	 Promover a implantação de uma Rede Metropolitana de Transporte Coletivo - 
RMTC, integrada física, operacional e tarifariamente, abrangendo as linhas do 
Metrô, das ferrovias de subúrbio e da RMO (a ser implantada), incorporando ainda 
as novas linhas de trólebus e os terminais de conexão;

25 Conselho Deliberativo da Grande São Paulo.

26 Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento.

27  A Ferrovia Paulista S/A – FEPASA foi uma empresa ferroviária de transporte de passageiros e de carga do Governo do Estado de 
São Paulo, embora sua malha se estendesse por Minas Gerais até Araguari, e pelo Paraná, na cidade de Sengés. Foi extinta e incorpo-
rada à Rede Ferroviária Federal S/A – RFFSA no dia 29 de Maio de 1998.
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•	 Promover a reorganização, modernização e expansão dos sistemas municipais de 
ônibus na RMSP em consonância com um programa de operação integrada com as 
linhas da RMTC;

•	 Atribuir prioridade aos investimentos na ampliação e melhoria do sistema viário e 
na formação da frota de veículos, ambas destinadas à operação da RMO;

•	 Complementar os investimentos necessários à plena operação da linha leste-
Oeste do Metrô entre Barra Funda e Itaquera e das linhas ferroviárias incluídas na 
primeira etapa do Plano de Modernização de Subúrbios da FEPASA28;

•	 Promover os entendimentos para estabelecer um programa de operação integrada 
dos serviços de subúrbios entre a RFFSA29 e a FEPASA, inclusive visando a 
plena utilização do material rodante já adquirido pela FEPASA, assim como das 
instalações de oficinas;

•	 Recomendar a implantação dos investimentos nas linhas da RFFESA, previstos 
no Plano Diretor de Subúrbio30, e nas linhas da FEPASA, no seu Plano de 
Modernização devidamente revisto em função do programa de operação integrada;

•	 Realizar prioritariamente, estudos e propor medidas a curto, médio e longo prazos, 
visando à obtenção de recursos tarifários e/ou extra tarifários para investimentos 
e subsídio operacional do sistema metropolitano de transportes coletivos;

•	 Implantar sistema tarifário, inclusive examinando a viabilidade de tarifa única, na 
RMTC, de forma a aumentar as possibilidades de transferência entre as linhas e 
modos de transporte sem custos adicionais para os usuários, principalmente nas 
áreas de urbanização prioritária segundo a política metropolitana de uso do solo;

•	 Estabelecer um sistema de administração unificada da arrecadação e distribuição 
de receitas tarifárias da RMTC, propondo as medidas adequadas à sua 
concretização;

•	 Canalizar, através da EMTU/SP, os recursos públicos para investimentos 
e subsídios operacionais aos transportes coletivos, a fim de assegurar a 
coordenação e uniformidade de critérios em sua aplicação;

•	 Contratar a operação da RMO com entidade pública, sociedade de economia mista 
ou empresa pública do Estado de São Paulo ou dos municípios integrantes da 
RMSP, já constituídas e promover entendimentos imediatos com o município de São 
Paulo tendo em vista à contratação da CMTC;

28  O Plano de Modernização de Subúrbios da FEPASA envolveu, principalmente, a aquisição de novos trens e a reforma de diversas 
estações, sendo sua primeira concluída em 25/01/1079.

29   A Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA foi uma empresa estatal brasileira de transporte ferroviário que cobria boa parte do terri-
tório nacional e tinha sua sede no Rio de Janeiro. As linhas metropolitanas de transporte de passageiros da RFFSA foram transferidas 
para a Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU, criada em 1984 para este fim. Em 1994 estas linhas, em conjunto com as linhas 
da FEPASA foram transferidas para a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM.

30  O Plano Diretor de Subúrbios da RFFSA, similar ao da FEPASA, consistiu num conjunto de ações de melhoria em material rodante 
e via permanente, objetivando a atualização física e operacional das linhas de transportes de passageiros da empresa, os chamados 
trens de subúrbio, em especial nas regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro.
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•	 Promover entendimentos com o município de São Paulo, visando a assumir o 
controle acionário da CMTC, desde que assegurados novos recursos para o 
Sistema Metropolitano de Transportes Públicos de Passageiros; e

•	 Promover entendimentos com o Governo Federal para a constituição de empresa, 
sob o controle acionário do Estado de São Paulo, por meio da EMTU/SP, contando 
com a participação acionária da União, mediante a concordância desta, com vistas 
a incorporar o patrimônio dos sistemas de subúrbio da RFFSA e da FEPASA e 
operá-los de forma integrada, implantando os melhoramentos necessários.

Este conjunto de diretrizes apontava para a adoção do Sistema Metropolitano de Trans-
porte Público de Passageiros – SMTPP, nos moldes do proposto pela Lei Federal nº 6.261, de 
14/09/1975, criadora do Sistema Nacional de Transportes Urbanos - SNTU, atribuindo à EMTU/
SP o papel de empresa “holding” e ao CODEGRAN a função de coordenação geral, tendo a EMTU/
SP como braço executivo e três braços operativos sob o seu comando: uma empresa única de 
ferrovia de subúrbio, o Metrô e a CMTC.

Especificamente quanto aos corredores de ônibus, estudo da EMTU/SP de 1979, identificava 
os pontos críticos e apontava melhorias para o sistema de ônibus da RMSP. Pesquisa realizada 
pela própria EMTU/SP em 1978 (em 660km de vias) identificou as seguintes características dos 
principais corredores viários utilizados pelo sistema ônibus:

•	 Quanto à frequência:

•	 35% das vias (230km) - frequências altas (> 100 ônibus/hora);

•	 32% das vias (210km) - frequências médias (50-100 ônibus/hora); e

•	 33% das vias (220km) - frequências baixas (< 50 ônibus/hora).

•	 Quanto à velocidade:

•	 57% das vias (375km) - < 20 km/hora;

•	 20% das vias (130km) - < 15 km/hora; e

•	 23% das vias (115km) - < 10km/hora.

Desta forma, considerando estes elementos, as medidas propostas foram classificadas em 
dois tipos: melhorias operacionais e melhorias envolvendo obras viárias.

As melhorias operacionais compreendiam a aplicação de:

•	 Faixa exclusiva para ônibus;

•	 linha tronco;

•	 Remanejamento de itinerário de linhas de ônibus;

•	 Regulamentação e remanejamento do tráfego geral; e

•	 Terminais.



30  |  Premissas para um plano de mobilidade urbana

As melhorias envolvendo obras viárias compreendiam a aplicação de:

•	 Implantação ou duplicação de vias;

•	 Canaleta central;

•	 Obras de arte especiais; e

•	 Novas ligações viárias.

O estudo da EMTU/SP de 1979 estabeleceu níveis de criticidade, a saber:

•	 Grupo A – vias com quantidade superior a 100 ônibus/hora e velocidade comercial 
entre 0 e 10 km/hora;

•	 Grupo B – vias com quantidade superior a 100 ônibus/hora e velocidades 
comerciais entre 10 e 20 km/hora; e

•	 Grupo C – vias com quantidade de 50 a 100 ônibus/hora com velocidade comercial 
inferior a 20 km/hora.

Identificadas as vias pertinentes a cada grupo específico, agregaram-se a elas “corredores”, 
entendendo-se “corredor” como uma via ou um conjunto de vias são necessariamente contínu-
as, com características físicas e funcionais semelhantes, relacionadas ao uso do solo comum e 
orientadas numa mesma direção. Foram assim identificados 18 “corredores” críticos em termos 
de transporte coletivo, que estão relacionados a seguir por setor da cidade de São Paulo:

•	 Setor Norte:

•	 Corredor Voluntários da Pátria/Cruzeiro do Sul;

•	 Corredor Imirim; e

•	 Corredor Urbano Duarte/Dr. César Castiglione.

•	 Setor leste-Nordeste:

•	 Corredor Celso Garcia;

•	 Corredor Radial Leste;

•	 Corredor Conselheiro Carrão;

•	 Corredor Álvaro Ramos/Regente Feijó; e

•	 Corredor Dutra.

•	 Setor Sudeste:

•	 Corredor Pedro I;

•	 Corredor São Bernardo; e

•	 Corredor Paes de Barros/Ibitirama.
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•	 Setor Sul:

•	 Corredor Ibirapuera;

•	 Corredor Santo Amaro; e

•	 Corredor Jabaquara.

•	 Setor Sudoeste:

•	 Corredor Consolação.

•	 Setor Oeste-Noroeste:

•	 Corredor São João;

•	 Corredor Rio Branco; e

•	 Corredor Itaberaba.

Entre as medidas operacionais propostas, foram definidas intervenções em 36 locais dis-
tintos, e que compreendiam: linhas tronco, remanejamento do itinerário de linhas de ônibus, 
faixas exclusivas, terminais, remanejamento na circulação do tráfego geral, regulamentação de 
estacionamento e paradas no meio fio, além de intervenções na sinalização. Entre as soluções 
que exigiam obras civis, foram identificadas intervenções em 23 locais distintos, destacando-se: 
implantação ou duplicação de vias, obras de arte, canaleta central para ônibus e ligação viária 
recomendada.

A proposta do estudo da EMTU/SP de 1979 previa ainda a seguinte agregação de intervenções:

•	 Implantação de canaleta exclusiva para ônibus em seis vias existentes;

•	 Implantação de canaleta exclusiva para ônibus em cinco vias novas, a serem 
construídas;

•	 Implantação de cinco vias novas;

•	 Alargamento de duas vias existentes; e

•	 Implantação de cinco obras de arte especiais, sendo uma indicada para uso 
exclusivo dos ônibus.

Em 1980, a EMTU/SP foi absorvida pela EMPLASA, encerrando assim um curto ciclo em que 
desempenhou o papel de planejamento unificado dos sistemas de transporte coletivo da RMSP.

Ainda, no final dos anos 1970, iniciou-se a implantação do sistema trólebus, proposto pelo 
SISTRAN. Este sistema previa a implantação de um total de 33 linhas operadas por 1.280 tróle-
bus, sendo 450 unidades do tipo articulado, perfazendo um total de 280 km de rede aérea. A im-
plantação deste sistema foi concebida em cinco etapas, sendo que apenas a denominada Etapa 
I, e parte da Etapa II, foram efetivamente implantadas.

A Etapa I foi implantada entre 1978 e 1982, compreendendo a operação de cinco linhas, 
abrangendo 75km de rede aérea. No entanto, diversas medidas complementares não foram ado-
tadas, como a reestruturação da rede de linhas a diesel, implantação de prioridade no sistema 
viário, adoção de sistema tronco-alimentado, com utilização de terminais de integração, entre 
outras. Assim, o desempenho estimado nos estudos anteriores não se confirmou, com as linhas 
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de trólebus operando apenas como linhas comuns de transporte coletivo da cidade de São Pau-
lo. Já a Etapa II teve implantação iniciada com a operação de mais duas linhas, representando 
um acréscimo de 30 km e 35 veículos ao sistema de trólebus, mas também sem a adoção das 
medidas complementares.

Como parte da Etapa I do SISTRAN, em 1980 foi inaugurada o primeiro corredor de ônibus 
com faixa exclusiva em São Paulo: o corredor da Av. Paes de Barros, ligando o bairro da Mooca à 
Vila Prudente, como parte da infraestrutura viária da Linha Vila Prudente – Centro. Com o nome 
Corredor Metropolitano Vila Prudente – Centro, esta linha previa a ligação entre a região de Vila 
Prudente ao centro da cidade de São Paulo, utilizando-se da faixa exclusiva junto ao canteiro cen-
tral para os trólebus ao longo da Av. Paes de Barros, atravessando o bairro da Mooca e atingindo 
a Av. Celso Garcia.

1.1.3.3. PAI
Com base na constatação dos problemas, como por exemplo o desempenho abaixo do esperado 
das propostas do SISTRAN, e na experiência adquirida, a CMTC passou a elaborar uma série de 
estudos que deram origem, em 1983, ao Programa de Ação Imediata da Rede Metropolitana de 
Trólebus - PAI. Esse estudo reviu as prioridades estabelecidas para o transporte de passageiros 
da cidade de São Paulo e estabeleceu como premissas básicas:

•	 A racionalização operacional das linhas estruturais por meio da utilização de 
corredores exclusivos;

•	 A garantia da prioridade dos ônibus, no sistema viário, visando o aumento da 
velocidade média e ganho de capacidade de transporte; e

•	 A consolidação da operação de sistemas integrados, proporcionando aos usuários 
maior mobilidade, menores tempos de deslocamento e melhores condições de 
conforto e segurança, além de propiciar redução dos custos de operação.

Como proposta de intervenção recomendada, o PAI indicou a implantação do Corredor San-
to Amaro, num primeiro momento, e o Corredor Rio Branco/Deputado Emílio Carlos, numa uma 
etapa posterior. Estas ações se relacionam ao PMTC, tratado em subitem específico.

1.1.3.4. PMT
Em 1983 foi elaborado, pela EMPLASA, já como sucessora da EMTU/SP, o Plano Metropolitano 
de Transporte – PMT, abrangendo a formulação de uma proposta básica de um sistema de trans-
porte metropolitano. Os objetivos do PMT eram:

•	 Equacionar todos os aspectos ligados à mobilidade urbana na RMSP relativos a 
passageiros e carga, abrangendo inclusive a infraestrutura;

•	 Obedecer às diretrizes de desenvolvimento urbano do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Urbano – CNDU31 e do Ministério dos Transportes

31  O CNDU foi criado em 1979, vinculado ao Ministério do Interior, com a finalidade de propor a política nacional de desenvolvimento ur-
bano e acompanhar sua execução, de acordo com as diretrizes e prioridades estabelecidas nos planos nacionais de desenvolvimento. 
Este CNDU não tem relação direta com o CNDU, criado em 2001, com precursor do Conselho das Cidades, criado em 2004 e vinculado 
ao Ministério das Cidades.
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•	 Ampliar a participação das empresas privadas e atuação do poder público no setor 
de transporte de passageiros e cargas.

O PMT tinha como diretrizes:

•	 Prover a RMSP de uma infraestrutura metropolitana de transporte;

•	 Maximizar a utilização da infraestrutura e dos equipamentos existentes;

•	 Reduzir o consumo de combustíveis; e

•	 Prover uma instrumentação jurídico-institucional de forma a garantir a 
organização, operação e funcionalidade do sistema de transporte metropolitano.

O PMT propunha uma rede de transporte metropolitano estruturada segundo os seguintes 
critérios:

•	 RACIONAlIzAçãO DE CORREDORES DE TRANSPORTE COlETIvO | pelo incentivo 
à implantação de linhas-tronco integrantes de uma rede estrutural em corredores 
ociosos (oferta superior à demanda);

•	 ATENDIMENTO AOS POlOS REGIONAIS | pela rede estrutural, por meio de 
linhas servindo dois ou mais polos, realizando ligações perimetrais, aliviando 
os corredores radiais e contribuindo também para o fortalecimento dos polos 
regionais;

•	 INTEGRAçãO DOS MODOS DE TRANSPORTE DA REDE ESTRUTURAl COM O 
SISTEMA DE ÔNIBUS CONvENCIONAl | pela complementação do sistema sobre 
trilhos, que seria alimentado pelas linhas estruturais de média capacidade;

•	 ECONOMIA DE COMBUSTívEl | pelo uso de veículos de tração elétrica na Rede 
Estrutural, conforme orientação do Governo Federal à época;

•	 ORDENAçãO E ESTRUTURAçãO DO ESPAçO URBANO | pela implantando, na 
rede estrutural, de corredores viários que apresentam alta potencialidade de 
desenvolvimento de atividades urbanas, dando ao transporte o seu papel de 
indutor do uso e ocupação do solo desejável; e

•	 ATENDIMENTO à POPUlAçãO DE BAIxA RENDA | pela introdução de política 
tarifária de redução do impacto dos custos de transporte.

Considerando estes critérios, foi concebida uma Rede Estrutural, composta pelas linhas de 
Metrô e trens e complementada por cerca de 300 km de linhas estruturais de média capacidade, 
caracterizada, cada uma, pela capacidade de transporte de 15.000 pass./hora/sentido. A Rede 
Estrutural deveria apresentar ainda:

Fisicamente: abrangência metropolitana, interligando os polos regionais mais importantes, 
de forma a atender os reais desejos de viagens marcadamente metropolitanos;

Operacionalmente: todas as modalidades seriam integradas física e operacionalmente, em 
locais providos de equipamentos adequados, como terminais similares aos existentes no Metrô, 
definindo-se claramente a hierarquização para a formação de uma configuração harmônica; e



34  |  Premissas para um plano de mobilidade urbana

Tarifariamente: todas as transferências entre os modos de transporte deveriam ocorrer 
sem onerar os usuários, portanto, com transferência livre e gratuita, sob comando do Poder 
Público ou por empresa pública a ele vinculada.

1.1.3.5. PMTC
Em 1985, a PMSP desenvolveu o Plano Municipal de Transporte Coletivo – PMTC, tendo sido 
revisto o programa de corredores de ônibus proposto pelo SISTRAN, sendo recomendado um 
significativo conjunto de vias para receber tratamento de prioridade para os ônibus. O PMTC teve 
como premissas o PMI, descrito anteriormente, as “Diretrizes do Governo32” e o Plano Diretor do 
Município de São Paulo33. O PMTC consolidou um conjunto de políticas para o setor, agrupadas 
em sete conjuntos:

•	 Tarifação;

•	 Reorganização do Sistema de Transporte por Ônibus;

•	 Melhoria da Gestão Empresarial na CMTC;

•	 Programa Trólebus34;

•	 Programa de Reequipamento;

•	 Programa de Infraestrutura35;

•	 Programa de Comunicação Social.

32  As “Diretrizes de Governo” tinham como objetivo o controle tarifário, maior acessibilidade e regularidade dos serviços, por meio 
de: (i) empreender atuação coerente e inovadora na área de planejamento, conjugando efetivamente o planejamento municipal de 
transportes da cidade de São Paulo ao metropolitano, apoiando a coordenação no nível do aglomerado urbano, tal que se lograsse in-
tegrar organismos municipais, estaduais e federais, harmonizando os investimentos e a operação das diversas agências de transporte 
intervenientes na mesma área física; (ii) propugnar, pelo mecanismo anterior, a prevalência do transporte coletivo de passageiros 
sobre o individual, fosse em termos de investimentos, fosse de utilização da via pública, reivindicando-se uma visão integrada do sis-
tema de transporte de massa, correspondendo a rede ferroviária suburbana, o Metrô, o trólebus, o ônibus “Padron” e o ônibus diesel 
convencional; (iii) racionalizar ao máximo os sistemas a implantar, bem como os já implantados, segregando o tráfego dos ônibus em 
vias exclusivas, principalmente os de maior capacidade (trólebus e “Padron”); (iv) ampliar a participação da CMTC no total de viagens 
de ônibus mediante adequação qualitativa e quantitativa dos recursos produtivos (pessoal, frota, garagens e oficinas), inclusive para 
servir de instrumento para implantação e controle da política de transportes urbanos; (v) aprimorar o sistema de operação dos servi-
ços de transportes para defender os interesses da comunidade; (vi) aperfeiçoar os métodos de coleta de dados para subsidiar a gestão 
dos transportes urbanos e viabilizar uma política tarifária de cunho social e (vii) implantar ligações que possibilitassem melhores 
deslocamentos perimetrais, em particular entre a zona Leste de São Paulo e as regiões de Guarulhos e do ABC.

33   Elaborado em 1985 pela Secretaria Municipal do Planejamento - SEMPLA, o Plano Diretor do Município de São Paulo destacou as 
seguintes orientações para o sistema viário e transporte coletivo: (i) as novas ligações deveriam favorecer as conexões perimetrais, 
aliviando as solicitações sobre o sistema viário radial; (ii) o sistema principal de transporte coletivo deveria ser constituído por trens 
de subúrbio modernos e por uma rede de Metrô ampliada, apoiados e complementados por um sistema de média capacidade sobre 
pneus, elétricos e diesel, operado com veículos de grande porte (“Padron” e articulados), constituído de linhas-tronco e operado em 
faixas segregadas, com integração física, operacional e tarifaria em terminais intermodais de passageiros, articulando as linhas de 
alta e média capacidade entre si e estas com as linhas alimentadoras; (iii) só o aumento substancial da capacidade (aumento da oferta 
de lugares) fará desaparecer os problemas de insegurança (pingentes) e de desconforto (superlotação de veículos) dos usuários e (iv) 
o desafio do aumento da capacidade de transporte de passageiros há que ser enfrentado pelo favorecimento ao transporte coletivo 
não só em consequência de uma opção política, mas também pelo fato de que não há como aumentar essa capacidade por meio do 
transporte individual (sem grandes investimentos em ampliações do sistema viário, o que é uma impossibilidade financeira) e mesmo 
porque a grande maioria da população depende do transporte coletivo e que em boa parte dos corredores de transportes coletivos a 
capacidade de veículos/hora está esgotada, sendo possível ampliá-la substancialmente, em termos de passageiros/hora, por meio de 
medidas físicas e operacionais de priorização do transporte coletivo.

34   Incorpora a recomendação do PAI de priorizar a implantação dos corredores Santo Amaro e Rio Branco/Dep. Emílio Carlos.

35  Partindo da diretriz de prioridade do transporte coletivo sobre o individual, procura compatibilizar a implantação de linhas de ôni-
bus/trólebus estruturais com um sistema viário que garanta o desempenho requerido e a redução de custos operacionais estimados.
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No PMTC o tema da economia de combustíveis ainda aparece, mas já em segundo plano36, 
dando lugar à redução dos custos do transporte coletivo, em todas as suas vertentes, inclusive 
quanto ao aumento de produtividade associado à priorização do transporte coletivo no sistema 
viário, indicando a transição do tema para o plano ambiental e abordagem de equilíbrio da matriz 
energética.

Como decorrência do PMTC, conforme salientado anteriormente, em 1987 é inaugurado 
o Corredor Santo Amaro/Nove de Julho, ligando a região de Santo Amaro (Zona Sul) à região 
central de São Paulo, atendendo ao longo do traçado os bairros de Campo Belo, Itaim, Moema 
e Jardim Paulista. Utilizando-se de dois terminais de ponta (Terminal Santo Amaro e Terminal 
Bandeira), operando com a maioria das linhas com trólebus, este corredor contava com faixa 
exclusiva à esquerda para a circulação dos ônibus.

1.1.4. Novos Elementos na Década de 1990
No final da década de 1980, o Governo Federal deixa de ter participação central no tema da mobi-
lidade urbana, pela perda relativa da força dos temas que politicamente sustentaram seu prota-
gonismo37 e também como decorrência da nova Constituição Federal, promulgada em 1988, que 
redefiniu o papel dos diferentes agentes públicos no transporte público. A Constituição Federal, 
no seu atigo 3038, dá aos municípios, de forma clara e definitiva, a total e completa autonomia e 
responsabilidade pela condução do transporte coletivo. Já o artigo 2139, dá a União a competên-
cia sobre o transporte rodoviário interestadual e internacional, ficando, por exclusão, para os 
Estados-Membros a competência sobre o transporte intermunicipal, rebatida nas Constituições 
Estaduais40. Esta configuração, entretanto, fez agravar o conflitos entre automonia municipal e 
poder metropolitano, não formalmente equacionados na arquitetura institucional brasileira até 
os dias de hoje, mesmo com introdução da dos consórcios públicos41.

O crescimento acelerado e desordenado, verificado nas décadas de 1960 e 1970, começou a 
perder força no final dos anos de 1980, quando as taxas de crescimento populacional já apresen-
tavam tendência à estabilização.

36 Os efeitos da Crise do Petróleo tinham já cessado.

37  Podem ser mencionados quatro principais elementos que motivaram o protagonismo do Governo Federal nas questões de trans-
porte urbano: (i) crescimento acelerado e desordenado das grandes cidades, (ii) Crise do Petróleo, (iii) redução da capacidade de 
realizações dos governos locais e (iv) surgimento de movimentos populares contestando a qualidade e o custo do transporte urbano.

38  “Compete aos Municípios organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de 
interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial”.

39 “Compete a União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de transporte rodoviário 
interestadual e internacional de passageiros”.

40  Na Constituição Estadual do Estado de São Paulo, no seu artigo 158 e parágrafo único, o caso particular do transporte coleti-
vo intermunicipal nas regiões metropolitanas é tratado da seguinte maneira: “Em região metropolitana ou aglomeração urbana, o 
planejamento do transporte coletivo de caráter regional será efetuado pelo Estado, em conjunto com os Municípios integrantes das 
respectivas entidades regionais” e “Caberá ao Estado a operação do transporte coletivo de caráter regional, diretamente ou mediante 
concessão ou permissão”

41    A Emenda Constitucional nº19, de 1998 acrescentou à redação do artigo 241 da Constituição Federal figura dos consórcios públi-
cos, estabelecendo que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e 
os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência 
total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. O Consórcio Intermunicipal 
Grande ABC, anterior à citada Emenda Constitucional, foi o primeiro consórcio público constituído no Brasil, como uma associação 
civil de direito privado em 19 de Dezembro de 1990, para atuar como órgão articulador de políticas públicas setoriais dos municípios 
de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, com mais de 2,5 
milhões de habitantes (IBGE 2010) e área territorial de 635 km², parte da RMSP.
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Os efeitos da crise do petróleo, iniciada em meados da década de 1970 e que perdurou du-
rante a década de 1980, por sua vez, deixavam de existir, dadas a redução e posterior estabili-
zação dos preços do petróleo, bem como redução da dependência brasileira da importação de 
petróleo em função do resultado conjunto do aumento da produção e da alteração da matriz 
energética nacional. Além disso, com o Proálcool e surgimento dos automóveis movidos a álcool 
combustível42, o Governo Federal vislumbrou a possibilidade de alteração da matriz energética 
da mobilidade urbana via transporte individual, e não mais via transporte coletivo.

A capacidade de realização dos governos locais, pelo menos em tese, foi retomada pela 
alteração constitucional da estrutura tributária brasileira, garantindo aos municípios maiores 
volumes de recursos.

Os movimentos populares, por redução de preço e melhoria de qualidade, por sua vez, tive-
ram seu ímpeto reduzido, proavavelmente em função da:

•	 A entrada em vigor do vale Transporte (em 1985, de forma opcional, e 1987, 
compulsoriamente), que garantia o pagamento de parcela dos gastos em 
transporte coletivo pelo empregador, reduzindo a pressão sobre os valores 
tarifários;

•	 O processo de abertura política43, que acabou por incorporar diversos setores dos 
movimentos populares ao processo político-partidário formal; e

•	 Algumas ações de melhorias no transporte coletivo, como a expansão da rede do 
Metrô, a implantação do Corredor Santo Amaro/Nove de Julho.

Assim, no início da década de 1990, as instituições do Governo Federal criadas em meados 
da década de 1970, para lidar com a Mobilidade Urbana, tiveram suas atividades encerradas44.

42  O Proálcool ou Programa Nacional do Álcool foi um programa de substituição em larga escala dos combustíveis veiculares deriva-
dos de petróleo por álcool, financiado pelo governo do Brasil a partir de 1975 devido à Crise do Petróleo de 1973.

43  A abertura política é o nome que se dá ao processo de liberalização do regime militar que governou o Brasil. Esse processo teve 
início em 1974 e terminou em 1988, com a promulgação da nova Constituição. Tão logo o general Ernesto Geisel assumiu ao poder 
como Presidente da Republica, e se deparou com a deterioração da economia e o descontentamento da sociedade, propôs mudanças 
no poder e abrandamento nas formas de repressão, sinalizando com declarações e discursos que iniciaria a abertura política de forma 
lenta, gradual e segura. A “abertura”, assim, se contrapõe ao “fechamento” do regime, durante os governos dos presidentes Costa e 
Silva e Médici.

44   As de maior destaque pela atuação foram: Empresa Brasileira de Transportes Urbanos – EBTU, criada pela Lei Federal nº 6.261, de 
14 de Novembro de 1975 e extinta pelo Decreto Federal nº 230, de 15 de Outubro de 1991, e o GEIPOT. O GEIPOT foi criado pelo Decreto 
Federal nº 57.003, de 11 de Outubro de 1965, com a denominação de Grupo Executivo de Integração da Política de Transportes e com 
sua direção superior formada pelo Ministro da Viação e Obras Públicas, Ministro de Estado da Fazenda, Ministro Extraordinário para 
o Planejamento e Coordenação Econômica e pelo Chefe do Estado Maior das Forças Armadas, conforme foi sugerido pelo Acordo de 
Assistência Técnica firmado naquele ano entre o governo brasileiro e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento 
- BIRD. O Decreto-Lei nº 516, de 7 de Abril de 1969, transformou esse grupo interministerial em Grupo de Estudos para Integração 
da Política de Transportes, subordinando-o ao Ministro de Estado dos Transportes. Essa subordinação foi mantida pela posterior 
Lei Federal nº 5.908, de 20 de Agosto de 1973, que transformou esse Grupo de Estudos em Empresa Brasileira de Planejamento de 
Transportes, preservando a sigla GEIPOT. Com a reestruturação do Setor Transportes no ano de 2001, o GEIPOT colaborou no acom-
panhamento e na realização de análises técnicas do projeto de Lei Federal nº 1615, dec1999, consolidado na Lei Federal nº 10.233, de 
5 de Junho de 2001, que criou o Conselho Nacional de Integração de Política de Transportes Terrestres (CONIT), a Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários (ANTAQ), a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e o Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (DNIT). Com a instalação das Agências Reguladoras e do DNIT, o GEIPOT entrou em processo de liquidação, de acordo 
com o Decreto Federal n° 4.135, de 20/02/2002. O processo de liquidação, com prazo inicialmente previsto para durar 180 dias, foi 
posteriormente prorrogado, por iguais períodos. O GEIPOT foi extinto pela Medida Provisória nº 427, de 9 de Maio de 2008 (convertida 
na Lei Federal nº 11.772, de 2008), oportunidade em que foi instituída a inventariança, cujos procedimentos estão disciplinados no 
Decreto Federal nº 6.485, de 17 de Junho de 2008.
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Por outro lado, no âmbito do Governo do Estado de São Paulo, em 1987 foi recriada a EMTU/
SP, desta vez com atribuição exclusiva de agente técnico da STM no planejamento e gestão do 
sistema intermunicipal de ônibus, além de participar da implantação de sistemas de média capa-
cidade. De fato, a partir da inauguração do Corredor Metropolitano ABD (São Mateus – Jabaqua-
ra)45, em 1988, a EMTU/SP passou a exercer também a operação completa do corredor, iniciando 
a gestão, operação e manutenção dos veículos, terminais e paradas.

Nos anos de 1990 e 1991 foi elaborado o Plano Municipal de Transporte e Tráfego - PMTT, 
pela SMT, por meio da CET. Não citando mais a economia de combustível, este plano adotou a 
prioridade do transporte coletivo sobre o individual como principal mote. Partindo dos estudos 
anteriores e utilizando técnicas de modelagem de demanda, o PMTT voltou a propor uma rede 
de transporte coletivo estrurada no conceito operacional tronco-alimentado, com o apoio de 
terminais de integração e de segregação de faixas para o transporte coletivo no sistema viário 
principal. Paralelamente, a PMSP desenvolveu o projeto de implantação do Corredor Rio Bran-
co/Dep. Emílio Carlos, indicado em diversos planos anteriores.

O período pós Crise do Petróleo foi também caracterizado por acentuada crise econômica, 
com o país sofrendo com as consequências do processo de “estagflação”, ou seja, estagnação 
econômica com alta inflação. Como consequência, os governos, em suas três esferas, reduzi-
ram drasticamente os investimentos em infraestrutura. Isso explica as tentativas da PMSP e do 
Governo do Estado de São Paulo de contar com parcerias da iniciativa privada na implantação de 
infraestrutura de transporte coletivo na ocasião. Por outro lado, com a economia em processo 
de estagnação a demanda pelos sistemas viários arrefeceu-se no período, em termos relativos, 
pois menos pessoas podiam utilizar o transporte individual. Com menor impacto dos “congestio-
namentos”, a pressão por investimento em infraestrutura foi menor.

No caso específico do transporte público, o final da década de 1980 indicou degradação da 
qualidade dos serviços prestados, com um padrão de lotação médio nos veículos do sistema mu-
nicipal de São Paulo de 10 passageiros em pé por metro quadrado em 1989, caracterizando um 
problema de oferta. Duas respostas parecem estar relacionadas com este problema de oferta, 
uma de iniciativa do poder público e outra do mercado.

A iniciativa pública foi a mudança no modelo de contratação das empresas operadoras no 
município de São Paulo. Conhecido como “Municipalização”, o novo modelo de contratação foi 
implantado a partir da aprovação da Lei Municipal nº 11.037, de Maio de 1991, e do Decreto Mu-
nicipal nº 29.945, de 25 de Julho de 1991. A partir desta nova regulamentação, a remuneração 
das empresas operadoras seria apurada conforme a prestação do serviço, não mais diretamente 
pela arrecadação tarifária auferida. Desta forma, a resistência das empresas operadoras em 

45  Em Dezembro de 1988 a EMTU/SP iniciou a operação do Corredor Metropolitano ABD, implantado pelo Metrô, na RMSP, no trecho 
entre os Terminais Metropolitanos Ferrazópolis e São Mateus, cujo projeto também fora desenvolvido pelo Metrô. Em Outubro de 
1990 foi inaugurado o trecho restante, atendendo importantes municípios da região do ABCD (Diadema, São Bernardo, Santo André 
e Mauá), em São Paulo, como um sistema de transporte de média capacidade de referência nacional e internacional. Após licitação 
pública, feita em Novembro de 1992, a operação e manutenção da frota de 46 trólebus foi terceirizada. Em 1994, o Corredor Metropo-
litano ABD passou a apresentar números notáveis em sua operação: naquele período alcançou o índice de 30 mil quilômetros entre 
falhas; em Março de 1995 a média do número de passageiros transportados por dia atingiu 260 mil pessoas e, no ano seguinte, saltou 
para cerca de 280 mil. O recorde anterior a 1995 era de quase 250 mil passageiros transportados. Em 21 de maio de 1997, a EMTU/
SP promoveu a primeira concessão no transporte público do país com a transferência oficial da operação do Corredor Metropolitano 
ABD à Concessionária Metra por 20 anos, além da responsabilidade pela manutenção e conservação da infraestrutura e do sistema 
viário. O estabelecimento de prazos contratuais mais longos permitiu maior aporte de recursos para o sistema com a aquisição de 
novos equipamentos (veículos articulados com ar-condicionado) e a recuperação e manutenção dos terminais e do pavimento rígido. 
Em Julho de 2010, o Corredor ABD deu mais um passo importante e inaugurou a Extensão Diadema – São Paulo (Morumbi-Berrini), 
que integra o Terminal de Diadema à estação Berrini da CPTM. São 12 km de novas linhas metropolitanas em um corredor exclusivo 
de ônibus, que proporcionou queda pela metade dos tempos de viagem.
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aumentar a oferta do serviço, alegando falta de cobertura dos custos pela tarifa, deixaria de 
existir. O modelo anterior previa a remuneração das empresas operadoras pela arrecadação ta-
rifária. Num regime de tarifa única e características de ocupação urbana bastante heterogênea 
nas diversas regiões da cidade, também era previsível a ocorrência de heterogeneidade na ren-
tabilidade das empresas operadoras. O modelo adotado no denominado TOC, em 1978, conforme 
comentado anteriormente, procurou lidar com esta heterogeneidade identificando 23 áreas de 
operação que continham um conjunto de linhas capazes de garantir um custo médio de opera-
ção em valores próximos ao previsto para a arrecadação. No entanto, como a cidade continuou 
o processo de crescimento, em especial com a ocupação das periferias por população de baixa 
renda, mais dependente do transporte coletivo, as rentabilidades médias das áreas de operação 
passaram a apresentar forte desequilíbrio. Com a expansão de moradia para regiões mais dis-
tantes, os custos de transporte aumentaram, sem o correspondente aumento de arrecadação46. 
Com a adoção do novo modelo, ao vincular a remuneração das empresas operadoras à oferta do 
serviço, a expansão da oferta estava garantida. A questão passaria a ser outra: como controlar o 
aumento de oferta de forma a não provocar um aumento de custo inadimistrável, mesmo garan-
tindo um padrão adequado de qualidade.

Por conta do novo modelo de remuneração, a partir do início de 1992 foram incorporados 
à frota de transporte coletivo de São Paulo mais de mil novos veículos à operação, resultando 
numa redução na lotação média dos 10 passageiros em pé por metro quadrado antes da implan-
tação para 6,7, conforme dados da SMT.

A outra resposta à crise de oferta foi dada pelo mercado, ainda que alimentada por ele-
mentos exógenos47, com o crescimento vertiginoso do transporte clandestino48, para suprir uma 
oferta de transporte coletivo que o sistema oficial aparentemente não supria. Ainda no final dos 
anos 1980, surgiram operadores de transporte coletivo clandestinos, utilizando-se, primeira-
mente, de ônibus convencionais. Este primeiro movimento de operadores clandestinos foi tem-
porariamente contornado, através da regulamentação do denomindo serviço “Bairro a Bairro”, 
que incorporava os “clandestinos” no mercado formal de transporte coletivo em linhas que fa-
riam ligações entre bairros, não podendo realizar ligações com o centro49. Em meados da década 

46   Em determinados períodos, a estratégia adotada pela PMSP para tentar reequilibrar a rentabilidade das áreas de operação foi uti-
lizar a CMTC como “pulmão” do sistema. A CMTC era a gestora do sistema municipal de transporte coletivo sobre pneus, mas também 
era a empresa pública operadora de parcela do sistema. Esta atuação como “pulmão” do sistema ocorria de diversas formas, sendo 
as mais comuns a troca de linhas com as empresas operadoras, quando a CMTC cedia às empresas em dificuldades financeiras linhas 
mais rentáveis e absorvia as linhas menos rentáveis. Outra forma de atuação foi a adoção de uma taxa de gerenciamento, cobrada 
pela CMTC junto às empresas operadoras, a título de financiamento da atividade de gestão. Adotando taxas variáveis, a CMTC poderia 
cobrar taxas maiores para as empresas superavitárias e menores para as empresas deficitárias. O problema desta forma de atuação 
foi que, em determinados momentos, a adoção de taxa zero para as empresas deficitárias era garantia de sobrevivência e não era pos-
sível adotarem-se taxas negativas. Assim, a expansão da oferta do sistema (criação de linhas novas ou aumento de oferta nas linhas 
já em operação) sofria enorme resistência das empresas operadoras privadas e até da própria CMTC, sob a pressão permanente para 
redução dos subsídios.

47   O fenômeno não está só ligado às deficiências do transporte regular e regulamentado. Tem, entre outros elementos, ligações com 
as facilidades de importação de veículos do tipo “van”, considerados no Brasil como micro-ônibus, e, portanto, tendo obtido as mesmas 
isenções que os micro-ônibus já tinham conquistado. O fenômeno se intensificou no Brasil exatamente no período de transição da 
política econômica para o neoliberalismo, na década de 1990, que, para criar maiores oportunidade para a iniciativa privada, afrouxou 
regras e marcos regulatórios, facilitando a entrada de novos atores nos mercados existentes.

48   A clandestinidade no transporte de passageiro remonta ao início do transporte regular e pode ser considerado como fenômeno 
universal. Anteriormente era feita por ônibus usados, originários das empresas regulares. A partir de 1994 passou-se a utilizar veícu-
los importado tipo “van” e de fabricação nacional - as “Kombis”. A partir de então o transporte clandestino passou a se disseminar por 
diversas cidades brasileiras, surgindo também o “Moto taxi”, operando com níveis elevadíssimos de risco de acidentes.

49 O “Bairro a Bairro” mantem-se até os dias atuais.
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de 1990, surgiram com mais força operadores clandestinos utilizando veículos menores, como 
vans e microônibus. Depois de muita disputa, estes operadores também foram incorporados ao 
mercado formal, sendo hoje os responsáveis pelo serviço de permissão, administrado pela São 
Paulo Transportes S/A - SPTrans.

Ainda em 1991 foi inaugurado o Corredor Vila Nova Cachoeirinha implantado ao longo das 
avenidas Inajar de Souza, Marquês de São Vicente e Rio Branco, ligando o bairro de Vila Nova 
Cachoeirinha ao centro de São Paulo, atendendo aos bairros de Freguesia do ó, Limão, Barra 
Funda, Santa Cecília, Bom Retiro e República. A novidade introduzida nesta implantação foi a 
adoção de veículos com porta à esquerda. Esta inovação foi adotada visando alguns benefícios:

•	 Redução do custo de implantação, na medida em que o ônibus não precisa 
mais utilizar o canteiro central como pista de acomodação para a operação de 
embarque/desembarque, evitando remoção de interferências no canteiro central;

•	 Melhoria do impacto urbano do corredor, na medida em que pode ser implantado 
numa seção viária mais estreita e com menor impacto visual no sentido de 
circulação geral; e

•	 Melhoria do conforto e da velocidade no processo de embarque/desembarque, 
na medida em que pode ser feito no nível do piso do veículo, evitando a escada de 
acesso.

Em 1992, foi conduzido pelo Governo do Estado, através da EMTU/SP, um processo de con-
cessões de corredores metropolitanos de ônibus, incluindo intervenções físicas e operação. O 
conceito básico era a concessão de serviços diferenciados em seis corredores metropolitanos de 
ônibus, com o parceiro privado propondo e realizando intervenções físicas de baixo custo e curto 
prazo de implantação no sistema viário de forma a garantir um desempenho adequado para as 
linhas estruturais. Os seis corredores metropolitanos de ônibus licitados foram: Guarulhos, Fer-
raz de Vasconcelos, Embu, São Bernardo do Campo, Itaquaquecetuba e Osasco. A licitação foi 
realizada em Dezembro de 1992 pela STM, tendo a EMTU/SP como interveniente. Dos seis cor-
redores colocados em licitação, apenas três receberam propostas: Guarulhos, Itaquaquecetuba 
e Osasco. Dos três corredores com propostas, apenas dois foram homologados em Novembro 
de 1993 (Guarulhos e Osasco), já que a proposta para Itaquaquecetuba foi inabilitada. No entanto, 
apesar de homologados, tais corredores não foram implantados. Entre razões não esclarecidas, 
a Prefeitura de Guarullhos não autorizou o itinerário do Corredor Guarulhos.

Igualmente, durante o período da gestão municipal da cidade de São Paulo de 1993 a 1996, 
foram desenvolvidos esforços no sentido de efetivar a prioridade para os ônibus em corredores 
viários através de concessões específicas para a iniciativa privada. O programa municipal foi 
desenvolvido tendo como objetivo criar uma rede estrutural de corredores exclusivos de ônibus 
integrados utilizando o conceito de BOT (“build, operate and transfer” – construir, operar e trans-
ferir). Ou seja, o concessionário privado deveria investir na implantação do corredor exclusivo, 
realizar a operação por um determinado período e transferir para o poder público ao final do pe-
ríodo de concessão. Foi objeto deste programa a implantação de 15 corredores exclusivos, com 
extensão total de 241km. O processo de licitação foi concluído com sucesso, garantido a conces-
são dos corredores para um período de oito anos. Entre as obrigações dos consórcios vencedo-
res, estavam a confecção dos projetos de engenharia, a execução da construção e manutenção 
das vias, terminais, estações de transferência, sinalização, paisagismo e a operação da frota de 
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veículos. No entanto, os consórcios privados ganhadores da concessão deveriam concluir o pla-
no de financiamento do projeto, constante de suas propostas, buscando fontes de financiamento, 
em especial junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. Por uma 
série de fatores, os concessionários não conseguiram viabilizar os financiamentos, fazendo com 
que o programa de corredores fosse abandonado sem nenhuma intervenção. As provaveis ra-
zões do fracasso desta iniciativa podem ser atribuídas aos três atores participantes do processo:

•	 CONSóRCIOS DA INICIATIvA PRIvADA | Falta de conhecimento sobre alternativas 
de financiamento e uma forma de pensar que ainda considerava o poder público 
como a única fonte de recursos;

•	 PMSP | A análise do município de São Paulo foi consistente do ponto de vista da 
engenharia e até satisfatória quanto aos impactos no meio ambiente, mas pouco 
rigorosa em termos econômicos e financeiros; e

•	 INSTITUIçõES FINANCEIRA | O BNDES não aprovou os empréstimos baseado em 
diversas análises técnicas, que concluíram que os projetos não eram viáveis do 
ponto de vista econômico.

Já na segunda metade da década de 1990, o Governo do Estado de São Paulo, por meio da 
EMTU/SP, realizou estudos de racionalização da rede de transporte coletivo intermunicipal da 
RMSP, visando a adoção de sistemas tronco-alimentados, propondo a implantação de diversos 
corredores de ônibus, com segregação para o transporte coletivo sobre o sistema viário. Este 
conjunto de propostas foi denominado Projeto de Troncalização, sendo posteriormente incorpo-
rado ao Plano Integrado de Transportes Urbanos - PITU, publicado em 1999, com a consolidação 
de propostas para uma rede de transporte coletivo integrada para o ano horizonte de 2020. Esta 
rede integrada incluía propostas dos sistemas metro-ferroviários e dos sistemas sobre pneus, 
municipal e metropolitano.

No mucicipio de São Paulo, no ano 2000, foi inaugurado o Corredor Itapecerica, pelas ave-
nidas João Dias e Estrada de Itapecerica, ligando os bairros de Santo Amaro e Capão Redondo e 
servindo ainda a Campo Limpo e Jardim São Luís.

A partir de 28/05/92, pela Lei Estadual nº 7.861, unificou-se o sistema de trens metropolita-
nos, de baixíssima eficiência à época, criando-se a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 
- CPTM (com 280km de linhas, das quais 170km no teerritório do município de São Paulo). Com 
tal extensão de linhas, o projeto de sua recuperação centrou-se na modernização das instala-
ções existentes (via permanete e material rodante) que, embora realizada lentamente, em razão 
dos recursos aplicados, deu substancial impulso a empresa nos anos vindouros.

1.1.5. Terceiro Milênio
Durante os anos 2000, a situação econômica do país passou por uma transformação radical, 
com crescimento econômico e relativo aumento de renda. Estes fenômenos provocam impacto 
direto na Mobilidade Urbana, com aumento de demanda por transporte coletivo e aumento de 
utilização de transporte individual, com consequente aumento dos congestionamentos.

Como consequência, cresceram as demandas por transporte publico e, em maior grau, pelo 
por transporte individual, elevando de maneira inusitada o uso dos automóveis, com consequen-
te piora do desempenho dos sistemas viários, gerando os episódios diuturnos de lentidão dos 
fluxos de tráfego, caracteristicos até os adias atuais. Segundo os dados da Pesquisa O/D de 2007, 
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66% das viagens são realizadas por transportes urbanos motorizados e, destes, 28% são por 
ônibus, 8% por sistemas sobre trilhos e 30% por transporte individual.

O aumento dos congestionamentos provocava um ciclo vicioso no desempenho do transpor-
te coletivo. A velocidade comercial se reduzia, com aumento dos tempos de viagem para o usuá-
rio e os ônibus perdiam produtividade, gerando necessidade de aumento de frota, com aumento 
de tarifa, ou redução de viagens, ademais da deterioração da qualidade do serviço. Para o usu-
ário, aumentava o estímulo para a migração para o transporte individual, pois o serviço ficava 
pior (mais demorado e mais lotado) e mais caro (aumento de tarifa). Com a migração do usuário 
do transporte coletivo para o transporte individual, os congestionamentos aumentavam e a tarifa 
ficava ainda mais cara, pois caia a demanda, gerando mais incentivo às futuras migrações.

Neste cenário, a Mobilidade Urbana passa a concentrar-se na disputa por um espaço finito, 
representado pelo sistema viário. O tomador de decisão deve optar por ampliar o sistema viá-
rio, aliviando temporariamente o congestionamento, mas incentivando indiretamente a migração 
para o transporte individual, ou separar um espaço específico para o transporte coletivo, mesmo 
com o risco de aumento dos congestionamentos, visando reverter a “fuga” de usuários de trans-
porte coletivo para o transporte individual.

Neste ambiente, durante o período do governo municipal de 2001 a 2004, foi implantado um 
conjunto de corredores de ônibus. Em 2004, a PMSP divulgou o relatório “São Paulo Interligado 
– O Plano de Transporte Público Urbano Implantado na Gestão 2001 – 2004”, apresentando as 
iniciativas de intervenção na Mobilidade Urbana. Considerando especificamente a implantação 
de prioridade para o transporte coletivo no sistema viário, o “Interligado” propôs a implantação 
de 325,1 km de tratamento com segregação de uma faixa junto ao canteiro central, denominado 
“Passa-Rápido50”. Deste total, 39,7 km já estavam em operação (Corredores Paes de Barros, 
Santo Amaro/Nove de Julho, Vila Nova Cachoeirinha e Itapecerica), 70,5 km foram implantados 
entre 2001 e 2004 e 10,8 km pertencem ao denominado “Paulistão” (inicialmente batizado como 
“Fura Fila” e atualmente conhecido por “Expresso Tiradentes”). Os demais 121,0 km ficaram 
para implantação futura. Os corredores implantados entre 2001 e 2004 foram os seguintes:

•	 GUARAPIRANGA (8,2 km) | Inaugurado em 2004, liga o bairro de Jardim Ângela ao 
polo regional de Santo Amaro, utilizando a Estrada do M’Boi Mirim;

•	 IBIRAPUERA (4,3 km) | Também inaugurado em 2004, liga a região de Santo Amaro 
às proximidades da Estação Santa Cruz da linha 1 – Azul do Metrô;

•	 PIRITUBA – lAPA – CENTRO (15,0 km) | Inaugurado em 2003, liga a região 
Noroeste ao centro, passando pelo importante polo regional da lapa;

•	 REBOUçAS (10,3 km) |  Inaugurado em 2004, liga a região de Parelheiros com o 
polo regional de Santo Amaro, utilizando as avenidas Senador Teotônio villela e Rio 
Bonito; e

•	 RIO BONITO (26,8 km) |  Inaugurado em 2004, possui 10,3 km, liga a região de 
Campo limpo ao centro, utilizando as avenidas Francisco Morato e Rebouças e 
ainda a R. da Consolação.

50  “Passa-Rápido” é um conceito adotado para priorizar o transporte coletivo nas principais vias da cidade de São Paulo adotado pela 
SPTrans. Sem separação física entre ônibus e automóveis, a fiscalização se dá por câmaras de TV, os pontos são no canteiro central 
e os ônibus têm portas à esquerda, além de tratamento diferenciado para pedestres e projeto especial de paisagismo e iluminação.
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Considerando estas implantações, a ação da PMSP, durante este período, foi a que apresen-
tou maior volume de investimentos no tratamento de prioridade para o transporte coletivo. De 
fato, 64% da extensão de vias exclusivas para o transporte coletivo até 2004 foi implantada no 
período de 2001 a 2004 (70,5km de um total de 110,2km).

Ainda, em 2007, foi inaugurado o primeiro trecho do Expresso Tiradentes, com 8,5 km, ligan-
do o Sacomã ao centro (Parque Dom Pedro II), utilizando via elevada exclusiva pela Av. do Estado, 
e em 2009 foi inaugurada uma extensão do Corredor Expresso Tiradentes, com cerca de 2km, 
realizando a ligação entre o trecho em operação e o início da Av. Luiz Ignácio de Anhaia Melo, na 
Vila Prudente.

Mais recentemente se desenvolveram estudos tendentes à implantação de monotrilhos, sis-
tema de média capacidade em vias elevadas, tanto pel PMSP, com pelo Governo do Estado de São 
Paulo, por meio do Metrô. Trata-se de experiência a ser avaliada, no âmbito contexto dos modos 
de média capacidade de que a cidade de São Paulo e a RMSP necessitam.

Este histórico mostra que a cidade de São Paulo e a RMSP, como de resto todas as grandes 
cidades brasileiras e regiões metropolitanas, tem tido muitas dificuldades em organizar ações 
de melhoria orgânica da Mobilidade Urbana.

Há também fortes constrangimentos e restrições para orientar, se não gerenciar, as de-
mandas de transporte, embora vários técnicos, em diferentes oportunidades, tenham chamado 
a atenção para a inviabilidade do uso do automóvel para resolver os problemas da Mobilidade Ur-
bana. Talvez um dos principais alertas para a questão, seja o chamado Relatório Anápio Gomes, 
elaborado em 1958 para a PMSP, chamando à atenção não só para os custos econômicos resul-
tantes do congestionamento urbano, mas sobretudo alertando o governo sobre os crescentes 
custos sociais, com ênfase na perda de produtividade da população, devido à fadiga resultante 
das péssimas condições de deslocamento, tema este a ser tratado a seguir.

1.2. Perdas Econômicas e Sociais e a Imagem  
dos Problemas de Transporte e Trânsito na Cidade de São Paulo

Em um dado momento, a partir do inicio do século XX, a mobilidade na cidade de São Paulo pas-
sou a ser considerada efetivamernte insatisfatória pelos cidadãos51, fosse pela inexistência de 
transportes públicos em partes da cidade, má qualidade dos nascentes serviços de ônibus, con-
flito entre os modos de transporte, agravamento dos acidentes e insatisfação causada pelo defi-
ciente sistema viário. A constatação da ineficiência dos transportes públicos veio a se manifestar 

51   Não há registros disponíveis de avaliação científica da qualidade da mobilidade urbana na cidade de São Paulo, até pelo menos a 
década de 1960, com o advento do Metrô. Por outro lado há relatos da imprensa dando conta de um nível de insatisfação permanente, 
configurando a possibilidade sempre presente de que o transporte público é julgado pela sua ineficiência. Entretanto os elementos 
mais claros e duradouros que atravessam a primeira metade do século XX são as críticas à Light, por suas ações e omissões. Nem 
mesmo a Segunda Guerra Mundial alterou esta condição, ao contrário deu-lhe outra dimensão ligada aos fatores externos. O caso 
do transporte durante o período da Segunda Guerra Mundial na cidade de São Paulo é emblemático, pois de fato houve algum tipo 
relevante de escassez diante da dificuldade de importar combustível (gasolina), o que levou ao uso do gasogênio: mistura combustível 
de gases, produzida a partir de processos de gaseificação, ou seja, de combustão incompleta de combustíveis sólidos, utilizando-se, 
por exemplo, madeira, carvão ou outros combustíveis, geralmente ricos em carbono, usando oxigênio insuficiente para a queima com-
pleta e em alguns casos vapor de água. Enquanto isso escasseava o transporte público, o contrato da Light a vencer em 1941 não era 
renovado, aumentavam as filas e os ônibus eram sonegados para reduzir custos ou porque ficavam retidos nas garagens por falta de 
peças. A Segunda Guerra Mundial fez, portanto, com que os conflitos urbanos em torno do desinvestimento sobre o transporte público 
e a prioridade dada ao automóvel assumissem os ares de uma discussão que parecia ser exclusivamente em torno dos efeitos gerados 
pela própria guerra.
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no poder público pela necessidade de planejá-los de maneira mais efetiva, objeto dos trabalhos 
da Comissão de Estudos de Transportes Coletivos, instituída em 1941, dos quais resultou o marco 
histórico da criação da CMTC, em 1947, conforme já comentado.

Contudo, dez anos após a criação da CMTC, a cidade de São Paulo enfrentava carências de 
tal magnitude que fizeram com que se rompesse o “monopólio” dos transportes a ela conferido. 
É desta época o estudo da chamada Comissão Anápio Gomes, citada anteriormente, que produ-
ziu um relatório de indiscutível valor. Não só ali se reconheceram as perdas econômicas e so-
ciais decorrentes do mau transporte e das dificuldades do trânsito, como se introduziu um novo 
gênero de avaliação, baseada na perda da produtividade das pessoas em decorrência das fadigas 
(ou estresse) ocasionadas pelas dificuldades da locomoção. Avaliada essa perda em torno de 
8% do valor da massa salarial das pessoas submetidas a tais fadigas e somada aos demais pre-
juízos oriundos da perda tempo, do consumo de combustíveis e outros elementos, a Comissão 
concluiu que os danos globais causados pelas dificuldades de locomoção estariam na casa dos 
nove bilhões de cruzeiros à época, ou seja, uma vez e meia o orçamento anual da cidade de São 
Paulo. Tal constatação, cujas causas, infelizmente, perduram até os adias atuais, permite dizer, 
a grosso modo, que a cidade perdeu, ao longo dos últimos 50 anos, algo como US$ 1 trilhão52.

Estudo semelhante ao da Comissão Anápio Gomes foi realizado, em 1998, pelo Engº Adriano 
Murgel Branco, concluindo que as perdas, avaliadas então, para a totlidade da RMSP, segundo 
cinco das mais importantes causas, foram da ordem de R$ 21,8 bilhões. Nesse cálculo foi atribu-
ída às fadigas o valor de 20% da massa salarial. Hoje, em razão do agravamento da situação dos 
transportes e do trânsito, pode-se avaliar como sendo da ordem de R$ 40 bilhões as perdas totais 
anuais (valores de 2012), montante esse equivalente ao orçamento anual da cidade de São Paulo53.

Em Junho de 2008, o professor Marcos Cintra procedeu a uma análise com os mesmos ob-
jetivos, restringindo-se apenas aos dados da cidade de São Paulo e não considerando as perdas 
da produtividade, chegando ao valor de R$ 33,5 bilhões de perdas que, calculadas em bases 
semelhantes às do estudo anterior, certamente ultrapassam o valor de R$ 40 bilhões (valores 
de 2012)54.

Mas e a população, como avalia as questões de trânsito e transporte vividas quotidianamen-
te? Um mosaico das impressões mais recentes registradas pela SMT e veiculadas pela mídia 
indica, por exemplo:

•	 Para passageiros, Metrô, ônibus e trens pioraram em 2011;

•	 Transporte público ficou pior;

•	 Acidentes com mortes crescem 29% no Estado de São Paulo (janeiro/2011 x 
janeiro/2012);

•	 Cem anos de restrições no transporte de cargas;

•	 Ônibus em São Paulo são mais lentos do que maratonistas;

•	 A velocidade dos coletivos nas faixas exclusivas estagnou em 15 km/h;

52   Estes valores devem ser tomados com cautela, dado que há dificuldades técnicas em se propagar valores monetários ao longo 
tempo, pela confluência de um conjunto de variáveis complexas que determinaram seu computo inicial e novos fatores surgidos ao 
longo do tempo de influência considerável.

53  Assim como no caso da Comissão Anápio Gomes, as conclusões devem tomadas com cautela no âmbito da metodologia utilizada e 
das hipóteses adotadas, dado que não existe um padrão comum para este tipo de avaliação.

54   A metodologia aplicada não está perfeitamente caracterizada neste trabalho.
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•	 Dependendo do trajeto e do horário, são necessárias mais de duas horas para 
percorrer 17 km nos corredores sde ônubus;

•	 Apesar de tudo, os corredores são melhores do que andar de carro;

•	 Mortes de pedestres caem 6,1%, mas somam quase metade das vítimas fatais no 
trânsito;

•	 Ônibus perde espaço para trem e Metrô;

•	 Capital nacional das obras viárias, São Paulo tornou-se símbolo de tráfego 
congestionado e transporte coletivo de má qualidade;

•	 Na cidade de São Paulo ocorrem anualmente 26.000 acidentes de trânsito, 
resultando 1.400 óbitos e um número ainda maior de deficientes físicos;

•	 Transtornos mentais tem alta prevalência em áreas urbanas;

•	 Não se pode mais deixar de correlacionar os constantes engarrafamentos ao 
estresse no trânsito;

•	 viver em cidade grande pode afetar saúde emocional; e

•	 Cidade ou hospício? Os penosos deslocamentos derrubam a qualidade de vida.

Entretanto, o elemento mais fiel de apuração e revelador da qualidade dos serviços trans-
porte é a «Pesquisa de Imagem dos Transportes na RMSP», coordenada pelo GT da Pesquisa de 
Imagem ligado à “Comissão Técnica de Pesquisa de Opinião” da ANTP. A Pesquisa de Imagem 
vem sendo aplicada, anualmente, desde 1985, pela ANTP e empresas responsáveis pelo trans-
porte coletivo na RMSP, com o objetivo de conhecer a imagem de seus serviços junto à população 
e usuários. Os resultados dos últimos 12 anos revelam, em geral, queda da avaliação de todos os 
modos de transporte, conforme mostra o Quadro 01.

Em síntese, a população faz ressalvas à qualidade dos servioços de transporte público da 
RMSP e parece debitar ao congestionamento às dificuldades de deslocamento por ônibus e por 
automóveis, com consequências para o transporte coletivo, que não consegue absorver a de-
manda, acarretando um deplorável círculo vicioso que custa à sociedade a sua saúde física (po-
luição) e mental (estresss do trânsito), além da baixa mobilidade urbana, um ônus de mais R$ 40 
bilhões por ano na RMSP55.

Diante desse quadro, é tentador, mas não definitivo,concluir que a cidade de São Paulo e a 
RMSP acumularam um século de políticas pouco efetivas de Mobilidade Urbana. A grande mi-
gração para as cidades exigiria um programa público forte de organização dos espaços urbanos 
que não ocorreu. A fraqueza da administração pública permitiu a expansão urbana e a busca por 
sub moradias, induzidas pela terra barata ou de graça, levou o sistema de ônibus a “correr atrás” 
para atender à demanda, mas inevitável, estimulou o automóvel, dando sentido à segregação, à 
indústria e à expansão das moradias de classe média e superiores. São Paulo e municipios da 
RMSP têm sido vítimas ainda da descontinuidade administrativa, explicando, mas não justifican-
do, o abandono de certas inciativas, planos e projetos úteis e viáveis.

55   Na União Europeia o aumento do tráfego no centro das cidades conduziu a um empobrecimento da qualidade de vida da população, 
causado por congestionamentos crônicos que produzem uma perda anual de cerca de 100 milhões de euros, ou 1% do PIB da UE. Ou-
tros estudos apontam perdas totais derivadas dos congestionamentos de 2% a 4% do PIB, dependendo da metodologia utilizada e das 
hipóteses adotadas, menores nos países desenvolvidos e maiores nos países em desenvolvimento. Para um PIB atual (2011) da RMSP 
estimado pela FECOMERCIO em cerca de R$ 650 bilhões, as perdas poderiam chegar a R$ 26 bilhões.
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1.3. Percepção, Possibilidades e Base Legal da Mobilidade Urbana

Em seu Comunicado nº 128, de 06/01/2012, o IPEA faz minuciosa análise da Lei Federal nº 12.587 
que, em 03/01/2012, instituiu as diretrizes da “Política Nacional de Mobilidade Urbana” e adotou 
providências de conciliação do novo texto com outros dispositivos legais.

O estudo do IPEA começa por lembrar que a tramitação da nova lei tardou 17 anos no Con-
gresso Nacional. Só este fato demonstra a relativa indiferença do país face ao problema da 
Mobilidade Urbana, ademais dos choques de interesse e a influência dos vários “lobbies” nas dis-
cussões, açoes estas previsíveis em face do quase um século de estudos, projetos, discussões 
e embates entre os defensores de cada um dos modos de transporte, relatados anteriormente, 
quase sempre desprovidos de visão sistêmica e sustentável.

Com razão diz o IPEA que a aprovação da nova lei “consiste, portanto em um importante 
marco na gestão das políticas públicas nas cidades brasileiras. Como se sabe, o atual modelo 
de mobilidade urbana adotado nos municípios do país, sobretudo nas grandes cidades, caminha 
para a insustentabilidade principalmente devido à inadequação da oferta do transporte coletivo 
e a baixa prioridade dada a ele; às externalidades negativas causadas pelo uso intenso dos au-
tomóveis (congestionamento e poluição do ar); à carência de investimentos públicos e fontes de 
financiamento ao setor; à fragilidade da gestão pública nos municípios; o baixo apoio político às 
alternativas realmente viáveis de transporte público pela baixa credibilidade de que possa ser 
bom mesmo e à necessidade de políticas públicas articuladas nacionalmente”.

Quadro 01 – Porcentual de Usuários que Avaliam os Seviços como ótimo e Bom - Pesquisa de 
Imagem da ANTP – 1999 a 2011

Modo    1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Expresso 
Tiradentes

nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 76 74 81

Corredor 
São Mateus/ 
Jabaquara

90 88 82 90 82 84 88 80 66 79 72 70 79

Metrô 96 94 90 90 93 92 90 93 85 82 82 84 74

Corredores da 
Capital

nd nd nd nd nd nd 59 57 64 53 58 53 54

Ônibus 
Metropolitanos

67 74 67 64 69 69 64 69 53 41 55 59 51

CPTM 59 65 63 56 57 60 55 50 51 48 50 54 48

Ônibus Municipais 
da Capital

66 57 59 51 55 61 52 48 42 40 50 59 40

Ônibus de outros 
Municípios RMSP

nd 73 71 71 71 69 70 57 55 42 51 55 36

Aduz ainda o IPEA que “a lei sancionada visa contribuir no enfrentamento desse quadro, 
isto é, no objetivo de instituir diretrizes e dotar os municípios de instrumentos para melhorar as 
condições de mobilidade das pessoas nas cidades brasileiras”.

Dada a relevância do estudo do IPEA, como comentário oportuno à Lei nº 12.587, procura-
-se aqui repercutir suas análises, reforçando a importância e a influência da nova legislação. 
Segundo salienta o IPEA, a nova lei preserva quase que a totalidade dos princípios e diretrizes 
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da “Política Nacional da Mobilidade Urbana Sustentável”, formulada pelo Ministério das Cida-
des em 2004, quais sejam: “acessibilidade universal; desenvolvimento sustentável; equidade no 
acesso ao transporte público coletivo; transparência e participação social no planejamento, con-
trole e avaliação da política; segurança nos deslocamentos; justa distribuição dos benefícios e 
ônus decorrentes do uso dos diferentes meios e serviços; equidade no uso do espaço público de 
circulação, vias e logradouros; prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os 
motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motori-
zado; integração da política de mobilidade com a de controle e uso do solo; a complementaridade 
e diversidade entre os meios e serviços (intermodalidade); a mitigação dos custos ambientais, 
sociais e econômicos dos deslocamentos de pessoas e bens; o incentivo ao desenvolvimento tec-
nológico e ao uso de energias renováveis e não poluentes; a priorização de projetos de transporte 
coletivo estruturadores do território, entre outras”.

Dentre as disposições extremamente valiosas indicativas das melhores formas de solução 
da problemática da mobilidade urbana, pode-se realçar:

•	 O princípio da “equidade no uso do espaço público de circulação, vias e 
logradouros”;

•	 Necessidade do confronto, nos projetos, das externalidades negativas e positivas;

•	 O aumento da oferta de infraestrutura viária para resolver os problemas da 
mobilidade não é, a longo prazo, sustentável;

•	 Políticas de melhoria do transporte urbano tendem a ser mais eficazes quando 
são combinadas medidas de melhoria da oferta do transporte coletivo com 
instrumentos de desestimulo ao uso do automóvel; e

•	 A lei confere aos municípios instrumentos para a restrição e controle de acesso 
à circulação, definição de padrões de emissão e seu monitoramento, cobrança de 
tributos pela utilização da infraestrutura urbana, espaço exclusivo para serviços 
de transporte, política de estacionamentos.

Dispositivo também de destaque da nova lei é o seu artigo 16, que atribui à União, Estados 
e Regiões Metropolitanas novas responsabilidades na mobilidade urbana, em apoio aos Muni-
cípios que, em razão do dispositivo constitucional que lhes atribuiu a responsabilidade pelos 
transportes urbanos, eram vistos como os únicos encarregados da solução dos problemas de 
mobilidade. Por outro lado, exige-se doravante que os Municípios com mais de 20 mil habitan-
tes elaborem os seus PMUs, em complemento à exigência do Estatuto da Cidade (Lei Federal 
nº10.257, de 2001) de elaboração de planos de transporte urbano.

Quanto ao regime econômico e financeiro da concessão e o da permissão do serviço de 
transporte público coletivo, o artigo 9º da nova Lei procura ser bastante abrangente em relação 
às possíveis fontes de recursos, sendo conveniente explicitar mecanismos relativamente novos 
de parcerias entre o poder concedente e concessionários, por meio dos modelos legais da Parce-
ria Público Privada e da Concessão Urbanística, que podem viabilizar concessões de transportes 
que incluam a implantação da necessária infraestrutura.

Por outro lado, é importante dar ênfase, em cada projeto ou concessão, ao retorno social do 
serviço público prestado, justificando os investimentos, como vem fazendo, por exemplo, o Metrô 
e a CPTM, em São Paulo, com resultados absolutamente convincentes. Além disso, as conces-
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sionárias de transporte devem dedicar esforços no sentido da Comunicação Social, que leve os 
usuários e a sociedade em geral a entender as políticas adotadas (marketing público) e, quando 
for o caso, proponha mudanças comportamentais (marketing social).

De todas estas considerações, infere-se que o Brasil detem hoje uma visão mais ampla das 
políticas de mobilidade urbana e da urgente ação de que carecem, principalmente, as grandes 
cidades, em que a mobilidade está próxima do colapso. Mais ainda, a legislação recente é de 
molde a acolher todas as exigências em favor da recuperação das cidades e, por consequência, 
da qualidade de vida urbana.
De outra parte, os óbices sempre apresentados à reforma urbana relativa à Mobilidade Urbana 
– normente de natureza econômico-financeira – têm se mostrado, no mais das vezes, falaciosos 
e acabam empurrando as cidades para deseconomias gigantescas, como amplamente demos-
trado, tanto no caso da cidade de São Paulo, quanto da RMSP, e, certamente, nas grandes me-
trópoles brasileiras.
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O CAPITULO 2 TRATA DA CARACTERIZAÇÃO DO TRANSPORTE de 
passageiros da cidade de São Paulo, e, no que cabe, da RMSP. São 
seis itens, tratando das relações da cidade de São Paulo com o trans-
porte de passageiros, do equivoco da politica de incentivo ao trans-
porte individual, dos modos de transporte público, da importância do 
serviço de ônibus municipal da cidade de São Paulo, dos campos de 
atuação e de competência da SMT e das diretrizes de um Plano de 
Mobilidade Urbana para a cidade de São Paulo.

2. Caracterização 
do Transporte de 
Passageiros da 
Cidade de São Paulo 
Uma Análise Crítica
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2.1. A Cidade de São Paulo e o Transporte de Passageiros | Emprego, 
Renda, Localização e o Caos do Trânsito

São Paulo é uma das poucas metrópoles do mundo com mais de 10 milhões de habitante na 
qual o transporte coletivo está principalmente centrado no modo ônibus. Desde a da década de 
1960, quando substituiu completamente os bondes, o ônibus lidera em larga vantagem como o 
principal modo de transporte coletivo da cidade, sendo o único disponível em toda extensão do 
município, formando ampla rede de itinerários, atendento, inclusive, às regiões periféricas mais 
distantes e precárias.

Na RMSP, conforme Quadro 02, por sua vez, vivem cerca de 20,3 milhões de pessoas dis-
tribuídas em 39 municípios, conurbados em uma mancha urbana contínua. O município de São 
Paulo, polo dinâmico desta extensa conurbação, abriga 11,3 milhões de habitantes numa área 
total de 1.509km2, aproximadamente 900 km2 urbanizados. A complexidade da infraestutura de 
transporte coletivo é mostrada na Figura 02.

Considerada uma das maiores cidades do mundo56, a cidade de São Paulo apresenta nú-
meros que impressionam por sua magnitude, abrigando apenas 5,9% da população brasileira 
e produzindo o equivalente a 12,4% do PIB nacional. Conforme dados da Empresa Municipal de 
Turismo - SPTuris de 2010, o município, além da festejada gastronomia, realiza uma exposição de 
negócios a cada três dias, movimentando, em média US$ 1,2 bilhões por ano, oferecendo ainda 
42 mil unidades de hospedagem, 79 Shoppings Centers e 240 mil lojas, além de ostentar o título 
mundial de abrigar a maior frota helicópteros em uma única cidade.

Quadro 02 – População e PIB – São Paulo e RMSP em Relação ao Brasil

Dados Município de São Paulo RMSP

População (IBGE 2010) 11,3 milhões 5,9% do Brasil 20,3 milhões 10,3% do Brasil

PIB (SEADE, IBGE, 2009) R$ 389 bilhões 12,4% do Brasil R$ 613 bilhões 19,5% do Brasil

Quantidade de Automóveis 
(DENATRAN57, 2011)

4,8 milhões 11,9% do Brasil 7,3 milhões 18,2% do Brasil

Embora seja o mais importante polo econômico brasileiro, profundas desigualdades econô-
micas e sociais ainda marcam a cidade. Estas desigualdades se expressam na má distribuição 
de oportunidades, no espaço urbano e na ocupação e distribuição do uso do solo, que assumem 
formas altamente discriminatórias, segregando na periferia e nas áreas mais distantes e caren-
tes de infraestrutura as camadas mais pobres da população.

Paralelamente, a política explicita ou implicita de incentivo ao uso do transporte individual 
das últimas décadas, fez com que o automóvel fosse ocupando progressivamente o espaço do 
transporte público coletivo nas prioridades políticas, na alocação dos investimentos dos gover-

56  Segundo a “World Urbanization Prospects”, a RMSP (20,3 milhões de habitantes) foi considerada em 2010 a terceira maior aglome-
ração urbana do mundo em população, depois de Tóquio, no Japão (36,7) e Délhi, na índia (22,2).

57  O Departamento Nacional de Trânsito – DENATRANé o órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito - SNT, tem auto-
nomia administrativa e técnica, e jurisdição sobre todo o território brasileiro. É vinculado ao Ministério das Cidades e sua sede é em 
Brasília
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nos e no uso do espaço viário, alimentando ainda mais o perverso processo de exclusão social 
da população de baixa renda que, alojada nos bairros dormitórios periféricos e usuária cativa do 
transporte coletivo, viu cada vez mais limitado seu acesso às oportunidades de trabalho e servi-
ços básicos, impedindo, portanto, o crescimento dee seus níveis de mobilidade.

Esta segregação pode ser constatada pelos indicadores de mobilidade calculados a partir 
dos resultados da Pesquisa O/D de 2007 nos diversos distritos do município de São Paulo, con-
forme mostram os mapas da Figura XXX.

A alta correlação existente entre o menor nível de renda, o menor índice de  mobilidade, 
maior nível de utilização do transporte coletivo e o maior tempo médio dispendido por viagem das 
populações residentes nos territórios periféricos, mostra a segregação das populações mais 
pobres nas regiões mais distantes e com menor acessibilidade, principalmente nas áreas Leste, 
Noroeste e Sul de São Paulo.

Este padrão de desenvolvimento e ocupação da cidade, que afastou gradativamente imensas 
áreas residenciais, com função dormitório, dos locais de concentração de emprego e serviços, 
onerou, sobretudo, a estrutura de transportes, sendo a insuficiência deste serviço um dos prin-
cipais agravantes da qualidade do ambiente urbano paulistano.

Concentrando a maior parte das oportunidades na região Central da cidade de São Paulo, e 
tendo extendido a ocupação às periferias cada vez mais distantes e precárias, criou-se a neces-
sidade de levar, diariamente, multidões para seus locais de trabalho e transportá-las de volta 
aos bairros de origem no fim do dia, gerando, principalmente nos periodos de pico o caos do seu 
sistema de circulação e transporte.

Metrô - 78 km 

CPTM
260 km ligam 
17 municípios 
metropolitanos
134 km dentro do 
município de São Paulo

Corredores de Ônibus
PMSP: 116 km 
RMSP: 45 km 

Terminais 
28 terminais municipais

Figura 02 – Infraestrutura do Transporte Coletivo da RMSP
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2.2. Os Equívocos da Politica de Incentivo ao Transporte Individual

Quando se considera a sustentabilidade ambiental da RMSP, a questão do ar limpo, do desperdí-
cio energético, do nível de ruído, da carência de espaço viário e da democratização do acesso as 
oportunidades, o problema da Mobilidade Urbana ocupa papel de realce.

A opção preferencial das políticas públicas em favor do automóvel, antes mesmo da segun-
da metade do Século XX, caracterizada principalmente pelos investimentos realizados quase que 
exclusivamente no sistema viário para solucionar os problemas de congestionamentos, levou a 
cidade à atual crise de mobilidade.

Figura 03 – Distribuição Espacial dos Indicadores de Renda, Mobilidade, Tempo de viagems, 
Utilização dos Coletivos
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As dificuldades de fluidez do tráfego e a baixa produtividade do sistema de transporte coleti-
vo de passageiros são, hoje, graves problemas da cidade. O esgotamento do modelo de transpor-
te que privilegia o automóvel é vivenciado cotidianamente pela população e pode ser constatado 
diariamente nos congestionamentos que paralisam a cidade. As más condições de circulação 
são uma das principais causas de perdas econômicas do município e da RMSP. Congestionamen-
tos rotineiros, abusos no uso do espaço viário e o caos no trânsito, são reflexos contundentes 
deste processo histórico que previlegiou o uso do transporte individual.

A preferência e o sucesso atual do automóvel têm várias razões que se acumularam ao lon-
go dos últimos anos. A produção nacional de veículos, iniciada na década de 1950, inaugurou a 
fase “rodoviarista” brasileira, induzindo a expansão de rodovias e a paralização dos investimen-
tos em ferrovias, pela priorização dos investimentos em obras de arte especiais (pontes, viadutos 
e túneis) e alargamento de vias para a ampliação da capacidade viária e melhoria da fluidez do 
trânsito.

A prioridade política em favor dos automóveis nem sempre se revelou publicamente, mas 
aconteceu de forma silenciosa na prioridade de alocação dos recursos públicos e na ocupação 
e distribuição do sistema viário, no qual os pedestres e o transporte coletivo foram perdendo 
cada vez mais espaço. Enquanto o esforço para a construção de infraestrutura de transporte 
coletivo transparece como um investimento público, o esforço governamental para a ascensão 
do automóvel, como ponta de lança da industrialização brasileira, pareceu sempre nada ter cus-
tado aos cofres do Estado. As isenções para as montadoras, os recursos aplicados em rodovias 
e no sistema viário urbano não foram percebidos como investimento público para beneficiar o 
automóvel, mas sim como forma de progresso e de destravamento dos nós associados ao deno-
minado “Custo Brasil”58. Assim, o automóvel iniciou sua trajetória de sucesso, dissociando-se de 
todos os custos sociais que acarreta.

A decisão de 1968 de extinguir o transporte por bondes na cidade de São Paulo, com o argu-
mento de “o bonde atrapalha o trânsito” é o exemplo mais bem acabado da politica de prioridade 
ao automóvel. A extinção do bonde atendia a um apelo “popular”, pois tinha-se tornado um trans-
porte ruim porque não chegava onde a nova população estava e, ainda, dada a tarifa barata ge-
rava prejuízo, enquanto o automóvel dava lucro a quem o fabricava. Em resumo, a falta de oferta 
de produto adequado a um preço atraente. Foi um lamentável equivoco, na época,  justificado 
com a criação do Metrô, cuja primeira linha só viria a operar em 1974, como mencionado ante-
riomente. Entenderam os técnicos àquela época que a criação do Metrô justificaria a supressão 
de um sistema coletivo e de tração elétrica, que operava em faixa exclusiva em vários itinerários, 
possuindo 260 km de via permanente e servindo de base para 700km de linhas.

A evolução dos números, segundo dados da SMT, pela análise das Figura 04 e 05 e do Qua-
dro 03, a seguir, indica o crescimento da população e do transporte coletivo no período de 1947 
a 2007. Enquanto a população cresceu cerca de sete vezes, as viagens de transporte coletivo 
cresceram apenas seis vezes, e as viagens de tranporte individual e a quantidade de automóveis 
creceram muito mais, ficando 40 e 54 vezes maiores, repectivamente.

58   Custo Brasil é a expressão largamente usada pela mídia, fazendo parte do jargão econômico e político enquanto termo genérico, 
para descrever o conjunto de óbices estruturais, burocráticos e econômicos que encarecem o investimento no Brasil, dificultando o 
desenvolvimento nacional, aumentando o desemprego, o trabalho informal, a sonegação de impostos e a evasão de divisas. Por isso, 
é apontado como um conjunto de fatores que comprometem a competitividade e a eficiência, principalmente da indústria nacional.
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Figura 04 – Crescimento do Transporte Urbano na RMSP

Quadro 03 – Evolução das viagens Diárias Por Modo Principal

Região Metropolitana de São Paulo
Evolução das Viagens Diárias por Modo Principal - 1967, 1977, 1987, 1997 e 2007

MODO

1967 
Viagens

1977 
Viagens

1987 
Viagens

1997 
Viagens

2007 
Viagens

milhões % milhões % milhões % milhões % milhões %

Coletivo 4,9 68,1 9,8 61,0 10,5 55,8 10,5 50,8 13,8 55,0

Individual 2,3 31,9 6,2 39,0 8,3 44,2 10,1 49,2 11,2 45,0

Motorizado 7,2 100,0 16,0 74,8 18,8 63,8 20,7 65,6 25,0 67,1

A pé (*) 5,4 25,2 10,7 36,2 10,8 34,4 12,3 32,9

TOTAL 7,2 100,0 21,4 100,0 29,4 100,0 31,4 100,0 37,3 100,0

FONTE: METRÔ - PESQUISA OD/67/77/87/97/2007

(*) DADO NãO PESQUISADO

Figura 05 – Evolução das viagens Diárias da RMSP

FONTE: PESQUISA OD METRÔ
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Provavelmente, o privilégio ao transporte individual se refletiu na queda progressiva da par-
ticipação do transporte coletivo no total de viagens motorizadas, conforme mostram os números 
referentes à evolução das viagens diárias na RMSP, classificadas segundo o modo de transporte 
a partir de 1967.

A reversão ocorrida na evolução da distribuição modal a partir de 1997, mostrada na Figura 
a seguir, aponta as possibilidades reais de mudança da matriz modal, caso se invista mais in-
tensivamente na melhoria do transporte coletivo. Tal reversão pode ser creditada ao aumento 
de investimento na infraestrutura de transporte e também à mudança da política de integração 
tarifária aplicada a partir de 2004. A mudança da política de integração modal que reverteu a 
matriz modal pode ser explicada a partir de três marcos importantes, a saber:

Figura 06 – Evolução da Distribuição Modal das viagens da RMSP

FONTE: PESQUISA OD METRÔ

A integração livre entre os sistemas metroferroviário da CPTM e Metrô, implementada a 
partir de 1998;

A implantação do Bilhete Único, estabelecendo a integração tarifária livre no sistema de 
ônibus do município de São Paulo a partir de 2004; e

A incorporação do sistema metroferroviário ao Bilhete Único em 2006, integrando o sistema 
muncipal de ônibus de São Paulo ao sistema metroferroviário.

A evolução do indicador de mobilidade, a partir de dados das pesquisas O/D do Metrô e da 
SMT, em termos de número de viagens realizadas diariamente por habitante em um dado modo 
de transporte, ao longo dos últimos 60 anos, conforme mostra a Figura a seguir, indica clara-
mente a queda da mobilidade no transporte coletivo e elevação no transporte individual. Verifica-
-se que a mobilidade nos sistemas motorizados descreceu no período 1947 a 1967 de 1,2 para 1,0, 
cresceu no período 1967 a 1977 de 1,0 para 1,6 no período relativo ao início da fase de aumento 
da taxa de motorização59, enquanto ainda havia espaço viário para o crescimento do uso do auto-
móvel. A partir de então, passou a decrescer até atingir o mínimo em 1997, quanto a mobilidade 
motorizada retornava aos mesmos índices de 1947.

59  Taxa de Motorização é a relação entre a quantidade de veículos e a quantidade de habitantes.
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Figura 07- Confronto de Mobilidades

Os dados de 1947 e 1957 referem-se à cidade de são paulo

Pode-se ainda observar que a mobilidade do transporte público caiu (de 1,2 em 1947 para 0,7 
em 2007), enquanto a mobilidade do transporte individual cresceu de 0,4 em 1967 para 0,6 em 2007.

A queda de mobilidade experimentada no período de 1977 a 1997 parece decorrer principal-
mente da queda de mobilidade do transporte público, que chega a atingir em 1997 o valor mínimo 
de 0,6.

Em 2007, reforçando a tendencia de mudança da divisão modal, já comentada, nota-se a 
reversão da curva da divisão modal em favor do transporte coletivo, com a mobilidade total do 
transporte motorizado voltando a crescer, um pouco, de 1,2 para 1,3, possivelmente devido ao 
incremento de uso do transporte coletivo nesta última década, que passou de 0,6 para 0,7.

Pode-se afirmar, com base nessa análise, que o transporte público na cidade de São Paulo 
foi preterido durante noss últimos 60 anos, dando margem ao crescente uso do automóvel, inca-
paz de promover elevação da Mobilidade Urbana em razão da sua baixa eficiência.

A opção preferencial das políticas públicas em favor dos automóveis tornou-os o meio mais 
confortável, barato e rápido de se deslocar, enquanto o transporte público, relegado a segundo pla-
no nos investimentos públicos e na utilização do espaço viário, foi perdendo cada vez mais a qua-
lidade e tornou-se um transporte utilizado apenas por aqueles que não tem possuem automóvel.

Como num círculo vicioso, a má qualidade do serviço público coletivo reforça a opção pelo 
automóvel, cuja vantagem é hoje, de fato, insuperável pelo transporte público na cidade: além de 
oferecer mais flexibilidade e conforto nos seus trajetos, permite também viagens mais rápidas, 
mesmo com os enormes congestionamentos, não parecendo que sua força seja arrefecida por 
outros custos tangíveis (estacionamento) e intangíveis (rodízio60).

O equacionamento dos congestionamentos e da carência de espaço viário urbano, a demo-
cratização do acesso aos serviços urbanos e a melhoria mobilidade na cidade, exigem, necessa-
riamente, a reversão da matriz modal dos deslocamentos em favor do transporte coletivo. Vale 
dizer, exige a reconquista dos usuários dos automóveis para o transporte coletivo.

60   O rodízio municipal de veículos na cidade de São Paulo, ou também chamado de Operação Horário de Pico pela CET, é uma restri-
ção à circulação de veículos no chamado Minianel Viário, das 7 às 10 horas e das 17 às 20 horas, de acordo com o final de placa e dia 
da semana, implantada em 1997 com o propósito de melhorar as condições ambientais e reduzir a carga de poluentes na atmosfera. A 
PMSP estendeu o rodízio para a circulação dos caminhões dentro do Centro Expandido a partir de 30/06/2008.
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A reconquista dos usuários dos automóveis pressupõe a requalificação do serviço de trans-
porte público coletivo, para torná-lo uma alternativa eficaz e competitiva ao automóvel, princi-
palmente na realização das viagens de trabalho ou educação, que, por se concentrarem todas 
nos mesmos horários, são as responsáveis pelos grandes congestionamentos nos periodos de 
pico que paralizam cotidianamente a metrópole.

2.3. Os Modos de Transporte Público da Cidade  
de São Paulo e da RMSP

Embora todos os planos de transporte traçados para a RMSP que se sucederam nestas últimas 
décadas tenham apontado a necessidade de investimento maciço na implantação de ampla rede 
estrutural de alta e média capacidade, os investimentos em transporte coletivo não se deram 
na velocidade desejada para atendimentos à necessidades da demanda – caso da expansão do 
Metrô, dos corredores de ônibus e das ações do Governo do Estado de São Paulo em relação a 
recuperação dos trens de subúrbio para otimizar o utilização da malha ferroviária existente.

Em consequência, embora de extensão modesta, a cidade de São Paulo dispõe da melhor 
rede estrutural sobre trilhos da América Latina, composta basicamente por 78km de Metrô alia-
da a 134km de malha ferroviária da CPTM, sendo o ônibus o único modo presente em toda sua 
extensão por prescindir de infraestrutura específica e poder compartilhar a infraestrutura im-
plantada para os automóveis.

Operado pela CPTM, o trem metropolitano utiliza praticamente a mesma infraestrutura 
ferroviária existente no início do século XX das antigas linhas de subúrbio da Estrada de Ferro 
Sorocabana (depois FEPASA), da The São Paulo Railway Company Ldt. (depois Estrada de Ferro 
Santos – Jundiaí, depois RFFSA e depois CBTU) e da Estrada de Ferro São Paulo – Rio de Janeiro, 
antiga Companhia Imperial de Estradas de Ferro (depois RFFSA e depois CBTU).

Os trens atendem 18 dos 39 municípios da RMSP, e têm hoje papel significativo no atendi-
mento dos deslocamentos metropolitanos. Entretanto, funcionando principalmente como trem 
de subúrbio, a ferrovia é pouco utilizada para os deslocamentos internos ao município de São 
Paulo. Apesar dos esforços empreendidos nos últimos anos, para a modernização da infraestru-
tura da CPTM, e do surpreendente crescimento de sua demanda ocorrido nos últimos 10 anos, 
a baixa frequência de trens que ainda prevalece na maioria de suas linhas, a falta de conexão da 
maioria de suas estações com os polos de atividades e serviços da metrópole, e ainda a falta de 
integração de seus serviços com o sistema municipal de ônibus da cidade de São Paulo, que po-
deriam lhe atribuir melhor acessibilidade local, restringem suas possibilidades de atendimento, 
mantendo o potencial da malha ferroviária sub aproveitado.

Já o Metrô, cuja rede atual está ainda inteiramente contida no município de São Paulo, a 
partir de 1974 trouxe um novo padrão de serviço de transporte coletivo, como modalidade que 
oferece ao usuário qualidade em condições efetivas de competir com o automóvel. Entretanto, 
sua limitada cobertura espacial e a pequena abrangência dos 78km de sua rede restringem sua 
utilização.

Neste ambiente, o serviço de ônibus desempenha o papel mais importante no transporte na 
cidade, devido às suas características intrínsicas de flexibilidade, possibilitando o atendimento a 
vastas área, sem necessidade de investimento em infraestrutura específica. Utilizando a mesma 
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infraestrutura viária dos automóveis, os ônibus se espalham por toda a malha viária, cobrindo 
uma extensão aproximada de 4.400km. Entretanto, a pouca extensão de vias com reserva de 
espaço para a circulação de coletivos no sistema viário (128km), condenam os ônibus a disputar 
espaço e compartilhar com os automóveis os congestionamentos cotidianos, ficando comprome-
tida a velocidade de atendimento e a regularidade da oferta do serviço. A importância do papel 
que o sistema de ônibus desempenha na mobilidade da cidade de São Paulo é comprovada pelos 
dados de demanda obtidos a partir da Pesquisa O/D de 2007, descrita em subitem específico.

A gestão do sistema de transporte do município de São Paulo e da RMSP é compartilhada 
por dois níveis de governo – Governo do Estado São Paulo e PMSP – em cinco empresas estatais: 
Metrô, CPTM, EMTU/SP, CET e SPTrans.

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Metropolitana de Transportes 
– STM é responsável pela gestão, implantação de infraestrutura e operação do sistema sobre 
trilhos, através das empresas Metrô e CPTM, e pela gestão do serviço intermunicipal de ônibus 
por meio da EMTU/SP.

Já a PMSP, por intemédio da SMT é responsável pela gestão, implantação de infra-estrutura 
e operação do serviço municipal de ônibus que atende as viagens internas ao município, por meio 
da SPTrans, e pela gestão e organização do sistema viário municipal realizado pela CET.

2.4. A Importância do Serviço de Ônibus Municipal  
da Cidade de São Paulo

O município de São Paulo concentra em seu território 71% das viagens motorizadas metropoli-
tanas. Esta concetração de viagens mostra a polarização da RMSP em torno da cidade de São 
Paulo e indica o quanto as deseconomias causadas pelo excesso de veículos e congestionamen-
tos agravam suas condiçoes da Mobilidade Urbana.

Das 25,2 milhões de viagens motorizadas realizadas diariamente na RMSP, segundo a Pes-
quisa O/D de 2007, cerca de 18 milhões concentram-se no município de São Paulo. Destas, 14,5 
milhões são viagens internas (origem e destino no município) e 3,5 milhões proveem de outros 
municipios da RMSP. A divisão modal, considerando apenas as viagens do município de São Pau-
lo, é mais favorável ao transporte coletivo do que a verificada para o total de viagens metropoli-
tanas, utilizando os serviços de transporte coletivo indicados na Figura a seguir. Dos 18 milhões 
de viagens motorizadas realizadas diariamente, 56%, aproximadamente 10,1 milhões, utilizam 
pelo menos um modo coletivo para seu deslocamento, enquanto 7,9 milhões utilizam os modos 
individuais.
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Figura 08 – Serviço de Transporte Coletivo da Cidade de São Paulo

Estas 18 milhões de viagens diárias são realizadas por um contingente  populacional de 
aproximadamente 7,2 milhões de pessoas, que equivalem a uma população seis vezes maior do 
que a população de Curitiba.

Destas, 4,5 milhões de pessoas (62,5 % dos viajantes motorizados) realizam suas viagens 
utilizando modos coletivos gerando as 10,1 milhões de viagens coletivas municipais (56% total 
das viagens municipais motorizadas), enquanto 2,7 milhões de pessoa (37,5 % dos vijantes mo-
torizados) geram as demais 7,9 milhões de viagens realizadas por modo individual que  conges-
tionam o sistema viário.

O sistema de transporte público sobre pneus, municipal e intermunicipal, participa do aten-
dimento de 82% das viagens por tranporte coletivo que se realizam no município de São Paulo 
diariamente. São aproximadamente 8,2 milhões de viagens que utilizam o ônibus61 na realização 
total ou parcial de seu trajeto. O serviço prestado pelo Metrô, embora de execelente qualidade 
e importantíssimo como elelentos estruturador, participa de apenas de 22% das viagens diárias 
realizadasna cidade de São Paulo, sendo que apenas 5% acessam o Metrô diretamente e as de-
mais (os outros 16%) precisam se integrar com algum outro meio de transporte: 6% integram-se 
com o sistema de ônibus e micro-ônibus, 4% integram-se com a CPTM e os demais 6% chegam 
ao Metrô por automóvel ou ônibus fretado. Apenas 11% das viagens municpais de transporte 

61   Incluem-se nesta quantidade as viagens realizadas por micro-ônibus.
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coletivo municipais utilizam a CPTM, dada às limitações de conexão de sua rede com a rede de 
transporte coletivo da cidade de São Paulo.

A dimensão da demanda atendida pelo sistema de ônibus da cidade de São Paulo mostra a 
importância estratégica deste serviço no âmbito do transporte municipal e metropolitano. En-
quanto os serviços gerenciados pelo Governo do Estado de São Paulo(Metrô, CPTM e EMTU/SP) 
participam de 4,4 milhões das viagens que envolvem o município de São Paulo (44% do total das 
viagens coletivas municipais), o serviço municipal de ônibus operado pela SPTrans atende inte-
gralmente ou em parte do percurso, aproximadamente 6,5 milhões de viagens por dia (64% das 
viagens coletivas municipais).

O sistema viário municipal da cidade de São Paulo é disputado diariamente por 16,1 milhões 
de viagens, sendo que pouco mais da metade destas viagens – 8,2 milhões – são realizadas por 
3,7 milhões de pessoas que utilizam uma frota aproximada de 17 mil ônibus e micro-ônibus para 
se deslocar (15 mil veículos do sistema municipal de São Paulo e 2 mil veículos do sistema inter-
municipal metropolitano), enquanto a outra metade – 7,9 milhões- são realizadas por 2,7 milhões 
de pessoas que utilizam uma frota de aproximadamente 3,7 milhões de automóveis que circulam 
diáriamente.

Enquanto cerca de 15 mil ônibus e micro-ônibus, 0,5% do total da frota de veículos circulante 
no município de São Paulo, respondem por 8,2 milhões das viagens diárias (50% das viagens que 
utilizam o sistema viário), as demais 7,9 milhões de viagens utilizam 3,7 milhões de automóveis que 
comprometem a capacidade viária do município. Assim, o serviço de ônibus lidera o ranking de de-
manda tanto nas viagens metropolitanas, quanto nas viagens internas ao município de São Paulo.

A reduzida infraestrutura de transporte coletivo sobre trilhos, a pouca prioridade para a 
circulação dos ônibus que disputam espaço para circular no sistema viário com os automóveis 
e a falta de organização e estruturação do sistema sobre pneus comprometeram, ao longo do 
tempo, a qualidade do serviço de transporte público da RMSP.

2.5. Os Campos de Atuação e Competência da  
Secretaria Municipal de Transporte

É de competência da SMT planejar, regulamentar e gerenciar a o serviço público de transporte 
coletivo por ônibus, regulamentar, disciplinar e gerir o uso da rede viária municipal e regulamen-
tar e gerenciar os serviços de transporte de passageiros individuais e coletivos: táxi; fretamento; 
escolar; transporte de carga e moto-frete; e disciplinar e gerir o uso da rede viária municipal.

O serviço de ônibus do município de São Paulo contava em 2011 com 1.345 linhas, uma frota 
de 14.808 ônibus, sendo mais de 3.700 acessíveis às pessoas de mobilidade reduzida. Dispõem-
-se de 28 terminais de integração e 128km de corredores exclusivos distribuídos em 11 eixos 
viários, nos quais os ônibus circulam de forma segregada.

•	 Os corredores exclusivos existentes no município de São Paulo são:

•	 Campo limpo / Rebouças / Centro;

•	 ver. José Diniz / Ibirapuera / Santa Cruz;

•	 Diadema – Brooklin (Corredor Metropolitano);
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•	 Expresso Tiradentes (Eixo Sudeste);

•	 Inajar / Rio Branco / Centro;

•	 Itapecerica / João Dias / Santo Amaro;

•	 Jd. Ângela / Guarapiranga / Santo Amaro;

•	 Parelheiros / Rio Bonito / Santo Amaro;

•	 Pirituba / lapa / Centro;

•	 Santo Amaro / Nove de Julho / Centro; e

•	 Paes de Barros.

O serviço de ônibus do município de São Paulo é gerenciado pela SPTrans e está dividido em 
duas redes com funções distintas:

•	 A REDE DE lINhAS ESTRUTURAIS, composta por linhas de maior frequência, 
que atendem o Centro Expandido da cidade, os corredores viários e os centros 
regionais principalmente partindo de terminais de integração;

•	 A REDE DE lINhAS lOCAIS, atendendo às regiões dos bairros, ligando-os aos 
terminais de integração, à rede metro-ferroviária e aos centros regionais.

A organização do serviço de ônibus divide o território da cidade em oito áreas de operação 
que se distribuem em torno do Centro Expandido. As áreas de operação caracterizam as regiões 
de atendimento dos principais eixos de transporte que ligam as regiões periféricas ao centro 
da cidade. O serviço de transporte de cada uma destas áreas foi delegado a dois grupos de 
operadores privados distintos, o serviço estrutural foi concedido a consórcios de empresas, um 
consórcio por área de operação, e o serviço local foi delegado à cooperativas de autônomos, por 
meio de um contrato de permissão, também de acordo com as áreas de operação.

Cada uma das áreas de operação está associada a uma cor que compõem o padrão visual 
estabelecido para a pintura dos ônibus que operam na cidade, conforme mostra a Figura 09, a 
seguir.

O serviço de transporte coletivo da cidade possui uma importante facilidade tarifária para 
a realização de transferência, representada pelo cartão eletrônico (“smartcard”) denominado 
“Bilhete Único”, conforme comentado anteriormente.
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Figura 09- Áreas de Operação dos Serviços de Ônibus da Cidade de São Paulo

O Bilhete Único é aceito em todos os modos de transporte que operam na cidade (ônibus 
municipal, CPTM e Metrô) e funciona como o elemento de conexão da rede de transporte, pos-
sibilitando a realização de transferência gratuita entre linhas de ônibus, e o direito a descontos 
tarifários para a integração entre o serviço de ônibus municipal o sistema metropolitano metro-
-ferroviário. A rede de comercialização de créditos do Bilhete Único dispõe de postos de venda 
distribuídos por toda a cidade, localizados nos terminais da SPTrans, estações do Metrô e CPTM 
e casas lotéricas da Caixa Econômica Federal e outros estabelecimentos comerciais de grande 
afluxo de pessoas.

A oferta do serviço de transporte é monitorada por equipamento eletrônico informatizado 
por meio do Sistema Integrado de Monitoramento - SIM, que permite gerenciar de forma ágil o 
serviço de ônibus da cidade com ajuste em tempo real dos horários e partidas e notificação para 
intervenção imediata em casos de emergência. Utilizando mapeamento detalhado da cidade, o 
SIM dispõe de informações sobre a localização de cada veículo da frota em operação, por inter-
médio de equipamentos de GPS instalado nos ônibus, e informações sobre a situação operacio-
nal através de 500 câmeras instaladas nos terminais e paradas dos corredores de ônibus que 
monitoram a movimentação dos usuários e veículos.

Composição da Frota
Concessão Permissão Total

2005 2011 2005 2011 2005 2011

Articulado/Biarticulado 345 1.335 - - 345 1.335

Padron 1.200 3.740 - 1 987 3.741

Médios e pequenos 6.712 3.750 5.750 5.982 12.112 9.732

TOTAL 8.257 8.825 5.750 5.983 13.444 14.808
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Figura 10 – Central de Operações Bela Cintra

Para garantir a acessibilidade de usuários 
com deficiência e/ou mobilidade reduzida, o ser-
viço de ônibus do município de São Paulo dispõe 
de frota com piso baixo, rampas retráteis, ele-
vadores e espaços reservados para cadeira de 
rodas e cão-guia.

Figura 11 – veículo do Serviço Atende

A SMT ainda oferece o denominado “Servi-
ço Atende”, modalidade de serviço porta a por-
ta, oferecido para pessoas com deficiência física 
severa e alto grau de dependência, impossibili-
tadas de utilizar outros meios de transporte pú-
blico, atendendo às suas necessidades de trans-
porte para escola, laser e saúde.

2.6. Diretrizes de um Plano de Mobilidade para a Cidade de São Paulo

Do anteriomente exposto, infere-se que as causas primeiras dos problemas de mobilidade urba-
na em São Paulo e na RMSP podem estar fortemente relacionadas a:

•	 Ausência de organização do viário para que o sistema público que o utiliza seja competitivo;

•	 Rede estrutural metrô-ferroviária limitada em abrangência e atendimento e 
excessivamente demandada pela ausência do ítem acima;

•	 Consequente distribuição modal dos transportes com forte concentração de 
demanda de espaços para o transporte individual.

A redução do uso dos automóveis como modo de transporte é absolutamente essencial, 
bastando ressaltar que uma viagem por automóvel ocupa espaço viário 20 a 30 vezes maior do 
que a mesma viagem por ônibus, além de demandar amplas áreas de estacionamento.

Para fins de validação, ensaios elaborados pela STM em torno da possível meta de redu-
ção da participação dos automóveis na matriz de transportes (de 45% para 30%) indicam como 
provável a melhoria das condições de fluidez do tráfego em toda a cidade de São Paulo e, por 
extensão, em amplas parcelas da RMSP, o que pode vir a acarretar novo crescimento do uso do 
automóvel e nova onda de dispersão da cidade.
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Mas, uma redução desta natureza não se obtem por simples imposição. É necessário ofe-
recer um transporte público e coletivo adequadamente atrativo para reduzir o uso do transporte 
individual, condição dependente da sua ampliação e melhoria, assim como, e principalmente, 
da implantação de uma rede efetiva e abrangente de transporte de média capacidade que possa 
otimizar o uso dos espaços viários62. As consequências positivas seriam, então:

•	 Redução de consumo de combustíveis de origem fóssil e, com isso, dos índices de 
poluição atmosférica;

•	 Diminuição dos níveis de ruído;

•	 Economia de energia e de utilização mais intensa da energia elétrica;

•	 Redução dos tempos de deslocamento;

•	 Aumento da produtividade média dos deslocamentos; e

•	 Redução de acidentes.

Embora a população já tenha plena consciência dos benefícios da necessária revisão da 
distribuição modal, pode-se sintetizar alguns deles:

•	 A redução do consumo de combustíveis de fontes não renováveis é um legado para 
as gerações futuras, além de auxiliar a resolução de problemas emergentes, como 
o da poluição e do crescimento dos riscos e dos custos das novas tecnologias em 
busca de petróleo em regiões remotas;

•	 As consequências ambientais maléficas do uso de combustíveis fósseis são cada vez maiores, 
indicando a contínua perda de sustentabilidade e os crescentes danos à saúde pública; e

•	 A economia de energia alcançada pela substituição de veículos com motores de 
combustão interna por tração elétrica, em razão do rendimento energético de duas 
a três vezes, que estes apresentam63,é substancial..

É importante ainda lembrar que a substituição de um modo de baixíssima eficiência energé-
tica (automóvel) por outro de alta eficiência e eletrificado (transporte de massa em corredores 
de media capacidade), remedia mais amplamente as consequências dos impactos ambientais e 
do consumo de energia desiquilibrado, do que a simples mudança de tecnologia dos veículos.

Outra consequência positiva da utilização mais intensa do transporte coletivo é a redução 
do ruído e vibrações ambientais, propocionadas pelo uso menos intensivo das vias e substituição 
dos motores convencionais pelos motores elétricos.

62   As redes de média capacidade ganharam nos últimos anos aliados na melhoria de sua eficiência, associada ao baixo custo de 
implantação e curto prazo de implantação, a partir sistemas estruturados em (i) material rodante ferroviário (VLT – Veículo Leve sobre 
Trilhos): sistema de transporte de média capacidade estruturado em pequeno trem urbano, geralmente movido à eletricidade, permi-
tindo que a estrutura de trilhos se encaixe no meio urbano existente; ou (ii) rodoviário (BRT – Bus Rapid Transit): sistema de transporte 
coletivo de passageiros por ônibus que proporciona mobilidade urbana rápida, confortável, segura e eficiente por meio de infraes-
trutura segregada com prioridade de ultrapassagem, operação rápida e frequente, excelência em marketing e serviço ao usuário. As 
modernas redes de média capacidade são hoje concebidas como empreendimentos completos, em termos de projeto, financiamento, 
implantação, operação, manutenção, marca e marco regulatório próprio.

63  Por outro lado, quando se substitui o transporte individual pelo transporte coletivo, o consumo de energia por viagem reduz-se em 
proporções muito maiores. Estudo da ANTP, com dados de Março de 2010, referenciado ao Sistema de Informações da Mobilidade Ur-
bana, dá conta de que os automóveis consomem 4,5 vezes mais energia do que os ônibus convencionais por passageiro transportado.
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Componente também a ser considerado, ligado à baixa sustentabilidade do modelo atual do 
transporte calcado no automóvel, dado pelas consequências dos congestionamentos (perda de 
tempo, insegurança quanto aos tempos de deslocamento, acidentes, saturação do transporte 
público e outros) é o chamado “estresse urbano”. Estudos recentes, mostram que os danos cau-
sados por todos os fatores de fadiga podem causar transtornos graves64.

Também é de se realçar a consequência da disputa pelo espaço viário se desdobra em altos 
índices de acidente e, sobretudo, de mortes, registrados em São Paulo.

Portanto, medidas estruturais podem ser consideradas irrecusáveis em São Paulo, visando 
antes de tudo a mudança da distribuição modal, mas também adequando melhor os usos do es-
paço viário e urbano. Assim, a segregação das ciclovias é tão importante quanto a segregação de 
faixas para o transporte de média capacidade e para a circulação expressa dos ônibus. Por igual, é 
necessário dar atenção ao espaço dos pedestres, obrigados hoje a circular por calçadas mal feitas 
e sem conservação, além de, muitas vezes, tomadas por lixo e pelo entulho da construção civil.

Assim, além das ações estruturais, é de importância capital um esforço concentrado em 
favor da educação para o trânsito. Recentes medidas de caráter educacional e punitivo, em favor 
dos pedestres, vem alcançando resultados muito positivos na cidade de São Paulo, conforme 
atestam os dados da própria STM. O controle de velocidades dos veículos e do uso de bebidas 
alcoólicas tem produzido redução de acidentes. O esforço nesse sentido se comporia, então, de 
regulamentação adequada, educação para o trânsito, controle de tráfego, fiscalização e punição 
aos infratores, especialmente os contumazes.

O anacrônico sistema de transportes da cidade de São Paulo vem causando prejuízos para a 
sociedade muito maiores do que custaria readequá-lo e modernizá-lo. Além disso, causa danos 
irreversíveis à própria cidadania. Assim para alterar este estado de coisas, é preciso atuar em 
algumas frentes, com um programa de correções progressivas, que levem à recuperação dos 
atuais prejuízos, criando condições de investimentos crescentes. E, no que tange à melhoria dos 
transportes coletivos à curto prazo, é preciso reconhecer que os ônibus tem papel importante 
a desempenhar, desde que se lhes dêem espaços livres para circular. A recente constatação de 
que a demanda pelo transporte coletivo tem crescido mais do que aquela pelos ônibus talvez 
se explica pela impossibilidade destes assegurarmenores tempos de deslocamento, devido aos 
congestionamentos. Assim, mesmo havendo um rebaixamento da apreciação pública dos sis-
temas de transporte coletivo, a população prefere ainda enfrentar o crescente desconforto dos 
trens e do Metrô, do que empreender seus deslocamentos nos ônibus.

Nessa linha de raciocínio, é preciso, ademais, criar espaços privativos para os coletivos 
sobre pneus, sejam eles ônibus convencionais, sejam eles elétricos, como convém. São os corre-
dores de transporte de média capacidade, que podem, inclusive, ser planejados para um aumen-
to progressivo de capacidade, com a adição, no momento certo, de recursos complementares, 
agilizando e viabilizando a curto prazo a sua implantação. Está é uma ação tática, que estrate-
gicamente cria os espaços canais do futuro para a ação estratégica de im ṕlantar sistemas de 
maior capacidade, com menores custos e mair velocide, uma vez que o valioso espaço do trans-
porte já foi conquistado e aproriado publicamente.

64   Tal estudo foi realizado com 5.037 adultos residentes na RMSP em 2011 e revelou a associação entre a vida nas chamadas mega-
cidades e a incidência de transtornos psiquiátricos. A pesquisa, publicada na Public Library of Science (PLoS), foi liderada por Laura 
Helena Andrade, do Instituto de Psiquiatria (IPq) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina (FM) da USP e aponta que cerca 
de 30% dos investigados apresentou um transtorno mental nos 12 meses anteriores à entrevista. Trinta por cento desses casos (10% 
da amostra) foram considerados graves. Transtornos de ansiedade foram os transtornos mais comuns (afetando 19,9%), seguidos por 
transtornos de humor (11%), controle de impulsos (4,3%), e transtornos por consumo de substâncias (3,6%).
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Em todo o mundo estão se implantando corredores de média capacidade, com variada 
tecnologia. Dentre os modelos mais referidos está o BRT, habitualmente operado com ônibus 
comuns em faixas próprias. Mais modernamente, tem-se procurado operar esses corredores 
com veículos menos agressivos ao meio ambiente, com destaque para as versões com motores 
elétricos e rodas pneumáticas. Também se oferecem, hoje, no Brasil, para os corredores, veícu-
los bi-articulados, com 27m de comprimento. Mas ainda há aperfeiçoamentos a adotar, como a 
guiagem automática, acesso mais fácil da plataformas para os veículos, tal como foi previsto no 
projeto do Expresso Tiradentes65 que, não por acaso, está entre os modos mais bem avaliados no 
âmbito da Pequisa de Imagem da ANTP já mencionada.

Por outro lado, há que se estudar melhor a inserção nos projetos de sistemas de média capacida-
de, de duas tecnologias distintas do comum dos corredores, mas adotadas em outros países, a saber:

•	 O primeiro deles é o modelo Waterfront New Transit System, implantado em 
Tóquio, consistente em composições com tração elétrica, rodas pneumáticas e 
guiagem lateral mecânica (no que se assemelha, de uma certa forma ao modelo de 
Adelaide, na Austrália, já citado) e condução totalmente automatizada; e

•	 O outro sistema de média capacidade é o chamado monotrilho, que opera em vigas 
de concreto a cerca de 15m do solo, utilizando comboios com tração elétrica, sobre 
pneumáticos, e contando com uma guiagem permanente, lateral.

Vale destacar, ainda, o sistema BRS - Bus Rapid Service, implantado na cidade do Rio de 
Janeiro. Trata-se de um sistema de ônibus que utiliza a mesma via, mas ocupando duas faixas de 
tráfego. Com isso  apresenta baixo custo e oferece retorno praticamente imediato, já que dispen-
sa grandes obras civis, desapropriações e pode ser operado também por ônibus convencionais. 
O aumento da velocidade comercial é uma das virtudes do sistema, já que a faixa dupla permite 
ultrapassagens e a criação de linhas expressas, com espaçamento maior entre pontos de parada.

Finalmente, vale a pena ressaltar as possibilidades de avanço nas relações institucionais e 
de modelagens de cooperação entre o poder publico e os operadores privados. Já se estudou, 
por exemplo, a concessão de toda a rede de trens metropolitanos à iniciativa privada, segundo 
um modelo de concessão em regime de Parceria Público-Privada - PPP. Tal modelo já foi em-
pregado, em parte, na Linha 4 do Metrô, com resultados a serem verificados.

Ao se analisarem os corredores de média capacidade, segundo exigências técnicas ainda 
não encontradas nos exemplares paulistanos, salvo no chamado Expresso Tiradentes, percebe-
-se a possibilidade de implantá-los também por meio de concessão associada ao modelo de PPP, 
desonerando o poder concedente dos investimentos prévios na infraestrutura da via permanen-
te, de sinalização, de conservação e de atualização tecnológica, como também de procedimen-
tos públicos de lenta maturação. Isto tornaria possível, ademais, implantar vários corredores 
simultaneamente.Por derradeiro, cabe agregar a necessidade da forte ação do Estado, mesmo 
no âmbito das PPP, sem a qual, a polulação não se apropriará dos benefícios das melhorias e 
hipotecará os bens públicos para as próximas gerações

Por derradeiro, cabe agregar a necessidade da forte ação do Estado, mesmo no âmbito das 
PPP, sem a qual, a polulação não se apropriará dos benefícios das melhorias e hipotecará os 
bens públicos para as próximas gerações

65   O Expresso Tiradentes pode ser interpretado como um sistema de BRT ou VLP – Veículo Leve sobre Pneus
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ESTE CAPÍTULO TRATA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SMT e das 
suas ações empreendidas entre 2011 e 2012, no âmbito das implantações e 
gestão do transporte público da cidade de São Paulo. São abordadas a missão 
e visão da SMT, suas crenças e valores, o processo de construção do Plane-
jamento Estratégico, as políticas de transporte e trânsito correspondentes a 
estruturação e foco estratégico do Plano de Mobilidade e o Plano de Ação 
2011 - 2012.

O Planejamento Estratégico foi o recurso de gestão adotado pela SMT 
para responder às demandas e desafios da Mobilidade Urbana na cidade de 
São Paulo pelo estabelecimento das bases para organizar suas ações futuras 
e ao mesmo tempo vencer as dificuldades existentes. Trata-se de processo 
contínuo e interativo, envolvendo análise do ambiente interno e externo, esta-
belecimento de diretrizes, formulação da estratégia, desdobramento em pla-
nos de ação e aplicação de instrumentos de controle estratégico.

O Planejamento Estratégico foi antecedido pela definição de Missão e Vi-
são e pela interpretação e apropriação de “Crenças e Valores”, conforme des-
crito nos subitens a seguir.

3. Planejamento 
Estratégico e as Ações 
da Secretaria Municipal 
de Transportes da 
Prefeitura da Cidade 
de São Paulo 2011/2012
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3.1. Missão e Visão

[Estabelecer a Missão e a Visão de uma organização é estabelecer um caminho a seguir e um 
sonho a alcançar.

O binômio “Missão e Visão” constitui a base referencial sobre a qual devem estar assentadas 
todas as diretrizes de condução estratégica da organização, o rumo a seguir. Todas as decisões 
estratégicas, todas as atividades, todos os pensamentos e ações da organização e de seus cola-
boradores deverão ser norteados pela Missão e pela Visão.

Assim, a Missão pode ser entendida como o papel que a organização tem perante a socie-
dade, enfim, quais são os benefícios da sua atividade produtiva, seja ela industrial, comercial, 
de prestação de serviços, pública ou privada, trará para a coletividade e seus clientes. Missão 
é, portanto, a função social da atividade da organização no âmbito geral e representa a razão 
da sua existência, seu objetivo social e propósito básico, ou, em última instância, a declaração 
formal daquilo que a organização se propõe a fazer.

 MISSÃO DA SMT | “Assegurar o direito de deslocamento seguro, rápido, 
confortável e sustentável, de pessoas e bens, com priorização do transporte 
coletivo e preservação do meio ambiente”.

A Visão, por sua vez, se refere aos sonhos da organização, suas aspirações, onde ela preten-
de chegar, o que pretende ser, a forma como quer ser reconhecida na sociedade em que está in-
serida ou, em outras palavras, como ela se vê. A Visão é a descrição de um futuro desejado. Seu 
enunciado reflete o alvo a ser buscado pelos esforços individuais e das equipes que a compõem a 
partir da adequada e conveniente alocação dos recursos necessários. O enunciado da Visão con-
tém tanto a aspiração como a inspiração: a aspiração de tornar-se «algo» e a inspiração porque 
esse «algo» deve merecer e valer a pena ser concretizado.

 VISÃO DA SMT | “Ser a excelência na gestão da mobilidade de bens e de pessoas, 
bem como referência em transporte público, engenharia de tráfego, preservação 
do meio ambiente, fiscalização, educação e reeducação de atitudes conscientes 
e responsáveis dos condutores, passageiros e pedestres nas vias públicas pela 
redução de acidentes de trânsito no Município de São Paulo”.

3.2. Crenças e Valores – Princípios Básicos

A base ética e a consciência social que movem os responsáveis pela administração pública no 
âmbito da SMT são fundamentais para legitimar suas ações, pois a sociedade exige comporta-
mentos adequados das organizações, e, consequentemente, as expectativas devem ser corres-
pondidas. Como resultado, as ações devem, necessariamente, ser validadas pelo conjunto da 
sociedade.

Os princípios e convicções que afetam a escolha da Missão e orientam o seu cumprimento, 
em geral, abordam declarações explícitas de princípios éticos, crenças fundamentais, principal 
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vocação, como a organização vê suas responsabilidades relativamente aos usuários, colabo-
radores, provedores de recursos e sociedade em geral. Essa declaração expressa o compor-
tamento dos agentes da organização nos seus relacionamentos no dia-a-dia, e reflete-se na 
aplicação prática de ações programadas, em termos de priorização coerente de implantações e 
consecução de objetivos.

A escolha das ações, e sua ordem de implantação, envolve noções que se fundamentam 
nos princípios e convicções das pessoas da SMT (dirigentes e servidores) e são fundamentadas 
na Constituição Federal e na Lei Federal nº 12.587, de 3 de Janeiro de 2012, que, conforme já 
salientado, instituiu as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, expressando, por-
tanto, um conjunto de “Crenças e Valores” a professar que permeia a legislação, pela adoção dos 
seguintes Princípios Básicos:

•	 Os modos de transporte não motorizados são prioritários sobre os motorizados, 
assim como os serviços de transporte público são prioritários sobre o transporte 
individual motorizado;

•	 A preservação da vida é prioritária, sendo a integridade dos modos de transporte 
não motorizados buscada independentemente da redução de acidentes com os 
veículos;

•	 Os padrões de referência em transporte são perseguidos para atingir as metas de 
efetividade (eficácia e eficiência) e qualidade nos deslocamentos da população;

•	 O uso intensivo do automóvel desagrega a estrutura urbana e agride 
continuamente o meio ambiente, ainda que, resolva, parcialmente, o problema dos 
deslocamentos diários;

•	 A frota do transporte público é contínua e evolutivamente renovada, em padrões 
que devem atender às exigências operacionais, de acessibilidade e de redução das 
emissões; e

•	 Os danos ambientais, representados principalmente pela produção de poluentes 
gasosos, podem ser reduzidos mediante a modificação da matriz energética.

3.3. O Processo de Construção do Planejamento Estratégico

O Planejamento Estratégico da SMT foi realizado com a contribuição participativa do seu grupo 
gestor e culminou com a produção do Plano de Ação 2011 - 2012.

A partir do levantamento dos problemas e dificuldades existentes e das correspondentes 
propostas de solução, estabeleceu-se uma direção, uma base para a avaliação de alternativas de 
solução e definição de prioridades, criando a sinergia para permitir o planejamento, organização, 
motivação e o controle das ações de forma efetiva.

O processo de planejamento iniciou-se com a definição de temas para distribuição dos ges-
tores da SMT. Formados os grupos temáticos, os levantamentos realizados no processo inicial de 
reconhecimento foram sistematizados, servindo de instrumento para continuidade do processo 
de levantamentos de propostas de ação.
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Os resultados das propostas de ação foram também sistematizados e instruíram o pros-
seguimento do processo de gestão e posterior alimentação do processo decisório, gerando as 
Políticas de Transporte e Trânsito, os Objetivos Estratégicos, as Diretrizes Estratégicas e, final-
mente, a concepção do Plano de Ação propriamente dito.

Como ilustrado na Figura 12, o Planejamento Estratégico se orientou pelas Políticas Muni-
cipais de Transporte e Trânsito, denominadas de “Políticas Estratégicas”, assumidas pela Admi-
nistração Municipal como princípio para o estabelecimento dos “Objetivos” e das “Diretrizes” e 
base para o desdobramento do Planejamento Estratégico no seu correspondente Plano de Ação 
2011 - 2012.

Figura 12 – Sequência de Construção do Plano de Ação

Durante o desenvolvimento do Planejamento Estratégico, os problemas e questões de fundo 
do trânsito e do transporte da cidade de São Paulo foram catalogados e suas alternativas de 
soluções formuladas de maneira compartilhada, apoiadas pelos outros setores envolvidos da 
PMSP.

O Plano de Ação definiu a Gestão Estratégia a ser aplicada, as metas intermediárias a serem 
perseguidas durante o prazo de alcance do Planejamento Estratégico, a forma de medi-las e as 
medidas necessárias para alcançá-las.

3.4. Políticas Estratégicas de Transporte e Trânsito

As Políticas Estratégicas de Transporte e Trânsito caracterizam as opções adotadas pela 
PMSP e devem nortear as decisões tomadas por diferentes pessoas, de diferentes áreas e em 
diferentes ocasiões, de maneira coerente. São premissas, declarações de prioridades, prefe-
rências, restrições, limites, negações ou ênfases sobre temas importantes, como pesquisa e 
desenvolvimento, Comunicação Social (assessoria de imprensa, marketing e relações públi-
cas), produção e suprimentos, finanças, recursos humanos, programas sociais e a própria 
organização da SMT.

As Políticas Estratégicas de Transporte e Trânsito definidas estão a seguir apresentadas, 
segundo os temas de: Governança; Planejamento, Operações, Comunicação Social, Economia 
dos Sistemas e ainda Energia, Saúde e Meio Ambiente.
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3.4.1. Governança
•	 O município de São Paulo participa das ações de planejamento em nível nacional 

e procura manter a integração regional em consonância com os demais níveis e 
competências de governo;

•	 O município de São Paulo cobra eficácia, eficiência, efetividade e competitividade 
em todas as ações que possam seguir as regras de mercado, ao mesmo tempo 
em que coíbe, nesses casos, a formação de cartéis e monopólios na prestação 
de serviço público delegados a empresas do Estado ou privadas, mediante 
regulamentação prévia;

•	 A delegação da prestação de serviço público a concessionários ou permissionários 
tem desempenho avaliado, continuamente, para eventuais ajustes e revisão do modelo 
do sistema de distribuição de linhas, com vistas ao aprimoramento dos serviços;

•	 A operação dos transportes prioriza as ações que preservem a vida, atendam 
às necessidades sociais mais imediatas e respeitem o meio ambiente, sem 
discriminações sociais e econômicas; e

•	 Os investimentos na competência técnica são essenciais na formação e no treinamento 
dos recursos humanos, bem como no desenvolvimento tecnológico da engenharia 
brasileira, tendo como referencial a ação programada em ciência e tecnologia.

3.4.2. Planejamento
•	 A SMT, na abordagem de transporte público e trânsito, mantém o processo de 

planejamento, permanentemente atualizado, com registro de todas as ações 
estratégicas e administrativas de curto, médio e longos prazos que assegurem a 
maior eficiência dos transportes, em seu território;

•	 O Plano Mobilidade da SMT “conhece” os demais planos municipais, 
metropolitanos e nacionais, sendo que na integração aos demais, empenha-se na 
implantação de transportes públicos de média e baixa capacidade no seu território;

•	 As ações que visam segurança de pedestres, acessibilidade universal, 
desenvolvimento sustentável, eficiência e eficácia na circulação urbana são os 
fundamentos do Plano de Mobilidade da SMT;

•	 O transporte público tem caráter essencial e é um direito do cidadão e o transporte 
de cargas é um vetor do desenvolvimento regional e nacional; e

•	 Os modos de transporte público têm suas capacidades conciliadas com as 
demandas, com vistas a ajustes operacionais e ampliação do sistema estrutural 
viabilizando estrutura viária adequada.

3.4.3. Operação
•	 O sistema estrutural e local do transporte público se baseia em ação coordenada 

dos vários modos de transporte, através da utilização cada vez mais frequente dos 
recursos da multimodalidade;

•	 O município de São Paulo desenvolve um sistema inteligente de transporte para 
integrar o controle das ações de transporte público e de trânsito, permitindo 
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o levantamento de dados em tempo real e o aperfeiçoamento das ações 
operacionais;

•	 A adequação, restauração, operação e aumento da produtividade das 
infraestruturas existentes precedem as suas ampliações. A manutenção adequada 
dos ativos operacionais é prioritária;

•	 Na implantação de novos Polos Geradores de viagens - PGv66, o atendimento aos 
deslocamentos da população precede às adequações de capacidade das vias;

•	 A implantação da infraestrutura de estacionamentos fora das vias públicas decorrente 
dos PGv e o atendimento ao longo das vias decorrente da capacidade do sistema viário;

•	 A utilização, cada vez mais frequente, no sistema estrutural e local do transporte 
público dos recursos da multimodalidade, implica na inclusão de pedestres e 
bicicletas nas infraestruturas especializadas de vias, estacionamentos e calçadas;

•	 A regulamentação dos transportes públicos individuais por táxis, bem como do 
transporte de escolares, têm desempenho e custos avaliados continuamente para 
eventuais ajustes e aprimoramento dos serviços; e

•	 A operação dos transportes administração prioriza as ações que preservem a vida, 
gerem empregos, economizem divisas, atendam às necessidades sociais mais 
imediatas, respeitem o meio ambiente, confiram competitividade e se dediquem ao 
transporte público sem discriminações sociais e econômicas.

3.4.4. Comunicação Social
•	 O município de São Paulo confere grande importância ao sistema de Comunicação 

Social, que não só transmite à sociedade os planos programas de transporte e 
trânsito, como recolhe dela a sua apreciação e as propostas de melhoria;

•	 O sistema de Comunicação Social presta conta à Sociedade de todas as ações 
adotadas na área de transportes e trânsito, esclarece como usar as operações, 
bem incentiva as mudanças de hábitos e comportamentos que tornam o transporte 
menos eficiente e menos seguro;

•	 A Comunicação Social prioriza as ações de proteção à vida e de promoção, sempre que 
possível, dos modos de transporte que garantam maior segurança e qualidade ambiental; e

•	 A avaliação dos resultados dos investimentos e dos serviços de transporte segue 
metodologia de informe social, que abrange resultados financeiros, econômicos e 
socioambientais.

3.4.5. Economia dos Sistemas
•	 A implantação de infraestrutura de transporte pode ser realizada em regime de 

parceria com a iniciativa privada. As intervenções municipais são minimizadas 
para deixar fluir, sempre que possível, as forças do mercado nas atividades que 
possam ser competitivas;

66   Polos Geradores de Viagens (PGV) ou Polos Geradores de Tráfego (PGT) são os empreendimentos constituídos por edificação ou 
edificações cujo porte e oferta de bens ou serviços geram interferências no tráfego do entorno e grande demanda por vagas em esta-
cionamentos ou garagens.
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•	 No caso da implantação de infraestruturas que gerem valorizações patrimoniais 
no seu entorno, admite-se, como legítima, a participação do empreendedor na 
mais valia gerada;

•	 Aos delegatários dos serviços de transportes são assegurados: equilíbrio 
econômico financeiro, através de tarifas justas e módicas, e/ou subsídios 
adequados, quando os serviços tiverem prevalência do caráter social ao resultado 
econômico;

•	 São obrigações dos delegatários: prestação de serviços públicos em condições 
de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, 
cortesia na sua prestação e modicidade de tarifa;

•	 A busca de recursos financeiros e incentivos fiscais, bem como a criação de fundos 
específicos, propicia o elenco de mecanismos para financiar a implantação da 
infraestrutura e operação de transportes; e

•	 Os recursos provenientes de multas de trânsito devem ser aplicados na melhoria 
da circulação, no treinamento de motoristas e de pedestres. Os recursos 
provenientes de multas com a inspeção veicular devem ser destinados à qualidade 
ambiental dos transportes.

3.4.6. Energia, Saúde e Meio Ambiente
•	 O transporte público se realiza por meio de modos de transporte econômicos, 

seguros, não poluentes e de baixo consumo energético;

•	 Ações no sistema de transporte que evitem a grande incidência na morbidade da 
população urbana, pela poluição e pelos acidentes, e que atendam as necessidades 
sociais mais imediatas, são prioritárias;

•	 A SMT propõe, estimula, acompanha, fiscaliza e incentiva testes que visem mitigar 
a emissão de gases de efeito estufa, bem como implanta planos, programas e 
ações que viabilizem o cumprimento da Política de Mudança do Clima no município 
de São Paulo, conforme prevê legislação específica;

•	 O município de São Paulo mantém programa de inspeção veicular que abrange 
vistoria de emissões, ruídos e técnica de segurança;

•	 A SMT desenvolve estudos e define o detalhamento dos tipos de vetores de energia 
para as modalidades: táxi, escolar, ônibus e caminhões;

•	 Em igualdade de resultados, a tecnologia nacional prevalece sobre a importada, 
especialmente quando assegure maior eficiência energética e não comprometa os 
recursos não renováveis;

•	 A eletrificação do transporte coletivo de média capacidade é prioritária não só 
porque economiza a energia gasta e reduz a poluição, como preenche vários 
requisitos técnicos operacionais, tais como: redundância, tração em vários eixos e 
aceleração suave; e

•	 A eletrificação do transporte coletivo de alta capacidade deve receber recursos 
financeiros da PMSP como apoio ao esforço estadual para expansão das linhas.
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3.5. Estruturação e Foco Estratégico do Plano de Mobilidade

O Plano de Mobilidade da SMT foi estruturado em objetivos estratégicos, distribuídos segundo 
a natureza das ações específicas. O direcionamento dos objetivos fornece ajuda na avaliação de 
alternativas e na definição de prioridades. Cria sinergia e permite planejar, organizar, motivar e 
controlar as atividades eficazmente. A aplicação das ações, em campos específicos, concentra 
os esforços e dispõe de recursos para promover as mudanças necessárias, a saber:

•	 A estruturação dos objetivos estratégicos fica adequadamente distribuída quando se 
definem preliminar e claramente as Políticas de Transporte do Plano de Mobilidade 
da SMT. São os propósitos maiores e permanentes da SMT que apontam para o quê 
se quer obter dos resultados pela organização no horizonte de tempo estabelecido, 
expressos pelos níveis a serem alcançados, relativos a: quantidade de atividades e 
participação no setor; desempenho da atuação da organização; desenvolvimento de 
competências técnica e gerenciais e resultados econômicos e sociais; e

•	 Os campos específicos foram estruturados em três objetivos estratégicos pilares, 
reunindo, em cada um, as ações pertinentes aos três sustentáculos do sistema de 
transporte da cidade de São Paulo, a saber: Multimobilidade, Mudança da Matriz 
Energética e Trânsito Seguro (Redução de Acidentes).

Com base nos objetivos pilares estabeleceu-se o foco estratégico da gestão, as metas a 
serem alcançadas e os programas que devem ser desenvolvidos para a conquista dos objetivos 
definidos. O foco estratégico estabeleceu as metas a serem alcançadas para cada um dos três 
objetivos pilares, conforme indica o Quadro 04, a seguir:

Quadro 04 – Foco Estratégico, Objetivos Pilares e Metas

Objetivos Pilares Metas

Multimobilidade Redistribuição modal em favor do transporte coletivo

Mudança da Matriz Energética Redução de emissões dos gases de efeito estufa – GEE

Trânsito Seguro (Redução de Acidentes) visão zERO na segurança do trânsito

3.5.1. Redistribuição Modal
 META 1: reduzir a participação do transporte individual na distribuição modal, 

alterando dos 55% de participação do transporte coletivo e 45% de participação do 
transporte individual, medidas em 2007, para 70% de transporte coletivo e 30% de 
transporte individual, nos próximos 15 anos.

Os problemas do transporte urbano e do trânsito, aparentemente insolúveis, decorrem, 
principalmente, de um fator: o desequilíbrio da distribuição modal. Com efeito, lagar ao modo 
de transporte de maior consumo de energia, maior demanda por espaços viários, maior capa-
cidade poluidora e maior investimento por usuário a responsabilidade por 45% de participação 
na matriz de transportes motorizados, é um completo desatino. Mas este não é um privilégio de 
São Paulo, ou RMSP, mas de muitos outros países; é assim também o é no transporte de cargas. 
Neste caso, o Brasil se alinha às nações de maior irracionalidade nos transportes.
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No Brasil, por exemplo, 76% das cargas das cargas são transportadas por caminhões, a 
despeito da dimensão territorial e da disponibilidade de cursos d’água do País. No Estado de São 
Paulo, 80% das cargas viajam por caminhões, que também contribuem para o congestionamento 
urbano. Entretanto, mesmo nos Estados Unidos, país que nos legou a ideologia do transporte 
individual, em 2005, apenas 28,5% da carga era transportada por caminhões, 38,2% por trem, 
0,3% por transporte aéreo, 13,0% por hidrovia e 19,9% por dutovia, conforme ilustra a Figura 13,  
a seguir:

Figura 13 – Cargas Transportadas nos Estados Unidos

FONTE: U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, RESEARCH AND INNOVATIVE TECHNOLOGy ADMINISTRATION, BUREAU OF TRANSPORTATION STATISTICS, 

TRANSBORDER FREIGHT DATA, AS OF MARCH 2007.

Para reverter o quadro dramático do congestionamento e suas consequências na RMSP é 
preciso adotar medidas drásticas. A correção de pontos críticos no sistema viário, a melhor qua-
lidade dos pavimentos, a maior atenção aos pedestres, a implantação das ciclovias e novas ave-
nidas, a substituição de veículos poluentes por outros de menor emissão de poluentes, ajudam a 
minorar os efeitos dos problemas, mas apenas sua superfície. Mas é preciso mais.

Neste sentido, a meta proposta de reduzir a participação do automóvel na matriz do trans-
porte urbano de 45% para 30%, em 15 anos, o que significa reduzir as 11,2 milhões de viagens 
diárias por automóvel para 7,5 milhões, o que só se alcançará se ocorrerem reais melhorias do 
transporte público: mais linhas de Metrô, melhoria do sistema ferroviário e, sobretudo, implan-
tação de um sistema de média capacidade, em níveis municipal e metropolitano, operando em 
corredores exclusivos.

Ademais, a redistribuição do espaço viário proporcionará melhor desempenho dos ônibus, 
incentivando sua utilização. Realizadas essas ações, pode-se cogitar a aplicação de medidas 
restritivas à circulação e ao estacionamento de automóveis nas áreas centrais. O plano global 
deverá levar em conta o maior ou menor desempenho dos outros modos de transporte, que con-
tribuirão para reduzir-se o prazo de obtenção dos resultados esperados. Ademais desta meta, 
será importante traçar uma segunda meta, para reduzir a 20%, por exemplo, a participação do 
automóvel na matriz modal. Em paralelo, deverá ser discutido o orçamento, tendo em vista que:

•	 Uma região metropolitana que pode estar gastando, como ordem de grandeza, 
cerca de R$ 40 bilhões por ano, devido às consequências do congestionamento e da 
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poluição, não parece totalmente desprovida de recursos;

•	 Corredores de média capacidade são empreendimentos que se implantam em 
prazo relativamente curto, com recursos comparativamente menores, por 
exemplo, aos que foram e são exigidos para construção de linhas do Metrô, 
permitindo que os benefícios se deem mais celeremente;

•	 Operações do tipo PPP podem abreviar o processo de implantação ao canalizar 
recursos necessários, especialmente se utilizadas concessões urbanísticas67, 
contando ainda com o concurso privado na operação de sistemas de transporte 
economicamente equilibrados;

•	 A parceria entre os municípios envolvidos, Governo do Estado de São Paulo e 
Governo Federal, para resolver uma questão que afeta a economia nacional, é um 
caminho que pode e deve ser trilhado.

Por outro lado, será indispensável que um programa de tal natureza se faça apoiado em um 
seguro e competente plano de Comunicação Social, que torne transparente, a cada instante, a 
ação pública e que motive a população a adotar mudanças de hábitos, desde a adoção do sistema 
público como meio de transporte até o respeito às normas civilizadas de convivência urbana. A 
esse propósito, cabe considerar que, “para cada real gasto no esforço de obter mudanças de 
hábitos em relação ao uso do automóvel, outros 100 ou mais serão aplicados em sentido oposto 
por poderosos interesses econômicos envolvidos nas atividades de transportes”68.

Finalmente, é importante reconhecer que, por grandiosos que sejam os esforços necessá-
rios à transformação desejada, maiores e mais perenes serão os benefícios auferidos. A nova 
matriz de transporte de transporte da META 1: 70% - 30% significará, em grandes números, 
substituir 3,7 milhões de viagens diárias por automóvel, gerando, conforme os ensaios que se 
detalham69 a seguir:

a) Ganhos de Espaço viário;

b) Recuperação de horas e de Produtividade Perdidas;

c) Economia de Energia; e

d) Economia de Combustíveis e Redução da Emissão de Poluentes.

a) Ganhos de Espaço viário | Admitindo que cada deslocamento por automóvel se faça na pro-
porção de 1,4 pessoas por viagem, poder-se-ia dispensar 2,64 milhões de automóveis para cum-
prir a meta proposta de reduzir em 3,7 milhões de viagens por dia, que é a hipótese aventada (3,7 
milhões ÷ 1,4 = 2,64 milhões de automóveis).

67  A concessão urbanística constitui instrumento de intervenção urbana estrutural, destinada à realização de urbanização ou de 
reurbanização de parte de um território a ser objeto de requalificação da infraestrutura urbana e de reordenamento do espaço urbano 
com base em projeto urbanístico específico em área de operação urbana ou área de intervenção urbana para atendimento de objetivos, 
diretrizes e prioridades estabelecidas em Plano Diretor. No caso específico, a Lei Municipal nº 14.917, de 7 de maio de 2009, dispõe 
sobre a concessão urbanística no município de São Paulo.

68   Ver BRANCO, A.M. Trânsito e Transporte na Cidade de São Paulo (colaboração de Ivan Whately e Alexandre Pelegi). in: Coletivo – Re-
vista Técnica da SPTrans. Edição nº 0/Outubro de 2011. SPTrans. São Paulo, 2011.

69  Idem anterior.
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Cada automóvel ocupa uma faixa viária de 3,0m a 3,5m de largura por cerca de 10m de 
comprimento, ou seja, 30m2 pelo menos. Mas em tráfego, essa área cresce minimamente para 
o dobro, ou seja, 60m2. Assim, a retirada de 2,64 milhões de automóveis corresponderá a uma 
liberação de aproximadamente 160 milhões de metros quadrados, isso sem considerar as faixas 
de estacionamento que também ficarão livres. Se tais automóveis forem substituídos por ôni-
bus biarticulados (27m x 3m), com capacidade para 250 pessoas e taxa de ocupação média de 
40%, teremos um transporte de 100 pessoas para cada 80m2 de vias. Assim, os 3,7 milhões de 
passageiros advindos do automóvel ocuparão (80 ÷ 100) × 3,7 milhões = 3,0 milhões de metros 
quadrados, dos 160 milhões até então demandados pelos automóveis, ou seja, 1,9%.

O reflexo imediato seria o alívio dos níveis de congestionamentos, aumentando as velocida-
des dos automóveis remanescentes e dos ônibus, reduzindo consideravelmente os custos. Além 
disso, boa parte dessa disponibilização de espaço viário poderá e deverá ser aplicada na melho-
ria operacional dos corredores de ônibus.

b) Recuperação de horas e de Produtividade Perdidas | Em estudo realizado em 1998 pelo 
Eng.º Adriano M. Branco, anteriormente comentado, identificaram-se cinco benefícios que ocor-
reriam se a velocidade de circulação veicular aumentasse 50%, como ocorreu com a implanta-
ção do rodízio em 1996. Esse fato, constatado nas avaliações do rodízio, talvez possa ser admitido 
como verdadeiro hoje, pois a participação dos automóveis no transporte diário manteve-se qua-
se estável, apenas decrescendo de 49,2% para 45,0%, de 1997 para 2007, conforme pesquisas 
O/D do Metrô, conforme mencionado anteriormente. No estudo citado, atribuiu-se aos cinco fa-
tores de custos decorrentes dos congestionamentos o valor de R$ 21,8 bilhões, dentre os quais 
a perda de tempo nos deslocamentos e a queda de produtividade das pessoas somaram R$ 17,5 
bilhões. Admitindo-se que essa proporcionalidade se mantenha, como corroborou o estudo do 
Prof. Marcos Cintra, também anteriormente comentado, que calcula as perdas atuais do trân-
sito em cerca de R$ 40 bilhões por ano, pode-se estabelecer as perdas anuais, em valores de 
2012, advindas somente da perda de tempo e queda de produtividade, algo como R$ 32 bilhões. 
A despeito de metodologias diferentes aplicadas a dois estudos citados, o que recomenda sua 
reavaliação, o aspecto importante é a ordem de grandeza de dezenas de bilhões de reais por ano 
que podem ser atribuídas às perdas decorrentes dos congestionamentos na RMSP, ressalvados 
ainda os cuidados ao se trabalhar com estes números devido às metodologias utilizadas e hipó-
teses adotadas.

c) Economia de Energia | A partir dos consumos médios de energia por passageiro transpor-
tado na RMSP, segundo os vários modos de transporte, conforme Quadro 05, a seguir, pode-se 
realizar um cálculo indicativo da economia de energia ao se substituir 3,7 milhões de viagens 
diárias realizadas em automóvel pela mesma quantidade de viagens em trólebus articulado70.

70   Embora os dados mencionados para o consumo em trólebus se refiram a veículos normais (de 12m), circulando no tráfego comum, 
e não os de 27m cogitados (biarticulados), pelos indicadores mencionados, uma viagem média por automóvel demanda 13,13kWh e 
realizada por trólebus 1,20kWh.
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Quadro 05 - Consumo de Energia por Passageiro Transportado na RMSP, segundo Modos de Transporte

Modo de Transporte Consumo de Energia (kWh/viagem)

Metrô 00,52

Trem Metropolitano 00,96

Trólebus 01,20

Ônibus 02,00

Automóvel 13,13

FONTE: BRANCO, G. M. REDUçãO DE EMISSõES DO TRANSPORTE PÚBLICO ATRAVÉS DE MELHORES TECNOLOGIAS E COMBUSTíVEIS. CAI-LAC 2006. BIAN-

NUAL CONFERENCE AND EXHIBIT OF THE CLEAN AIR INITIATIVE FOR LATIN AMERICAN CITIES. SãO PAULO, 2006.

Assim, a partir da diferença entre esses números (13,13 – 1,20 = 11,93kWh), que representa a 
economia proporcionada por viagem, pode-se calcular a economia diária, para as 3,7 milhões de 
viagens de 44 milhões de kWh, ou seja, algo semelhante ao consumo anual de 10,5 mil residên-
cias médias, de três dormitórios (350kWh/mês), ou, em outras palavras, a economia de um ano 
equivaleria ao consumo anual de 3,0 milhões de residências.

d) Economia de Combustíveis e Redução de Emissão de Poluentes  | Embora calculada a economia 
de energia que a nova distribuição modal propiciará, admitindo-se que todos os passageiros de auto-
móveis que se transferirão para o transporte coletivo sejam atendidos por uma nova rede de corredo-
res de média capacidade de trólebus, é útil também verificar a economia de combustíveis resultante 
da proposta de nova distribuição modal na proporção 70% - 30% correspondente à META 1.

As premissas básicas adotadas para este ensaio são:

•	 Retiram-se da circulação cotidiana 2,6 milhões de automóveis, que hoje respondem 
por 3,7 milhões de viagens; 

•	 Admite-se que as novas viagens se efetuarão através de modo coletivo de tração 
elétrica, não gerando consumo de combustíveis fósseis; e

•	 Admite-se ainda que os combustíveis consumidos fósseis por esses 2,6 milhões de 
automóveis sejam a gasolina e o etanol, na proporção de 50% cada um.

Considerando que cada viagem a menos realizada por automóvel leva a uma economia de 
energia de 13,13kWh, a substituição das 3,7 milhões de viagens diárias corresponderá a uma 
economia de 48,6 milhões de kWh, equivalente a 6,9 milhões de litros de combustível (50% de 
gasolina + 50% de etanol), convertida a unidade de medida, ou seja: 5,2 milhões de kg.

Desses 5,2 milhões de quilos de combustíveis, metade, como aventado, corresponde à ga-
solina, emissora de CO2, responsável pelo efeito estufa71. Essa metade – 2,6 milhões de quilos 
diários – produzem, diariamente, oito milhões de toneladas de CO2.

Será útil avaliar também os efeitos na poluição local, causados principalmente pelo monóxi-

71   O efeito estufa é um processo que ocorre quando uma parte da radiação infravermelha emitida pela superfície terrestre é absor-
vida por determinados gases presentes na atmosfera. Como consequência, o calor fica retido, não sendo libertado para o espaço. O 
efeito estufa, dentro de uma determinada faixa, é de vital importância, servindo para manter o planeta aquecido, e assim, garantir a 
manutenção da vida. O que se pode tornar catastrófico é a ocorrência de um agravamento do efeito estufa que desestabilize o equilíbrio 
energético no planeta e origine um fenómeno conhecido como aquecimento global. Os gases responsáveis pelo efeito estufa são o 
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O) e os clorofluorcarbonetos, ou CFCs (CFxClx).
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do de carbono e hidrocarbonetos72, assim como a potencial geração de “Créditos de Carbono”73. 
Considerando o preço médio de R$ 2,00 por litro do combustível (valores de 2011), essa economia 
diária representaria aproximadamente R$ 14 milhões por dia, ou R$ 4,2 bilhões anuais.

3.5.2. Redução das Emissões dos Gases de Efeito Estufa (GEE)
Apesar de importantes melhorias na qualidade do ar, alcançadas nos últimos 25 anos, a popu-
lação da RMSP continua exposta a altos índices de poluição atmosférica, principalmente de ma-
terial particulado e ozônio, como atestam os dados de monitoramento da Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo - CETESB. Considerando que, dentre os vários setores produtivos que 
movem a economia da cidade de São Paulo, as principais emissões atmosféricas decorrem do 
uso intensivo de energia no setor de transportes, ficando assim explícita a necessidade de envol-
vimento da SMT na questão, como as ações já em desenvolvimento neste campo.

Os principais poluentes atmosféricos e os GEE, sua origem e efeitos mais importantes sobre 
a saúde da população e o ambiente são apresentados no Quadro 06, a seguir.

A expressiva participação dos automóveis no transporte de passageiros na RMSP evidencia 
a importância da emissão de poluentes atmosféricos de impacto local, regional e global, bem 
como na geração de ruído, vibrações e produção de calor. A emissão de poluentes e a geração 
de ruído e vibrações são questões que impactam a saúde pública e a qualidade de vida urba-
na, sendo, portanto imperativo identificar e adotar alternativas economicamente viáveis para o 
transporte público que propiciem menores impactos ambientais.

Os efeitos decorrentes da exposição da população à ação da poluição atmosférica e sonora 
são significativos e devem ser considerados como uma externalidade negativa na análise eco-
nômica, pois as perdas em vidas, produtividade e utilização da rede de saúde (pública ou priva-
da) são igualmente pagas pela sociedade, embora não sejam normalmente contabilizadas como 
custos associados ao transporte de passageiros. Esta abordagem poderá tornar viável o uso de 

72  O monóxido de carbono é encontrado principalmente nos aglomerados urbanos devido ao grande consumo de combustíveis fósseis, 
tanto pela indústria como pelos veículos. No entanto, estes últimos são os maiores causadores deste tipo de poluição local, pois além 
de emitirem mais do que as indústrias, lançam esse gás à altura do sistema respiratório. Por isso, a poluição por monóxido de carbono 
(CO) é encontrada sempre em altos níveis nas áreas de intensa circulação de veículos dos grandes centros urbanos. Constitui-se em 
um dos mais perigosos tóxicos respiratórios para o homem e animais dado o fato de não possuir cheiro, não ter cor e não causar irrita-
ção e não ser percebido pelos sentidos. Em face da sua grande afinidade química com a hemoglobina do sangue, tende a combinar-se 
rapidamente com esta, ocupando o lugar destinado ao transporte do oxigênio; pode, por isso, causar a morte por asfixia. A exposição 
contínua, até mesmo em baixas concentrações, também está relacionada às causas de afecções de caráter crônico, além de ser parti-
cularmente nociva para pessoas anêmicas e com deficiências respiratórias ou circulatórias, pois produz efeitos nocivos nos sistemas 
nervoso central, cardiovascular, pulmonar e outros. A exposição ao CO também pode afetar fetos diretamente pelo déficit de oxigênio, 
em função da elevação da carboxihemoglobina no sangue fetal, causando inclusive peso reduzido no nascimento e desenvolvimento 
pós-natal retardado. Os hidrocarbonetos (HC), por sua vez, são gases e vapores com odor desagradável (similar à gasolina ou diesel), 
irritante dos olhos, nariz, pele e trato respiratório superior, resultantes da queima incompleta e evaporação de combustíveis fósseis 
e outros produtos voláteis. Podem vir a causar dano celular, sendo que diversos hidrocarbonetos são considerados carcinogênicos e 
mutagênicos. Participam ainda na formação dos oxidantes fotoquímicos na atmosfera, juntamente com os óxidos de nitrogênio (NOX).

73   “Créditos de Carbono”, ou Redução Certificada de Emissões (RCE), são certificados emitidos para uma pessoa ou empresa que 
reduziu a sua emissão de gases do efeito estufa (GEE). Comprar créditos de carbono no mercado corresponde aproximadamente a 
comprar uma permissão para emitir GEE. O preço dessa permissão, negociado no mercado, deve ser necessariamente inferior ao 
da multa que o emissor deveria pagar ao poder público, por emitir GEE. Para o emissor, portanto, comprar créditos de carbono no 
mercado significa, na prática, obter um desconto sobre a multa devida. Acordos internacionais como o Protocolo de Kyoto determinam 
uma cota máxima de GEE que os países desenvolvidos podem emitir. Os países, por sua vez, criam leis que restringem as emissões 
de GEE. Assim, aqueles países ou indústrias que não conseguem atingir as metas de reduções de emissões, tornam-se compradores 
de créditos de carbono. Por outro lado, indústrias que conseguiram diminuir suas emissões abaixo das cotas determinadas, podem 
vender, a preços de mercado, o excedente de “redução de emissão” ou “permissão de emissão” no mercado nacional ou internacional. 
Os países desenvolvidos podem estimular a redução da emissão de gases causadores do efeito estufa (GEE) em países em desenvolvi-
mento através do mercado de carbono, quando adquirem créditos de carbono provenientes destes últimos.
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alternativas tecnológicas avançadas para a redução das emissões, tais como a instalação de sis-
temas de pós-tratamento de gases em veículos já existentes, a aquisição e operação de veículos 
de emissão muito baixa ou, finalmente, a substituição por veículos de emissão zero. Como essa 
abordagem é inovadora, requer modernização nas metodologias atualmente utilizadas na gestão 
do transporte coletivo.
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Quadro 06 - Principais Poluentes Atmosféricos e GEE – Origens e Efeitos Mais Importantes

POLUENTES PRINCIPAIS FONTES IMPACTO 1,2 EFEITOS 

CO
(monóxido de carbono)

veículos local

•	 Diminui a oxigenação do sangue causando tonturas, vertigens e alterações no sistema nervoso 
central;

•	 Pode ser fatal em concentrações altas, em ambiente fechado;
•	 Portadores de doenças cardiorrespiratórias podem ter sintomas agravados; e
•	 Transforma-se em CO2 e participa de reações fotoquímicas.

SO2

(dióxido de enxofre)
Combustão de derivados de petróleo com alto teor de enxofre em 
veículos (principalmente diesel), fornalhas e caldeiras.  

Regional

•	 Provoca coriza, catarro e danos aos pulmões;
•	 Fatal em doses altas, especialmente combinado com MP; e
•	 Afeta plantas e espécies mais sensíveis e, devido à formação de chuvas ácidas, contribui para a 

destruição do patrimônio histórico, acidificação do solo e corpos d’água.

O3

(ozônio)

Formado através de reações fotoquímicas na baixa atmosfera pela 
ação da luz solar sobre hC e NOx emitidos principalmente por veículos 
e processos industriais.

•	 Causa envelhecimento precoce da pele;
•	 Diminui a resistências às infecções;
•	 Provoca irritação nos olhos, nariz e garganta e desconforto respiratório;
•	 Afeta plantas e espécies mais sensíveis e provoca desgaste prematuro de materiais;
•	 Contribui para a intensificação do efeito estufa.

MP
(material particulado)

veículos movidos a Diesel; processos industriais; 
Desgastes dos pneus e freios de veículos em geral;
Ressuspensão de poeiras.

Regional

•	 Agrava quadros alérgicos de asma e bronquite;
•	 Pode ser carcinogênico;
•	 Poeiras mais grossas ficam retidas no nariz e garganta, causam irritação e facilitam a 

propagação de infecções gripais;
•	 Poeiras mais finas (partículas inaláveis) chegam aos alvéolos, agravando casos de doenças 

respiratórias ou do coração.; e
•	 Partículas de carbono contribuem para a intensificação do efeito estufa; partículas de sulfato 

têm efeito contrário.

hC
(hidrocarbonetos, exceto metano)

Queima incompleta e evaporação de combustíveis e de produtos 
voláteis.

local
•	 Responsáveis pelo aumento da incidência de câncer no pulmão;
•	 Provocam irritação nos olhos, nariz, pele e aparelho respiratório.

h-ChO
Aldeídos

veículos e processos industriais. local
•	 Provocam irritação dos olhos, nariz e garganta; e
•	 Formaldeído é cancerígeno.

NO2

(dióxido de nitrogênio)
Processos de combustão em geral e  veículos. local

•	 Pode provocar desconforto respiratório, diminuição da resistência a infecções e alterações nas 
células.

CO2 
(dióxido de carbono)

Queima de combustíveis, principalmente fósseis. Global3
•	 Aumento do efeito estufa; e
•	 Aquecimento global.

Ch4

(metano)

Combustão incompleta, principalmente em motores a gás;
vazamentos de GN; e
Fermentação anaeróbia.

Global
•	 Aumento do efeito estufa com intensidade4 25 vezes superior à do CO2; e
•	 Aquecimento global.

NOTAS: 

(1) IMPACTO LOCAL: PRINCIPAIS EFEITOS OCORREM EM LOCALIDADES PRóXIMAS DA FONTE DE EMISSãO;

(2) IMPACTO REGIONAL: ALÉM DO IMPACTO LOCAL O POLUENTE PODE TER EFEITOS A CENTENAS DE QUILÔMETROS DA FONTE DE EMISSãO; NO CASO DO 

O3, A FORMAçãO DESSE POLUENTE PODE OCORRER A DEZENAS DE QUILÔMETROS DE ONDE SEUS PRECURSORES FORAM EMITIDOS;

(3) O óXIDO NITROSO (N2O) TAMBÉM CONTRIBUI PARA O EFEITO ESTUFA INTENSIDADE DE CERCA DE 300 VEZES SUPERIOR à DO CO2, MAS A CONTRI-

BUIçãO DOS VEíCULOS É DESPREZíVEL QUANDO COMPARADA à SUA EMISSãO DE CO2.

(4) FONTE: IPCC WORKING GROUP I - CONTRIBUTION TO THE INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE - FOURTH ASSESSMENT REPORT. CLI-

MATE CHANGE 2007: THE PHySICAL SCIENCE BASIS.
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Quadro 06 - Principais Poluentes Atmosféricos e GEE – Origens e Efeitos Mais Importantes

POLUENTES PRINCIPAIS FONTES IMPACTO 1,2 EFEITOS 

CO
(monóxido de carbono)

veículos local

•	 Diminui a oxigenação do sangue causando tonturas, vertigens e alterações no sistema nervoso 
central;

•	 Pode ser fatal em concentrações altas, em ambiente fechado;
•	 Portadores de doenças cardiorrespiratórias podem ter sintomas agravados; e
•	 Transforma-se em CO2 e participa de reações fotoquímicas.

SO2

(dióxido de enxofre)
Combustão de derivados de petróleo com alto teor de enxofre em 
veículos (principalmente diesel), fornalhas e caldeiras.  

Regional

•	 Provoca coriza, catarro e danos aos pulmões;
•	 Fatal em doses altas, especialmente combinado com MP; e
•	 Afeta plantas e espécies mais sensíveis e, devido à formação de chuvas ácidas, contribui para a 

destruição do patrimônio histórico, acidificação do solo e corpos d’água.

O3

(ozônio)

Formado através de reações fotoquímicas na baixa atmosfera pela 
ação da luz solar sobre hC e NOx emitidos principalmente por veículos 
e processos industriais.

•	 Causa envelhecimento precoce da pele;
•	 Diminui a resistências às infecções;
•	 Provoca irritação nos olhos, nariz e garganta e desconforto respiratório;
•	 Afeta plantas e espécies mais sensíveis e provoca desgaste prematuro de materiais;
•	 Contribui para a intensificação do efeito estufa.

MP
(material particulado)

veículos movidos a Diesel; processos industriais; 
Desgastes dos pneus e freios de veículos em geral;
Ressuspensão de poeiras.

Regional

•	 Agrava quadros alérgicos de asma e bronquite;
•	 Pode ser carcinogênico;
•	 Poeiras mais grossas ficam retidas no nariz e garganta, causam irritação e facilitam a 

propagação de infecções gripais;
•	 Poeiras mais finas (partículas inaláveis) chegam aos alvéolos, agravando casos de doenças 

respiratórias ou do coração.; e
•	 Partículas de carbono contribuem para a intensificação do efeito estufa; partículas de sulfato 

têm efeito contrário.

hC
(hidrocarbonetos, exceto metano)

Queima incompleta e evaporação de combustíveis e de produtos 
voláteis.

local
•	 Responsáveis pelo aumento da incidência de câncer no pulmão;
•	 Provocam irritação nos olhos, nariz, pele e aparelho respiratório.

h-ChO
Aldeídos

veículos e processos industriais. local
•	 Provocam irritação dos olhos, nariz e garganta; e
•	 Formaldeído é cancerígeno.

NO2

(dióxido de nitrogênio)
Processos de combustão em geral e  veículos. local

•	 Pode provocar desconforto respiratório, diminuição da resistência a infecções e alterações nas 
células.

CO2 
(dióxido de carbono)

Queima de combustíveis, principalmente fósseis. Global3
•	 Aumento do efeito estufa; e
•	 Aquecimento global.

Ch4

(metano)

Combustão incompleta, principalmente em motores a gás;
vazamentos de GN; e
Fermentação anaeróbia.

Global
•	 Aumento do efeito estufa com intensidade4 25 vezes superior à do CO2; e
•	 Aquecimento global.

A emissão de calor e a consequente contribuição para a elevação da temperatura ambiente, 
em decorrência do uso intensivo de energia, são flagrantes na cidade de São Paulo e contribuem 
para a intensificação do fenômeno “ilhas de calor”, que afeta a micro meteorologia local e con-
tribui para o aumento da ocorrência de chuvas intensas e trombas d’água.

Além disso, aumenta o desconforto térmico experimentado pela população, o que induz ao 
maior uso de sistemas de ar condicionado, gerando um círculo vicioso a demandar mais energia 
e retroalimentar o processo. Apesar de ser pouco divulgado, o aumento do calor na cidade tem 
efeitos sobre a saúde e pode ser causa de mortalidade em idosos e doentes com necessidades 
especiais de hidratação. Esses efeitos justificam a busca da melhoria da eficiência energética 
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nos transportes, que respondem pela maior parcela do consumo de energia na cidade de São 
Paulo, como será tratado mais adiante. Neste sentido, a migração do transporte individual para 
o transporte coletivo é uma ferramenta imprescindível para a atenuação do problema e soma-se 
a todos os esforços necessários para a redução das emissões atmosféricas.

A minimização das emissões dos GEE, considerada conjuntamente com a redução da po-
luição, pode ser associada ao uso de tecnologias limpas e consumo de combustíveis ou energia 
de fontes renováveis, tais como eletricidade de origem hídrica, de cogeração ou eólica, etanol, 
diesel de cana de açúcar e biodiesel, bem como veículos de melhor eficiência energética, por 
exemplo, os de tração elétrica.

A migração do usuário do automóvel para o transporte coletivo envolve tanto a adoção veí-
culos de baixa emissão operando em vias (faixas) segregadas, quanto à garantia de atratividade, 
porque o transporte coletivo precisa ser atraente aos que dispõem de recursos para uso de 
veículo próprio, de forma a crescer a demanda, gerando economias de escala e assim rentabili-
zando os investimentos necessários.

A adoção de sistemas de propulsão menos poluentes e mais eficientes com soluções tecno-
lógicas de uso de energia mais limpa e sustentável (preferencialmente que não de origem fóssil), 
pós-tratamento de gases e partículas e aprimoramento acústico das fontes de ruído, são con-
sideradas como a mais efetivas na minimização e remediação do impacto ambiental provocado 
pelos veículos automotores, especialmente os automóveis.

3.5.3. visão zERO na Segurança do Trânsito.
O conceito de Visão ZERO na segurança do trânsito nasceu de um projeto de Lei aprovado por 
larga maioria no parlamento sueco em Outubro de 1997. A Visão ZERO conceitualmente é uma 
expressão de imperativo ético: “Não pode ser eticamente aceitável que qualquer pessoa possa 
morrer ou ficar gravemente ferida quando estiver utilizando o sistema de circulação viária”.

O conceito de Visão ZERO considera que a perda da vida e da saúde humana no trânsito é 
inaceitável e, portanto, afirma que todo e qualquer sistema de transporte e trânsito deve ser 
projetado e administrado de forma a evitar que tais eventos ocorram. Isso implica que o atributo 
segurança seja considerado como o mais importante do sistema de transporte e trânsito, aliado 
somente às questões ambientais que também envolvem a saúde humana. Mobilidade, por con-
seguinte, deve resultar de segurança e não obtida à custa da segurança.

Esta é uma verdadeira mudança de paradigma e contrasta diametralmente com o princípio 
geral vigente, segundo o qual a vida humana, a mobilidade e outros atributos da circulação urba-
na são ponderados uns contra os outros. De acordo com o conceito da Visão ZERO, a segurança 
é inegociável e mobilidade torna-se uma função dependente da segurança, e não ao contrário. 
Quanto mais seguro for o sistema viário, maior poderá ser a mobilidade oferecida, visto que no 
conceito da Visão ZERO, a velocidade deve ser limitada de acordo com a segurança inerente ofe-
recida pelo sistema de circulação.

No projeto de lei apresentado ao parlamento Sueco, a seguinte frase esclarece o exposto: “... 
os limites de velocidade no sistema de transporte e trânsito devem ser determinados pelas normas 
técnicas de veículos e vias de forma a não exceder o nível de violência que o corpo humano pode tole-
rar. Quanto mais seguras as estradas, vias e veículos, maior será a velocidade que poderá  ser aceita”.

O conceito de Visão ZERO diz respeito à vida humana e, portanto, sua abrangência refere-se 
a acidentes com mortes ou ferimentos graves no trânsito. Lesões corriqueiras e não incapaci-
tantes à longo prazo e também acidentes de trânsito que envolvem apenas danos materiais não 
estão incluídos no âmbito do conceito da Visão ZERO.
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A ideia-força da Visão ZERO é “garantir a não ocorrência de qualquer acidente no sistema de 
circulação e trânsito que possa comprometer a saúde e a vida humana”.

Assim, na concepção de um sistema de circulação seguro, deve ser eliminada a possibilida-
de de ocorrerem eventos danosos à vida e à saúde humana, ou seja, o impacto do acidente jamais 
deverá ultrapassar o limite da tolerância humana. Admite-se, nestas condições, que a ocorrên-
cia de acidentes não pode ser totalmente evitada, entretanto deverá ser eliminada a possibilidade 
de ocorrência de acidentes graves, considerando a gravidade do impacto relativo à tolerância 
humana às forças mecânicas.

O risco de um ferimento pode ser visto como uma função dose-resposta, em que a lesão 
causada no corpo humano é o resultado das forças mecânicas. Acidentes envolvem mais ou 
menos força mecânica, muitas vezes descrita como a exposição à gravidade do acidente. Se a 
exposição a um acidente, ou às forças mecânicas pudesse ser mantida abaixo dos limites de 
uma lesão grave, ter-se-ia um sistema praticamente seguro. Para manter a exposição abaixo 
do limiar admissível, deve-se eliminar a possibilidade de acidentes que ultrapassem o limite da 
tolerância humana, ou então agir no sentido de aumentar a capacidade de suporte e de tolerância 
às forças mecânicas. São estes os elementos a serem utilizados na prevenção de acidentes e na 
prevenção de lesões graves.

Existirá sempre um parâmetro que poderá ser aplicado para aumentar drasticamente a 
segurança, como por exemplo: reduzir a mobilidade para algumas categorias de usuários, redu-
zindo a velocidade dos veículos até um nível tal que os acidentes não possam causar ferimentos 
graves. A correlação entre a velocidade e segurança de trânsito é um dos relacionamentos mais 
conhecido na área da segurança de trânsito, tanto teórica, quanto empiricamente. Se nada for 
feito para melhorar a segurança inerente ao sistema de circulação que permita o aumento de 
velocidade, a mobilidade deve ser reduzida a níveis tais que praticamente nenhum acidente pro-
voque ferimentos graves.

O conceito de Visão ZERO também muda a ênfase sobre a responsabilidade pela segurança 
do trânsito. Nos modelos atuais, o usuário é considerado o principal responsável pela segurança 
no trânsito. Na maioria dos países, existe um conjunto de regras segundo a qual o usuário deve 
se comportar de forma a evitar os acidentes. Quando ocorre um acidente, admite-se que pelo 
menos um dos envolvidos tenha desrespeitado o conjunto de regras e, portanto deverá ser puni-
do pelo sistema legal. O conceito da Visão ZERO declara explicitamente que a responsabilidade 
pela ocorrência de acidentes graves deve ser partilhada pelos projetistas da via, administrado-
res do sistema de circulação e de trânsito e usuários, da seguinte forma:

•	 Os projetistas e administradores do sistema de circulação, transporte e trânsito 
são sempre, em última análise, responsáveis pelo projeto, operação e definição do 
conjunto de regras para garantir a segurança e, portanto, são responsáveis pelo 
nível de segurança em todo o sistema;

•	 Os usuários devem seguir o conjunto de regras estabelecidas para o uso do 
sistema de circulação, transporte e trânsito; e

•	 Caso os usuários não obedeçam a essas regras, devido à falta de aceitação, 
falta de conhecimento ou capacidade, se as lesões ocorrem, os projetistas 
e administradores do sistema são obrigados a tomar as medidas adicionais 
necessárias para evitar e prevenir a ocorrência de óbitos e lesões graves.
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Duas “regras éticas” são básicas para orientar a ação dos projetistas e administradores de 
sistemas de circulação, transporte e trânsito com base no conceito da Visão ZERO:

•	 A vida e a saúde humanas não podem ser trocadas por qualquer outro benefício 
dentro da sociedade; e

•	 Sempre que houver um acidente com mortes ou ferimentos graves, é necessário 
tomar medidas para evitar a ocorrência um novo evento similar.

O conceito da Visão ZERO no trânsito foi usado no Planejamento Estratégico da SMT no sen-
tido de orientar e a definição de objetivos, indicadores e metas para selecionar as estratégias e 
políticas de trânsito e transporte a serem empreendidas. ZERO, no caso, não significa uma meta 
a ser alcançada até uma determinada data, mas sim uma mudança de ênfase na maneira de 
tratar os problemas atuais, de forma a reduzir a possibilidade de acidentes graves.

3.6. Plano de Ação

O Plano de Ação da SMT desenvolvido durante o processo de Planejamento Estratégico definiu 
um conjunto de programas e respectivas ações a serem realizadas de forma a alcançar os Obje-
tivos Estratégicos já definidos: Multimobilidade, Mudança da Matriz Energética e Trânsito Seguro 
(Redução de Acidentes). O desenvolvimento e implantação dos programas e ações estratégicas 
configuram a base do Plano de Mobilidade Urbana da SMT.

O Plano de Ação da SMT elencou programas de ações que devem ser realizadas para con-
cretização das metas definidas. Os programas foram relacionados em três grupos. Ao todo fo-
ram definidos 15 programas: oito programas para o objetivo “Multimobilidade”, quatro progra-
mas para o objetivo “Mudança da Matriz Energética” e três programas para o objetivo “Trânsito 
Seguro”, conforme ilustrado na Figura 14, a seguir e descritos na sequência:

Figura 14 – Programas por Objetivos Estratégicos

Ações da SMT em 2011 e 2012

Multimobilidade Mudança de Matriz Energética Trânsito Seguro

PROGRAMAS
1. Implantação de Novos Corredores
2. Requalificação dos Eixos e 
Corredores
3. Terminais e Pontos de Ônibus
4. Aumento da velocidade dos 
ônibus nos Eixos e Corredores
5. Implantação de Faixa Exclusiva à 
Direita
6. Gestão das linhas de Ônibus
7. Frota de Transporte Público
8. Ciclovias, Ciclofaixas e 
Ciclorrotas

PROGRAMAS
1. Implantação de Tecnologias 
limpas
2. Desenvolvimento de 
Alternativas Energéticas
3. Qualificação dos Benefícios - 
Custo Sócio/Ambiental
4. Economia de Energia

PROGRAMAS
1. Aperfeiçoamento da Operação de 
Trânsito
2. Proteção aos Pedestres
3. Educação de Trânsito
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3.6.1. Programas Relacionados ao Objetivo Multimobilidade
Os programas relativos ao objetivo estratégico Multimobilidade, com foco estratégico na mu-
dança modal em favor do transporte coletivo propõe basicamente programas para melhoria 
do sistema de transporte por ônibus. Dos oito programas propostos para este objetivo, sete se 
referem à melhoria do sistema de ônibus e um dos programas se refere às ações que visam 
fortalecer a utilização de bicicletas como modo de transporte. Os programas em questão são 
descritos a seguir:

1. Implantação de Novos Corredores de Ônibus;

2. Requalificação dos Eixos dos Corredores de Ônibus;

3. Terminais e Pontos de Ônibus;

4. Aumento da velocidade dos Ônibus nos Eixos e Corredores;

5. Implantação de Faixa Exclusiva à Direita;

6. Gestão das linhas de Ônibus;

7. Frota de transporte público;

8. Ciclovias, Ciclofaixas e Clicorotas.

3.6.1.1. Implantação de Novos Corredores de Ônibus
O programa Implantação de Novos Corredores de Ônibus compreende:

•	 viabilizar estrutura viária adequada em eixos de transporte ou em vias que 
concentrem linhas de ônibus;

•	 Execução de obras em toda a extensão dos eixos selecionados com vistas à 
ampliação da capacidade nas interseções semaforizadas e das vias com faixas 
segregadas ou exclusivas;

•	 Implantação de plataformas de embarque, estações de transferência e terminais 
de integração;

•	 Elaboração de planos semafóricos e de comunicação com controladores para 
viabilizar a fluidez no trânsito com priorização para o transporte coletivo, incluindo 
a utilização de informação do GPS74 na atuação dos controladores;

•	 Construção de garagens junto a terminais de integração e estações de 
transferência;

74   O sistema de posicionamento global, popularmente conhecido por GPS (acrónimo do original inglês Global Positioning System, ou 
do português “geo-posicionamento por satélite”) é um sistema de navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel 
sua posição, assim como informação horária, sob todas quaisquer condições atmosféricas, a qualquer momento e em qualquer lu-
gar no planeta, desde que o receptor se encontre no campo de visão de quatro satélites GPS. Encontram-se em funcionamento dois 
sistemas de navegação por satélite: o GPS americano e o GLONASS russo. Existem também dois outros sistemas em implantação: o 
Galileo da União Europeia e o Compass chinês. O sistema americano é detido pelo Governo dos Estados Unidos e operado através do 
Departamento de Defesa. Inicialmente o seu uso era exclusivamente militar, estando atualmente disponível para uso civil gratuito. O 
GPS foi criado em 1973 para superar as limitações dos anteriores sistemas de navegação.
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•	 Elaboração de projeto operacional adequando a oferta dos corredores à demanda, 
considerando a adoção de atributos técnicos, tais como: linhas expressas, faixas 
de ultrapassagem, faixas segregadas, faixas exclusivas, bilhetagem externa, 
acesso por todas as portas dos veículos, formação de comboios, altura adequada 
da plataforma de embarque, controle operacional informatizado, veículos guiados, 
tração elétrica e outros; e

•	 Inclusão, nos projetos de terminais e estações, de espaços para outros serviços 
públicos, tais como: Poupatempo, postos de saúde, órgãos da PMSP e outros.

No âmbito deste programa foram incluídas as seguintes ações:

•	 CORREDOR RADIAl lESTE | O Corredor Radial leste constitui importante ligação 
viária da zona leste, como complementação ao eixo Metrô-Trem CPTM e por servir 
polo comercial e de serviços, tendo como destaques três Shoppings Center de 
grande porte, dois cemitérios, vários hospitais, um centro esportivo, um centro 
cultural do SESC e inúmeras faculdades e universidades. O corredor tem início na 
região central, passando pela área das Subprefeituras da Sé, Mooca, Aricanduva-
Formosa-Carrão, Penha e Itaquera, compondo-se de uma sequência de vias e 
desenvolvendo-se no sentido leste a partir do centro da cidade (Av. Alcântara 
Machado, entre a R. da Figueira e a Av. Salim Farah Maluf, prosseguindo pela R. 
Melo Freire, Av. Conde de Frontin, R. Antonio Estevão de Carvalho e R. Dr. luiz 
Ayres). A infraestrutura a ser implantada deverá atender uma demanda diária 
de aproximadamente 600 mil passageiros, para deslocamentos de curta e média 
distância. A operação do corredor deverá contar com linhas paradoras e expressas 
(paradas seletivas). O corredor terá faixa exclusiva à esquerda em pavimento 
rígido em toda sua extensão, nos dois sentidos, com 20 paradas para embarque 
e desembarque distanciadas entre si de aproximadamente 600m. As paradas 
terão sistema de cobrança de tarifas desembarcada (bilhetagem externa), com 
plataformas de embarque de 28cm de altura e faixas adicionais de ultrapassagem, 
para permitir a implantação de linhas paradoras e expressas. Das 20 paradas 
projetadas, cinco serão acessadas pela superfície por meio de faixas para pedestre, 
14 disporão de passarelas de pedestres de acesso e uma terá passagem subterrânea 
para pedestres (R. Soares Neiva). As paradas que terão acesso em desnível serão 
providas de elevadores, rampas e escadas rolantes, onde for necessário. Tanto no 
sistema viário quanto nas paradas serão implantados rebaixamentos de calçada 
nas travessias de pedestres e as calçadas serão recuperadas. O projeto e a obra do 
Corredor Radial leste foi subdivididos em dois trechos:

•	 Corredor Radial Leste (Trecho 1): inicia-se no Parque Dom Pedro II, prosseguindo 
pela Av. Alcântara Machado, R. Melo Freire com término na Av. Conde de Frontin, 
nas proximidades da Estação Vila Matilde do Metrô; e

•	 Corredor Radial Leste (Trecho 2): inicia-se Av. Conde de Frontin, nas 
proximidades da Estação Vila Matilde do Metrô, prosseguindo pela Av. Antonio 
E. de Carvalho, R. Dr. Luiz Ayres, com término na interligação com o Polo 
Institucional Itaquera.



Premissas para um plano de mobilidade urbana  |  87

•	 BINÁRIO SANTO AMARO | Interligação dos Corredores Santo Amaro e Ibirapuera 
com os Corredores Rio Bonito, João Dias e Guarapiranga e o Terminal Santo 
Amaro. Implantação de faixas preferenciais à direita, com paradas em plataforma 
elevadas de 28cm e pavimento rígido, e recuperação do pavimento flexível fora das 
paradas;

•	 CORREDOR RóTUlA CENTRAl | Implantação de faixas exclusivas para ônibus, 
adequação de plataforma de embarque, abrigos, remanejamento e ajustes da rede 
aérea, recapeamento, drenagem e sinalização;

•	 CORREDOR CAPãO REDONDO – CAMPO lIMPO – vIlA SÔNIA | Inicia-se na Av. 
Prof. Francisco Morato, junto a Estação vila Sônia do Metrô, seguindo por toda 
extensão da Estrada do Campo limpo e Av. Carlos lacerda, com término no 
Terminal Capelinha e sua área de influência abrange cerca de 2,3 milhões de 
habitantes e faz parte do sistema de linhas de monotrilho da PMSP75. Está previsto 
faixa exclusiva à esquerda, com 21 paradas em plataformas elevadas de 28cm de 
altura, pavimento rígido em toda a sua extensão, inclusive nas paradas e faixas de 
ultrapassagem;

•	 CORREDOR ITAQUERA | Compõe-se, principalmente, da Av. Itaquera e Av. líder, 
tendo inicio no Terminal Conselheiro Carrão e seu término na interligação do Polo 
Institucional de Itaquera. O corredor terá pavimento rígido em toda a sua extensão 
inclusive nas paradas e faixas de ultrapassagem, faixa exclusiva à esquerda, 10 
paradas com plataformas elevadas com 28cm de altura.

•	 CORREDOR BERRINI | Inicia-se no largo los Andes, seguindo pelas Av. Dr. Chucri 
zaidan, Eng.º luiz Carlos Berrini e R. Funchal com seu término na R. Gomes de 
Carvalho. Este empreendimento faz parte da implantação do Sistema Monotrilho 
e terá um atendimento aprox. de 90 mil passageiros/dia. Implantação de faixa 
exclusiva à esquerda com paradas tendo plataforma elevada a h=0,28m, pavimento 
rígido em toda a sua extensão inclusive nas paradas e faixas de ultrapassagem.

•	 CORREDOR ARICANDUvA | localiza-se na região leste de São Paulo e tem seu 
início no entroncamento da Av. Aricanduva com a “Radial leste”76, seguindo pela 
Av. Aricanduva e prosseguindo pela Av. Ragueb Chohfi até o Terminal São Mateus. 
Com 14 km de extensão, constitui uma importante via de ligação para a zona leste, 
pelo seu perfil de polo comercial e de serviços, tendo como destaques um Shopping 
Center de grande porte, o maior cemitério da cidade de São Paulo, vários hospitais, 

75   Estão sendo estudados pela PMSP 34 km de monotrilhos, na Zona Sul da cidade de São Paulo, partindo em duas direções, uma 
ligando do novo terminal Jardim Ângela até o Largo 13, em Santo Amaro, e, posteriormente, até a Vila Olímpia próximo a estação Vila 
Olímpia da CPTM e outra, igualmente, partindo do Novo Terminal Jardim Ângela até a Vila Sônia, integrando com a linha 4 do Metrô, 
passando pelo Capão Redondo, também na Zona Sul.

76   A “Radial Leste” é uma importante via axial da cidade de São Paulo que cruza todo o eixo Leste da cidade até o centro, servindo às 
subprefeituras da Mooca, Penha, Itaquera e Guaianases. No sentido centro-bairro, a Radial Leste tem seu início na região do Parque 
Dom Pedro II, na R. da Figueira, embora seu fluxo de veículos mais importante provenha do elevado do Glicério, que a conecta com a 
Ligação Leste-Oeste e a Av.do Estado, terminando nas proximidades da estação Guaianases da CPTM. Radial Leste é um termo não-
-oficial; a avenida recebe diversos nomes ao longo de sua extensão: Av. Alcântara Machado: entre o Pq. Dom Pedro II e a Av. Salim 
Farah Maluf, Viaduto Pires do Rio: sobre a Av. Salim Farah Maluf, R. Melo Freire: entre a Av. Salim Farah Maluf e a R. Antônio de Barros, 
Av. Conde de Frontin: entre a R. Antônio de Barros e a R. Joaquim Marra, na Vila Matilde, Av. Antônio Estêvão de Carvalho: entre a R. 
Joaquim Marra e a Estação Patriarca do Metrô, Av. Dr. Luís Aires: da Estação Patriarca até Estação Corinthians-Itaquera do Metrô e 
Av. José Pinheiro Borges: da Estação Corinthians-Itaquera do Metrô até a estação Guaianases da CPTM.
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um centro esportivo do SESC77 e uma grande área de lazer que é o Parque do Carmo. 
O corredor terá faixa exclusiva à direita, pavimento rígido em toda sua extensão, 
nos dois sentidos, com 20 paradas para embarque e desembarque e sinalização 
semafórica sincronizada. O projeto abrange as especialidades de geometria, 
arquitetura, drenagem, estrutura, pavimentação, estudos geotécnicos e geológicos, 
sinalização horizontal, vertical e semafórica, instalações elétricas, hidráulicas e de 
incêndio, sistemas, simulação do transporte e estudos ambientais e pesquisa origem 
e destino. Objetiva-se buscar a racionalização da infraestrutura viária existente pela 
implantação de obras complementares que reforcem a capacidade das ligações de 
continuidade de maneira a aumentar a mobilidade urbana e o fluxo de veículos na 
área de influência do corredor.

•	 CORREDOR SANTO AMARO | Nove de Julho –(Extensão Nove de Julho): O trajeto 
atual do corredor se serve da Av. Nove de Julho até a confluência com a Av. São 
Gabriel, Av. São Gabriel e Av. Santo Amaro, até o Terminal Santo Amaro. O projeto 
Extensão Nove de Julho prevê ampliação do corredor pela Av. Nove de Julho, 
a partir da Av. São Gabriel, seguindo pela R. Groelândia até a Av. Faria lima e 
continuando pela a Av. Cidade Jardim. Deverão ser implantadas faixas exclusivas à 
esquerda para ônibus com algumas intervenções na geometria viária, adequações 
de micro drenagem, tratamento paisagístico ao longo de todo eixo, iluminação para 
o pedestre no canteiro central e travessias e recuperação das calçadas quando 
necessário. Os pontos de parada terão pavimento rígido, plataformas com 36m de 
extensão e altura de 28 cm em relação ao pavimento da via, devendo manter uma 
distância mínima de 18 metros em relação às linhas de retenção e tratamento para 
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência. 

3.6.1.2. Requalificação dos Eixos dos Corredores de Ônibus
O programa Requalificação dos Corredores de Ônibus abrange:

•	 Executar ações de restauração, operação e aumento da produtividade das 
infraestruturas existentes, precedendo à adoção de novos modos de operação. 
Os pontos de parada devem ser transformados em estações de embarque nos 
corredores;

•	 Potencializar o uso dos corredores existentes, construindo terminais de porte 
e adotando novas estratégias operacionais, mediante operação e aumento da 
produtividade das infraestruturas existentes; e

•	 Adequar os corredores existentes à demanda, por meio de incremento da 
capacidade de transporte, conforme a adoção de atributos técnicos, tais como: 
faixa exclusiva, bilhetagem externa, acesso por todas as portas do veículo, 
formação de comboios, altura adequada da plataforma de embarque, controle 
operacional informatizado, veículos guiados, tração elétrica e outros.

77   O SESC - Serviço Social do Comércio é uma instituição de caráter privado, sem fins lucrativos e de âmbito nacional. Foi criado em 
1946 por iniciativa do empresariado do comércio e de serviços, que o mantém e administra. Tem por finalidade a promoção do bem-
-estar social, o desenvolvimento cultural e a melhoria da qualidade de vida do trabalhador no comércio e serviços, familiares e da 
comunidade em geral. O Centro Esportivo em questão localiza-se à Av. Afonso Sampaio e Souza, 2001, em Itaquera.
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No âmbito deste programa foram incluídas as seguintes ações:

•	 CORREDOR JARDIM ÂNGElA – GUARAPIRANGA - SANTO AMARO | Adequação 
das plataformas para ônibus biarticulados com instalação de bilhetagem externa, 
operação de terminal de integração na Av. Guido Caloi, além de obra de arte 
especial na Av. Guarapiranga com Av. Guido Caloi e obra de arte especial na 
Est. M’Boi Mirim com Av. Piraporinha. Implantação de faixas de ultrapassagem, 
recapeamento de pavimentação, drenagem e sinalização. Implantação de 
bilhetagem externa nas estações: Praça vitor Manzini e Av. Guarapiranga, junto ao 
Shopping Fiesta e R. Amaro velho;

•	 CORREDOR INAJAR DE SOUzA – RIO BRANCO – CENTRO | Mais conhecido como 
Corredor Cachoeirinha, tem extensão aproximada de 14,6 Km por onde trafegam 
diariamente, cerca de 200 mil passageiros. liga a zona Noroeste ao Centro da 
cidade, e desenvolve-se ao longo das avenidas Inajar de Souza, Comendador 
Martinelli, Marquês de São vicente e Rudge Ramos, atendendo a três terminais: 
vila Nova Cachoeirinha, Princesa Isabel e Correio. A reforma deste corredor 
prevê seu prolongamento até a Praça do Correio, transferência do Terminal 
Paissandu para a Praça do Correio, reforma do Terminal vila Nova Cachoeirinha 
adequação/implantação de novas paradas, redução das plataformas de 90cm de 
altura para 28cm, instalação de novos abrigos, implantação de faixas adicionais 
de ultrapassagem, implantação de pavimento rígido nas paradas, recuperação 
do pavimento flexível, melhoria da acessibilidade e intervenções pontuais na 
geometria viária;

•	 CORREDOR INAJAR – RIO BRANCO – CENTRO (TREChO CASA vERDE – RIO 
BRANCO – CENTRO) | Trecho central do Corredor Cachoerinha, onde se prevê 
a adequação da plataforma de embarque, bilhetagem externa com revisão do 
modelo de negócio, ajuste e energização da rede de trólebus, implantação de 
garagem para os trólebus, recapeamento, drenagem e sinalização;

•	 CORREDOR PIRITUBA – lAPA – CENTRO | Adequação das plataformas, 
implantação de faixas exclusivas nos trechos compartilhados, transferência 
do Terminal Paissandu para o Terminal Correio, implantação das faixas de 
ultrapassagem, recapeamento de pavimentação, drenagem e sinalização;

•	 CORREDOR vEREADOR JOSé DINIz – IBIRAPUERA – SANTA CRUz | Adequação 
das plataformas, com instalação de bilhetagem externa, implantação de faixas 
exclusivas no binário das ruas Borges lagoa e Pedro de Toledo, eliminação dos 
trechos de zona-Azul78 e de estacionamento no meio-fio, implantação de faixas 
exclusivas no trecho bairro-centro da Av. vereador José Diniz, entre R. Mal 
Deodoro e R. Ana Catharina Randi, implantação de faixas de ultrapassagem, 
implantação de estação de transferência na parada junto ao Corredor Diadema - 
Morumbi, adequações na aproximação do Terminal Santa-Cruz do Metrô (linha 1 
– Azul), recapeamento de pavimentação, drenagem e sinalização;

78   Zona Azul é uma modalidade de estacionamento, utilizado na cidade de São Paulo para incentivar a rotatividade de vagas, geren-
ciada pela CET. Trata-se de modalidade regulamentado pelo Código de Trânsito Brasileiro e por lei municipal, funcionando em três 
categorias: “uma hora”, “duas horas” e “carga e descarga”. Limitando o tempo de estacionamento é possível estimular a rotatividade 
de veículos e o aumento de vagas. Variantes da mesma ideia, com outros nomes, existem em várias cidades brasileiras.
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•	 CORREDOR ITAPECERICA – JOãO DIAS – SANTO AMARO | Trata-se do corredor que 
liga os bairros de Campo limpo, Capão Redondo e Jardim São luís a Santo Amaro 
e ao Centro, pela Est. de Itapecerica e Av. João Dias, sendo integrado aos terminais 
João Dias e Capelinha. Com extensão de 6,2km, trafegam por este corredor, 
diariamente, cerca de 250 mil passageiros. A requalificação prevê adequação das 
plataformas para ônibus com instalação de bilhetagem externa, adequações da 
aproximação ao Terminal João Dias, recapeamento de pavimentação, drenagem e 
sinalização e inversão de cinco paradas: Antônio Bandeira, Centro Africana, Conde 
de Itu, José de Sá e Oswaldo de Andrade, para introduzir mudanças e promover 
ganho na fluidez do tráfego, além de introduzir acessibilidade para as pessoas com 
deficiência e/ou mobilidade reduzida e aumentar a segurança dos usuários;

•	 CAMPO lIMPO - REBOUçAS – CENTRO | Trata-se de importante eixo de transporte 
que liga a região Oeste ao Centro da cidade. Desenvolve-se ao longo das avenidas 
Francisco Morato, Rebouças e Consolação, em faixa exclusiva à esquerda, sem 
ultrapassagem. A requalificação abrange a implantação de pavimento rígido 
em toda extensão, adequação das plataformas que possibilitem instalação de 
bilhetagem externa, construção de baias ao longo da Est. do Campo limpo, 
instalação de estação de transferência na divisa do município de Taboão com São 
Paulo. Deverá ainda ser construída nova plataforma junto à Av. Paulista, sentido 
bairro-centro, e dois sanitários (masculino e feminino) acessíveis para pessoas de 
mobilidade reduzida na Parada Clínicas (estação que já dispõe de elevador para 
acesso ao hospital das Clínicas);

•	 CORREDOR SANTO AMARO – NOvE DE JUlhO – CENTRO |  liga a região Sul ao 
centro da cidade, pela Av. Nove de Julho, até a confluência com a Av. São Gabriel, 
e avenidas São Gabriel e Santo Amaro, até o Terminal Santo Amaro. A reforma 
propõe a adequação das plataformas, com instalação de bilhetagem externa, 
redução do número de travessias de pedestre de meio de quadra, recapeamento e 
pavimentação, construção de dois viadutos exclusivos para ônibus nas interseções 
com as avenidas vicente Rao e Roberto Marinho, com implantação de estações, 
intervenção na confluência da Av. Juscelino Kubitschek com Av. Santo Amaro, 
prevendo-se alterações da geometria da via, para ordenar o trânsito local em 
função do entrelaçamento dos fluxos, readequação da sinalização, readequação 
das paradas com a implantação de novos abrigos, alteamento das plataformas e 
instalação de piso tátil; e

•	 CORREDOR PAES DE BARROS | Prevê-se a adequação do Terminal vila Prudente, 
adequação das plataformas para ônibus com instalação de bilhetagem externa, 
recapeamento e pavimentação, drenagem e sinalização, ademais de aplicação de 
testes de novas tecnologias de tração elétrica.

3.6.1.3. Terminais e Pontos de Parada de Ônibus
O programa Terminais e Pontos de Ônibus compreende:

•	 Implantar novos terminais urbanos de forma a propiciar a organização, 
troncalização e segmentação das linhas segundo suas funções: estrutural ou local;
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•	 Requalificar os terminais urbanos existentes de forma a condicionar mais conforto 
e segurança aos usuários;

•	 Implantar terminais rodoviários, conforme estabelecido pelo PITERP- 197879; e

•	 Requalificar e recondicionar os abrigos dos pontos de parada.

Neste programa foram incluídas as ações de:

•	 Construção de seis novos terminais urbanos:

•	 TERMINAL PINHEIROS | Com características de terminal de subcentro, 
este terminal atenderá tanto à demanda local como à demanda do Metrô e 
CPTM, beneficiando não só o usuário do transporte público de São Paulo, mas 
também de outros municípios da RMSP (Vargem Grande, Embu, Cotia, Osasco, 
Carapicuíba, Jandira, Barueri e Itapevi, dentre outros). O Terminal Pinheiros 
terá duas funções: integração do sistema ônibus com a Linha C da CPTM e com 
a Linha 4 – Amarela do Metrô e organização do grande volume de linhas que se 
destinam ao subcentro de Pinheiros que utilizavam como ponto final o Largo de 
Pinheiros80, trechos da Av. Faria Lima e varias vias do entorno. A implantação 
do Terminal Pinheiros (agregando suas linhas municipais de São Paulo e 
intermunicipais da RMSP) faz parte do projeto de reurbanização elaborado 
originalmente pela EMURB81 e objetivará: contribuir para a recuperação urbana 
da região do Largo de Pinheiros, melhorar a acessibilidade à região e promover 
uma melhor integração entre diferentes modos de transporte82;

•	 NOVO TERMINAL PARELHEIROS |  Localiza-se na altura no número 3.000 da Av. 
Sadamo Inoue, em área de jurisdição da subprefeitura de Parelheiros, próximo 
ao local por onde atravessa em viaduto o trecho sul do Rodoanel. Espera-se uma 
demanda diária de aproximadamente 100 mil usuários. Atualmente os terminais 

79   O Plano Integrado de Terminais Rodoviários de Passageiros – PITERP, foi desenvolvido em 1978 como fruto de um convênio de 
cooperação entre o Metrô, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER (hoje sucedido pelo Departamento Nacional de 
Infraestrutura – DNIT), EBTU e pela Pesquisa e Planejamento de Transportes do Estado de São Paulo – TRANSESP, absorvida pela 
Desenvolvimento Rodoviário S/A – DERSA, em 1985. O Metrô tornou-se à época responsável por planejar, projetar, construir, implantar 
e operar (por si ou terceiros) os terminais rodoviários de passageiros da cidade de São Paulo.

80   Também conhecido popularmente como Largo da Batata, nome atualmente oficializado.

81    A Empresa Municipal de Urbanização de São Paulo - EMURB foi uma empresa pública vinculada à PMSP. Criada pela Lei Muni-
cipal nº 7 670, de 24 de Novembro de 1971, atuou no replanejamento urbano do município, majoritariamente nas áreas em processo 
de transformação ou deterioração. A reestruturação do Edifício Martinelli, do Palácio das Indústrias, as reurbanizações do Vale do 
Anhangabaú, da Praça da Sé e da Praça Roosevelt, e a conversão de vias centrais em calçadões destacam-se entre as principais 
obras realizadas pela empresa. A empresa foi cindida em 8 de Dezembro de 2009, pela Lei Municipal nº 15.056, em duas empresas: 
a São Paulo Urbanismo (SP Urbanismo) e a São Paulo Obras (SP Obras), regulamentada pelo Decreto Municipal nº 51.415, de 16 de 
Abril de 2010, estabelecendo-se que a SP Obras fica vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) e a 
SP Urbanismo à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU). Com isso, o secretário da SMDU passou a ser o presidente 
da SP Urbanismo.

82  Em Março de 1995, por lei aprovada na Câmara Municipal de São Paulo, foi criada a Operação Urbana Faria Lima para intervenções 
no perímetro da Av. Pedroso de Morais até a Av. Eng. Luís Carlos Berrini. No mesmo ano, começou a ampliação da Av.Faria Lima. Em 
2001 o projeto de reforma do Largo de Pinheiros foi idealizado. Em 2004 a Lei Municipal nº 13.769 faz alterações na lei de 1995, incor-
porando o mecanismo do CEPAC (certificados de potencial adicional de construção), como meio de ofertar potenciais construtivos ao 
mercado. Em 2007 começa a requalificação urbana do Largo de Pinheiros. Em 2011 dá-se início da segunda etapa da requalificação 
urbana do Largo de Pinheiros, incluindo a reforma do sistema viário, enterramento das redes aéreas, construção do terminal de 
ônibus e de esplanadas. O terminal de ônibus será interligado às estações Pinheiros do Metrô (Linha 4-Amarela) e da CPTM (Linha 
9-Esmeralda).
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existentes no local, Parelheiros e Varginha estão operando no limite de suas 
capacidades, justificando a implantação desse novo terminal. O novo terminal 
permitirá a integração de novas linhas e eliminará os percursos negativos, 
proporcionando ligações com os terminais existentes e ampliando a capacidade 
de atendimento. O novo terminal facilitará e organizará a transferência de 
passageiros entre linhas de ônibus e com outras modalidades de transporte 
(trem, bicicleta e automóvel), além de atender à população de sua vizinhança 
e oferecer suporte físico, operacional, administrativo e de informação para 
usuários e operadores, além de segurança e proteção contra intempéries. 
Constam do projeto do terminal: áreas específicas para plataformas de 
embarque e desembarque de passageiros, áreas de estacionamento de ônibus 
para possibilitar a regulagem da operação, bilheteria, pistas internas para 
circulação e parada dos ônibus, instalações administrativas e de apoio aos 
usuários e operadores, serviços de fiscalização, informações, monitoramento e 
de segurança. O novo terminal será dotado de plataformas cobertas, com piso 
na altura de 28cm em relação ao nível do pavimento, revestido com ladrilho 
hidráulico e incluindo rebaixos de guia nas faixas de travessia e sinalização 
tátil de alerta e direcional. O novo terminal contará também com área para 
instalação de bicicletário, atenderá às disposições contidas no Decreto Federal 
n° 5.296, de 2 de Dezembro de 2004 e na NBR 9050, com relação às garantias 
de acessibilidade universal aos meios de transporte público coletivo. A largura 
de pistas, plataformas, faixas de pedestres e coberturas de plataformas e faixas 
deverá observar os valores mínimos admitidos e todos os raios de giro deverão 
permitir, no mínimo, a circulação e manobra de ônibus do tipo PADRON83 de 
13m e 15m, ônibus articulados e ônibus biarticulados. O pavimento do sistema 
viário interno deverá ser rígido, adequadamente dimensionado para as cargas 
estáticas e dinâmicas do tráfego do terminal e deverá haver adequação e 
complementação dos passeios e calçadas no entorno do terminal, de modo a 
garantir acessibilidade dos pedestres;

•	 NOVO TERMINAL JARDIM ÂNGELA | Para complementar a capacidade do 
terminal hoje existente, este novo terminal servirá de integração de intermodal, 
dando acesso à futura estação do Metrô (Linha 5 – Lilás), ao futuro Terminal 
Metropolitano, ao futuro Terminal Rodoviário e à estação de uma das linhas do 
monotrilho, promovendo a redução do uso do sistema viário regional, atualmente 
saturado. O novo terminal, a se localizar na região Sudoeste, nos arredores do 
Hospital Público e do atual Terminal do Jardim Ângela, abrange uma área de 

83   O ônibus PADRON é resultado de um projeto proposto pela ANTP em 1979 e desenvolvido pelo GEIPOT e EBTU. A proposta previa 
a criação de um ônibus maior com maior capacidade de transporte e conforto, dotado de piso rebaixado, suspensão pneumática, 
transmissão automática, três portas, iluminação fluorescente e ventilação reforçada. Os aspectos mais notáveis, que diferenciavam 
o ônibus produzido dentro das normas PADRON, dos outros então existentes, envolviam toda a concepção do veículo, desde questões 
relativas à potencia dos motores até o grau de iluminação da área de trabalho do condutor. Outro problema que foi melhoradora dizia 
respeito ao grau de ruídos emitidos pelos ônibus standart. No ônibus PADRON, os ruídos primários (vibrações, motor, tração) e os 
ruídos secundários (vias, estruturas do ônibus) foram atenuados em grande escala. O ônibus PADRON acabou-se por se impor na ope-
ração dos sistemas troncais de transportes, sobretudo aqueles operados em corredores, ou seja, o PADRON conseguia transitar com 
uma quantidade maior de passageiros, devido suas dimensões (cerca de 12m de comprimento, trafegando até com 110 passageiros 
considerando a taxa de 7 passageiros em pé por metro quadrado). Posteriormente foram desenvolvidos ônibus PADRON com 13m e 
15m de comprimento.
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influência de aproximadamente 1,5 milhões de habitantes e atenderá cerca de 
250 mil passageiros/dia. Este empreendimento também faz parte da implantação 
do sistema monotrilho;

•	 TERMINAL MUNICIPAL SãO MATEUS | Localizado na Av. Sapopemba, defronte 
à Pça. Felisberto Fernandes da Silva, ao lado do Terminal Intermunicipal São 
Mateus (administrado pela EMTU/SP), será implantado no terreno contiguo 
ao terminal atual onde hoje existe a área de espera dos ônibus das linhas 
municipais. Este novo terminal servirá de base para o corredor Aricanduva, 
permitindo a transferência entre os passageiros dos sistemas local e estrutural 
e ainda viabilizando a integração com bicicletas e automóveis, além de atender 
à população na sua vizinhança. O projeto do terminal prevê: suporte físico, 
operacional, administrativo e de informação para usuários e operadores, além 
de segurança e proteção contra intempéries, áreas específicas para plataformas 
de embarque e desembarque de passageiros, áreas de estacionamento de 
ônibus para possibilitar a regulagem da operação, bilheteria, pistas internas 
para circulação e parada dos ônibus, instalações administrativas e de apoio aos 
usuários e operadores, serviços de fiscalização, informações, monitoramento 
e de segurança, plataformas cobertas, com piso na altura de 28cm em relação 
ao nível do pavimento, revestido com ladrilho hidráulico e incluindo rebaixos 
de guia nas faixas de travessia e sinalização tátil de alerta e direcional, área 
para instalação de bicicletário. O novo terminal deverá atender às disposições 
do Decreto Federal n° 5.296, de 2 de Dezembro de 2004, e da NBR 9050, com 
relação às garantias de acessibilidade universal aos meios de transporte público 
coletivo. A largura de pistas, plataformas, faixas de pedestres e coberturas de 
plataformas e faixas deverá observar os valores mínimos admitidos e todos 
os raios de giro devem permitir, no mínimo, a circulação e manobra de ônibus 
PADRON de 13m e 15m, ônibus articulados e ônibus biarticulados. O pavimento 
do sistema viário interno deverá ser rígido, adequadamente dimensionado para 
as cargas estáticas e dinâmicas do tráfego do terminal; deverá haver adequação 
e complementação dos passeios e calçadas no entorno do terminal, de modo a 
garantir acessibilidade para pedestres;

•	 TERMINAL PERUS |O novo terminal estará localizado próximo à Estação Perus 
da CPTM, sob os Viadutos Dep. Ulysses Guimarães e Dona Mora Guimarães, 
proporcionará melhor qualidade das transferências das linhas locais com as 
linhas metropolitanas oriundas de grande parte da sub-região Norte da RMSP 
que virão a ser seccionadas, integrando a estação CPTM e as rodovias da região. 
A área de influência deste terminal tem a população de aproximadamente 150 mil 
habitantes; e

•	 TERMINAL CORREIO | O novo terminal da Pça. do Correio, no Centro da cidade 
São Paulo, será totalmente reformado com vistas a propiciar melhores condições 
de conforto e segurança aos seus usuários.

•	 Requalificação de 10 terminais urbanos já implantados:

•	 TERMINAL SANTO AMARO | Localizado na Av. Padre José Maria, junto à estação 
Largo Treze do Metrô (Linha 5 – Lilás), em Santo Amaro, região Sul de São Paulo, 
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atende praticamente a todos os bairros periféricos da Zona Sul, cujas linhas se 
integram com as linhas estruturais com destino a bairros do Centro Expandido 
e ao centro da cidade através do Corredor Santo Amaro – Nove de Julho – 
Centro. Utilizam o terminal aproximadamente 175 mil passageiros por dia e sua 
reforma objetiva adequá-lo à acessibilidade das pessoas com deficiência e/ou 
mobilidade reduzida84, melhorar o desempenho operacional, pela execução de 
adequações geométricas, recuperação do pavimento no pela Av. Nações Unidas 
e implantação de equipamentos de comunicação com o usuário, como a rede de 
transmissão de dados e painéis de mensagem variável;

•	 TERMINAL JOãO DIAS | É hoje um importante ponto de distribuição e ordenação 
de viagens do transporte coletivo da Zona Sul de São Paulo. Sua localização 
privilegiada, anexa à estação Giovanni Gronchi do Metrô (Linha 5 – Lilás), no 
entroncamento das avenidas João Dias, Itapecerica e Giovanni Gronchi, permite 
integração intermodal importantíssima para a região. Este terminal atende uma 
demanda de 100 mil passageiros por dia útil. A maioria das instalações deste 
terminal encontra-se adequada às normas de legislação de acessibilidade, 
principalmente em sua área de atendimento ou circulação do público, existindo, 
entretanto, um edifício administrativo, de uso restrito dos funcionários do 
terminal, não acessível ao segundo pavimento. Para sanar esse problema faz-
se necessário a instalação de uma rampa. O projeto prevê ainda a instalação de 
passarela metálica para acesso ao segundo pavimento do edifício;

•	 TERMINAL JARDIM BRITÂNIA | Localizado na região Noroeste da cidade de 
São Paulo, nas proximidades da Via Anhanguera, atendendo aos bairros Jardim 
Britânia, Elisa Dina, Recanto do Morro Doce, Morro Doce, Jardim Santa Fé e 
jardim Jaraguá. A reforma deste terminal envolverá a implantação de plataforma 
adicional de aproximadamente 100m de extensão, implantação de abrigos com 
iluminação, adequação da drenagem, solução de contenção do talude existente no 
local de implantação da nova plataforma e implantação dos equipamentos para 
promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida;

•	 TERMINAL VILA NOVA CACHOEIRINHA | Localizado na confluência da Av. Inajar 
de Souza com a Av. Itaberaba, na região Norte de São Paulo, permite a integração 
entre a rede de linhas locais dos bairros de Mandaqui, Pedra Branca e Jardim 
Antártica ao subsistema estrutural, com linhas para o Centro, Barra Funda, Lapa 
e ainda Perus, Tucuruvi e Santana. Este terminal atende aproximadamente 60 
mil passageiros por dia útil e sua reforma prevê: implantação de acessibilidade, 
adequação das plataformas para 28cm de altura, transferência do bicicletário 
existente para local mais adequado em função da rampa de acesso à Av. Cantídio 
Sampaio, substituição da cobertura de policarbonato, aproveitando a estrutura 
metálica existente, levando-se em conta a altura variável do pé-direito do 
terminal, relocação da bilheteria por situar-se em local de difícil acesso e sem 
cobertura, implantação de lombo-faixa, ampliação da largura da calçada na 

84   A acessibilidade para as pessoas com deficiência será incorporada com implantação de lombadas tipo “lombo-faixa” para traves-
sias entre as plataformas, piso tátil de alerta e direcional, corrimão, rebaixo de calçadas, assentos especiais junto às plataformas e 
instalação de três elevadores.
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parte externa do terminal na Av. Deputado Emílio Carlos, acomodando melhor o 
ponto de ônibus nesta avenida, implantação de rampa e elevador de acesso à Av. 
Deputado Emílio Carlos, alteamento das plataformas e implantação de rede de 
transmissão de dados e painéis de mensagem variável;

•	 TERMINAL A. E. CARVALHO | Localizado próximo do cruzamento da Av. Águia 
de Haia com a Av. do Imperador, em ponto central da Área de Concessão 385 

e equidistante dos eixos da Linha 12 (Safira) da CPTM e da Linha 3 (Vermelha) 
do Metrô. Concentra um elenco de linhas locais que atendem aos bairros de 
seus arredores, destacando-se Ermelino Matarazzo, Itaquera, Vila Maria, Vila 
yolanda e Parque Cruzeiro do Sul, integrando-as às linhas estruturais que se 
destinam ao Centro da cidade e ainda à Penha e São Miguel. Este terminal atende 
aproximadamente 40 mil pessoas por dia e sua reforma objetiva possibilitar o 
atendimento de maior quantidade de linhas, facilitando o controle operacional e 
propiciando maior conforto aos usuários, além de proporcionar acessibilidade 
total aos usuários do transporte coletivo e viabilizar a integração com bicicletas. A 
reforma do terminal prevê: adequação aos padrões de acessibilidade, implantação 
de lombadas tipo “lombo-faixa” para travessias entre as plataformas, execução 
de nova plataforma, com acréscimo de 200m de extensão a existente, alteamento 
das plataformas, implantação da rede de transmissão de dados e painéis de 
mensagem variável, implantação de acesso à garagem de ônibus, reforma da 
cobertura, aplicação de piso tátil de alerta e direcional, reforma do pavimento 
existente, implantação de bicicletário, instalação de gerador e cabine primária, 
implantação de reservatório e sistema de combate a incêndio e melhoria nas 
instalações hidráulicas existentes (água, esgotos e sanitários);

•	 TERMINAL PENHA | Localizado na Av. Cangaíba com Av. Gabriela Mistral, junto 
ao antigo Mercado da Penha, região Nordeste de São Paulo. Dada à importância 
do bairro da Penha, o elenco de linhas estruturais que atende este terminal 
compõe um feixe radial direcionado, principalmente ao Centro da cidade, 
atendendo aproximadamente 28 mil passageiros por dia. A reforma do deste 
terminal prevê: adequação da acessibilidade, alteamento das plataformas para 
28cm de altura, implantação de rede de transmissão de Dados e painéis de 
mensagem variável e melhoria nas instalações e da infraestrutura do terminal, 
compreendendo a reforma da estrutura metálica do mezanino, reforma do 
mezanino e instalação de dois elevadores;

•	 TERMINAL CAPELINHA | Localizado na Zona Sul de São Paulo, na Estrada de 
Itapecerica, 3222 – Campo Limpo, atendendo à cerca de 180 mil passageiros por 
dia, sua reforma prevê melhorias no seu acesso, ampliação das plataformas 
e adequação da altura para 28cm; substituição da cobertura de policarbonato, 
aproveitando a estrutura metálica existente, levando em conta a altura variável 

85   A cidade de São Paulo foi dividida em oito Áreas de Concessão, mais área central, a saber: Área 01: Subprefeituras de Perus, Pi-
rituba, Freguesia e Lapa; Área 02: Subprefeituras de Jaçanã/Tremembé, Santa, Casa Verde e Vila Maria; Área 03: Subprefeituras de 
Itaim Paulista, São Miguel, Ermelino Matarazzo, Guaianazes e Penha; Área 04: Subprefeituras de Aricanduva, Itaquera, São Mateus; 
Área 05: Subprefeituras de Vila Prudente, Ipiranga, Mooca e Sé; Área 06: Subprefeituras de Capela de Socorro, Parelheiros, Santo 
Amaro, Cidade Ademar, Jabaquara e Vila Mariana; Área 07: Subprefeitura de M’Boi Mirim e Área 08: Subprefeituras de Campo Limpo, 
Butantã e Pinheiros.
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do pé direito, reforma dos sanitários, instalação de elevadores e adequação da 
acessibilidade;

•	 TERMINAL BANDEIRA | Localizado na Pça. da Bandeira, na área Central 
de São Paulo, na confluência das avenidas Nove de Julho e Vinte e Três de 
Maio, junto ao Parque do Anhangabaú, atende diariamente cerca de 110 mil 
passageiros. Sua reforma prevê: adequação da acessibilidade, instalação de três 
elevadores; implantação de lombadas tipo “lombo-faixa” para travessias entre 
as plataformas, piso tátil de alerta e direcional, corrimão, rebaixo de calçadas, 
assentos especiais junto às plataformas e alteamento de plataformas de 
passageiros para 28cm. Prevê-se ainda ampliação da largura da plataforma de 
desembarque, substituição do revestimento do piso das passarelas descobertas 
e escadas metálicas fixas, reforma geral nos sanitários públicos e dos 
funcionários, considerando inclusive adequações de acessibilidade, demolição 
da lixeira existente e sua reconstrução, demolição de rampa de embarque 
desativada e adequações funcionais devido ao aumento de demanda de usuários;

•	 TERMINAL VILA CARRãO |Localizado no cruzamento da Av. Rio das Pedras com 
Av. Itaquera, na região Leste de São Paulo, este terminal atende uma demanda 
de aproximadamente 180 mil passageiros por dia. Sua reforma prevê: melhorias 
na acessibilidade do terminal, ampliação e adequação das plataformas alteadas 
para 28cm; troca da cobertura de policarbonato, aproveitando a estrutura 
metálica existente, levando em conta a altura variável do pé direito, reforma dos 
sanitários e instalação de elevadores; e

•	 VILA PRUDENTE | O Terminal Vila Prudente, implantado em 1980, localiza-se 
na região Sudeste da São Paulo, na Rua Trocari s/nº - Vila Prudente, próximo 
das avenidas Paes de Barros, Luiz Inácio de Anhaia Mello e Salim Farah Maluf e 
fica ao lado da Estação Vila Prudente da Linha 2 (Verde) do Metrô. Sua reforma 
deverá adequá-lo aos padrões atuais exigidos para os terminais de ônibus da 
cidade de São Paulo.

•	 Implantação de dois Terminais Rodoviários:

•	 TERMINAL RODOVIÁRIO SATÉLITE ITAQUERA | Localizado na Zona Leste de São 
Paulo, próximo a estação Itaquera da Linha 2 (Verde) do Metrô, deverá atender 
as necessidades regionais e favorecer o seccionamento de importantes linhas 
interestaduais oriundas, principalmente, dos eixos das rodovias Presidente 
Dutra, Ayrton Senna e Fernão Dias, pela Av. Jacu Pêssego/Av. Nova Radial/
Rodoanel Mário Covas, propiciando a redução do tráfego em parte do sistema 
viário do centro expandido da cidade de São Paulo. Deverá promover alívio 
aos fluxos que hoje utilizam as marginais Pinheiros e Tietê, além do Terminal 
Rodoviário do Tietê e do Minianel Viário86, além de facilitar o acesso dos usuários 

86   O Centro Expandido da cidade de São Paulo é uma área da cidade localizada ao redor do centro histórico, e delimitada pelo cha-
mado Minianel Viário, composto pelas marginais Tietê e Pinheiros, mais as avenidas Salim Farah Maluf, Afonso d’Escragnolle Taunay, 
Bandeirantes, Juntas Provisórias, Presidente Tancredo Neves, Luís Inácio de Anhaia Melo e o Complexo Viário Maria Maluf. Esta região 
da cidade concentra a maior parte dos serviços, empregos e equipamentos culturais e de lazer da cidade, assim como a população de 
maior renda, salvo exceções. Dentro desta área, vigora desde 1997 uma restrição municipal à circulação de automóveis em função do 
número final das placas. Conhecida popularmente como “rodízio”, esta restrição recebe formalmente o nome de Operação Horário de 
Pico, conforme já comentado.
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da região leste da cidade, que poderão embarcar na própria região. Sua área de 
influência atinge aproximadamente 4 milhões de pessoas. Está previsto que esta 
rodoviária deverá atender cerca de 250 partidas por dia útil, ou 25 mil usuários. 
Sua implantação será realizada pela SPObras, cujo cronograma prevê licitação 
para o primeiro semestre de 2012, inicio das obras para o segundo semestre e a 
entrega para o primeiro semestre de 2014; e

•	 TERMINAL RODOVIÁRIO SATÉLITE VILA SÔNIA | Localizada da região Sudoeste 
de São Paulo, atenderá as necessidades regionais favorecendo o seccionamento 
de linhas rodoviárias oriundas, principalmente, das rodovias Regis Bittencourt 
e Raposo Tavares, configurando a região nas proximidades do futuro pátio 
Vila Sônia do Metrô em um polo intermodal (Metrô, ônibus urbano, ônibus 
intermunicipais, ônibus rodoviário e monotrilho87). Propiciará alívio a parte 
sistema viário do Centro Expandido de São Paulo, e sua implantação está 
prevista no projeto da operação urbana Vila Sônia. Integra-se com a futura 
Estação Vila Sônia da Linha 4 (Amarela) do Metrô, com o sistema viário de 
apoio ao Corredor Capão Redondo/Campo Limpo/Vila Sônia e futuro Terminal 
Metropolitano Vila Sônia. Sua área de influência atinge de 23 mil metros 
quadrados e aproximadamente 2,3 milhões de habitantes. Está previsto que 
este terminal rodoviário venha a atender cerca de 250 partidas por dia. Sua 
implantação deverá aliviar os fluxos de tráfego que hoje utilizam as marginais 
Pinheiros e Tietê e o Terminal Rodoviário do Tietê. A implantação será realizada 
pela SPObras, cujo cronograma prevê licitação para o primeiro semestre de 
2012, inicio das obras para o segundo semestre e a entrega para o primeiro 
semestre de 2014. A Figura 15, a seguir ilustra o exposto.

•	 Requalificar os abrigos dos pontos de parada de ônibus: Substituir e requalificar 
1.000 abrigos de parada por ano.

3.6.1.4. Aumento da velocidade dos Ônibus nos Eixos e Corredores
O programa Aumento da Velocidade dos Ônibus nos Eixos e Corredores, de maneira geral, en-
volve:

•	 Criar linhas expressas;

•	 Implantar faixas de ultrapassagem para linhas expressas;

•	 Implantar faixas reversíveis em corredores de demanda pendular;

•	 Implantar faixas no contra fluxo em corredores com gargalos;

•	 Complementar com faixas exclusivas e estacionamento proibido nos trechos de 
corredor ou nos eixos selecionados como gargalos;

•	 Reprogramar os semáforos do corredor;

•	 Transformar os pontos de parada em estações de embarque nos corredores;

87   Trata-se da Linha 17 (Ouro) do Metrô, prevista para ser implantada em monotrilho, a partir da Estação Jabaquara do Metrô (linha 
1 -0 Azul), passando pelo Aeroporto de Congonhas - Estação Morumbi da Linha 9 - Esmeralda da CPTM e Estação São Paulo/Morumbi 
da Linha 4 (Amarela) do Metrô.
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•	 Adequar os corredores existentes à demanda, mediante incremento da capacidade 
de transporte, conforme a adoção de requisitos técnicos, tais como: faixa 
exclusiva, formação de comboios, altura adequada da plataforma de embarque, 
controle operacional informatizado e outros;

Figura 15 – Terminal Satélite vila Sônia

•	 Identificar e estruturar as informações estratégicas de transporte em uma 
base única de dados para monitoramento, operação do sistema e instrução do 
planejamento;

•	 Identificar e tratar as informações táticas do sistema de transporte, visando 
orientar as ações operacionais, a partir de dados do GPS dos ônibus, bem como a 
criação de procedimentos em semáforos, vias, sinalização e localização de pontos;

•	 Assegurar a comunicação via voz entre os operadores de campo;
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•	 Integrar todos os gestores de transportes que operam na RMSP por meio da 
tecnologia já disponível;

•	 Rever os planos semafóricos e da comunicação dos controladores para viabilizar a 
fluidez no trânsito e priorização do transporte coletivo;

•	 Revisar a localização e implantação de pontos de ônibus para aumentar a distância 
ou espaçamento entre eles; e

•	 Revisar a localização e implantação de pontos de ônibus, com vistas a transferir 
os pontos locados próximos junto às retenções semafóricas nas interseções, para 
locações no meio da quadra.

No âmbito deste programa foram incluídas as seguintes ações:

•	 CORREDOR – JARDIM ÂNGElA - GUARAPIRANGA – SANTO AMARO | Situa-se 
na zona Sudeste de São Paulo, ao longo dos eixos viários da estrada do M’boi 
Mirim e Av. Guarapiranga, a partir do Terminal Jardim Ângela até a Estação 
de Transferência vitor Manzini. Com de 8,2km de extensão de faixa exclusiva 
à esquerda sem ultrapassagem, com pavimento rígido nas paradas por onde 
trafegam diariamente aproximadamente 370 mil passageiros prevê-se melhorar 
a acessibilidade às pessoas com deficiência, aumentar a segurança e conforto dos 
usuários nos pontos de embarque e desembarque e melhorar a fluidez dos ônibus 
e veículos em geral, sendo recomendadas as seguintes medidas:

•	 Implantação de medidas operacionais como complementar a operação atual, 
pela manhã, de faixa reversível para ônibus sentido bairro-centro e implantar 
operação, pela tarde, de faixa reversível para ônibus no sentido centro-bairro, 
entre R. José Rafaelli e R. André de Leão;

•	 Reforçar fiscalização na R. Amaro Velho, no Largo Piraporinha e nas 
proximidades do Shopping Fiesta. Recuperar, ao longo do corredor, a sinalização 
horizontal;

•	 Alterar a circulação de acesso ao Terminal Guarapiranga;

•	 Centralizar os controladores e câmeras de CFTV88 na Av. Guarapiranga e Estr.do 
M’Boi Mirim; e

•	 Aperfeiçoar as ações operacionais visando melhorias pontuais de geométrico 
como, por exemplo, mas avenidas Guido Caloi e Guarapiranga.

•	 CORREDOR INAJAR – RIO BRANCO - CANTRO | Implantação de sinalização da 
faixa reversível da Ponte do limão, substituindo os cones por uma sinalização 
automatizada (sinalização luminosa para faixa reversível);

•	 CORREDOR PIRITUBA – lAPA – CENTRO | Implantação de faixa reversível 
exclusiva para ônibus na Ponte do Piqueri. Recuperação da sinalização horizontal 
existente com a demarcação de prioridade para ônibus no restante do corredor. 

88   Circuito fechado de televisão.
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Prolongamento da faixa reversível do corredor na Av. Edgar Facó, entre as 
avenidas Paula Ferreira e Manuel Barbosa. Remanejamento de linhas da Av. 
Goerino Giovani leardini, com retirada das linhas da faixa da direita e inserção 
no corredor. Alteração de itinerário das linhas na confluência da R. Benedito de 
Andrade com a R. Goerino Giovani leardini no sentido centro-bairro. Centralização 
dos semáforos que compõem a denominada “Rede da lapa”, incluindo as ruas 
Clélia, Monteiro de Melo, N. Sra. Da lapa, Trajano, Jeroaquara e herbart;

•	 CORREDOR ITAPECERICA – JOãO DIAS – SANTO AMARO |  Inversões de paradas, 
adequação geométrica do Terminal João Dias e reforma do Terminal Capelinha. 
Revisão da programação semafórica no eixo das avenidas Carlos Caldeira e João Dias. 
Adequação da sinalização. Fiscalização e reorganização das linhas junto ao Terminal 
João Dias. Centralização de controladores na Av. João Dias e na Estr. de Itapecerica;

•	 CORREDOR CAMPO lIMPO - REBOUçAS – CENTRO | Reprogramação de semáforos 
e disciplinamento do uso das faixas exclusivas;

•	 CORREDOR PAES DE BARROS | Reprogramação semafórica e reorganização do 
Terminal vila Prudente, bem como recuperação da sinalização; e

•	 CORREDOR PARElhEIROS – RIO BONITO – SANTO AMARO | Readequação da 
sinalização horizontal e vertical sobre a Ponte do Socorro para eliminação dos 
entrelaçamentos, implantação de tachões para segregação da faixa de ônibus em 
alguns trechos. Readequação da parada vitor Manzini e estudo de acessibilidade do 
Terminal varginha.

3.1.6.5. Implantação de Faixa Exclusiva à Direita
O programa Implantação de Faixas Exclusivas à Direita, de maneira geral, compreende:

•	 Implantar prioridade para a circulação dos ônibus em vias onde ainda não foram 
adotados corredores à esquerda;

•	  Implantar radares para fiscalizar o uso adequado da faixa reservada para ônibus;

•	 Intensificar a operação de fiscalização nos locais onde estão implantadas as faixas 
exclusivas à direita;

•	 Adequar à sinalização horizontal e vertical para transmitir a informação da 
prioridade estabelecida à direita para a circulação dos ônibus;

•	 Implantar pequenas adequações geométricas em alguns trechos para evitar 
gargalos e facilitar a circulação dos ônibus;

•	 Relocar e adequar os pontos de parada para reduzir gargalos, melhorar a 
velocidade dos ônibus e atender melhor os usuários; e

•	  Aplicar regulagem semafórica para assegurar a prioridade dos ônibus na faixa 
exclusiva à direita.

Ao todo estão previstas a implantação de aproximadamente 134km de faixas exclusivas à 
direita, tendo sido incluídas as seguintes vias:
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•	 Av. Teotônio vilela (0,5km) sentido único bairro-centro (entre Av. do Jangadeiro e 
Av. Interlagos) - horário de Funcionamento: de segunda a sexta, o dia todo;

•	 Av. vital Brasil (1,3km) sentido bairro-centro (entre Av. Corifeu e Pça. Jorge de 
lima) - horário de Funcionamento: de segunda a sexta das 06h00 às 20h00 e 
sentido centro-bairro (entre Pça Jorge de lima até R Catequese) - horário de 
Funcionamento: segunda a sexta das 06h00 as 20h00 e (entre Catequese e Av. 
Corifeu) - horário de Funcionamento: segunda a sexta das 17h00 as 20h00;

•	 Av. Interlagos (1,6km) sentido único centro-bairro (entre Av. do Rio Bonito e Pça. 
Moscou) - horário de Funcionamento: de segunda à sexta das 06h00 às 20h00;

•	 Av. Olívia Guedes Penteado (2,0km) dois sentidos (entre Av. do Rio Bonito e Av. 
Atlântica) - horário de  Funcionamento: de segunda a sexta  das 06h00 as 20h00;

•	 Av. Rio Bonito (4,6km) dois sentidos (entre Av. Interlagos e Av. Olivia G. Penteado) - 
horário de Funcionamento: de segunda a sexta das 06h00 às 20h00;

•	 Av. Brig. Gavião Peixoto e Barão de Jundiaí (0,60km) sentido único bairro-centro 
(entre a R. Mercedes e R. Domingos Rodrigues) - horário Funcionamento: de 
segunda a sexta das 06h00 as 20h00;

•	 Av. Cruzeiro do Sul (2,0km) dois sentidos (entre R. Porto Seguro e Av. do Estado 
(1,0km/sentido) - horário de Funcionamento: de segunda a sexta das 06h00 as 
20h00;

•	 Av. Aricanduva (19,0km) dois sentidos (entre Av. Itaquera e Av. Ragueb Chofi) - 
horário de Funcionamento: de segunda a sexta das 06h00 às 20h00

•	 Av. Aricanduva (5,9km) dois sentidos (entre Pç. Júlio Colaço e Av. Itaquera) - 
horário de Funcionamento: de segunda a sexta das 06h00-20h00;

•	 Av. Itaquera e Av. líder (12,4km) dois sentidos Av. Itaquera - trecho 1(entre Av. 
Aricanduva e R. Serra das Divisões); Av. líder (entre R. Serra das Divisões e Av. Dr. 
Francisco Munhoz Filho); Av. Itaquera - trecho 2 (entre Av. Dr. Francisco Munhoz 
Filho e R. harry Dannemberg) - horário de Funcionamento: de segunda a sexta das 
06h00 as 20h00;

•	 Av. Ragueb Chofi (3,2km) dois sentidos (entre Av. Aricanduva e Praça Felisberto 
Fernandes da Silva) - horário de Funcionamento: de segunda  a sexta das 06h00 as 
09h00 e das 16h00 as 20h00;

•	 R. vergueiro (0,80 km) sentido bairro-centro (entre R. Carlos Petit e Nicolau de S. 
Queiroz) - horário de Funcionamento: de segunda a sexta das 06h00 as 09h00 e das 
17h00 as 20h00;

•	 Av. Rio das Pedras (entre Av. Itaquera e Av. Engenho Novo) e Av. Mateo Bei (entre 
Av. Engenho Novo e Praça Felisberto Pinto) - (15,6km) dois sentidos - horário de 
Funcionamento: de segunda a sexta no sentido bairro-centro e das 06h00-09h00 e 
no sentido centro-bairro das 17h00 as 20h00;

•	 Av. Caetano Álvares (4,0km) dois sentidos (entre Av. Casa verde e Terminal Casa 
verde - R. zilda) horário de Funcionamento: de segunda a sexta no sentido bairro-
centro das 06h00 as 09h00 e no sentido centro-bairro das 17h00 as  20h00;



102  |  Premissas para um plano de mobilidade urbana

•	 Av. N. Sra. do Sabará (5,0km) dois sentidos (entre Av. W. luís e Av. Interlagos) - 
horário de Funcionamento: de segunda a sexta no sentido bairro-centro das 06h00 
as 09h00 e no sentido centro-bairro das 17h00 as 20h00;

•	 R Catumbi (1,3km) sentido único na Marginal Tietê (entre Av. Celso Garcia e R 
Jequitinhonha) - horário de Funcionamento: de segunda a sexta das 06h00 as 
09h00s e das 17h00 as 20h00;

•	 R. Marcos Arruda (0,90 km) sentido único na Av. Celso Garcia (entre Pça humberto 
S. Melo e Av. Celso Garcia) - horário de Funcionamento: de segunda a sexta das 
06h00 as 09h00 e das 17h00 as 20h00;

•	 R. Domingos de Moraes (entre Av. Sena Madureira e R. luís Góis ) e Av. Jabaquara 
(entre R. luís Góis e Av. Indianópolis) - (8,2km) dois sentidos - horário de 
Funcionamento: de segunda a sexta no sentido bairro-centro das 06h00 as 09h00 e 
no sentido centro-bairro das 17h00 as 20h00;

•	 Av. Guilherme Cotching (3,0km) dois sentidos (entre R. Isidoro Matheus e R. 
Araritaguaba) - horário de Funcionamento: de segunda a sexta no sentido B/C das 
06h00 as 09h00 e no sentido C/B  das 17h00 as 20h00;

•	 Av. Corifeu de Azevedo Marques (1,9km) dois sentidos (entre Av. vital Brasil até Pça 
Elis Regina) - horário de Funcionamento: de segunda a sexta no sentido B/C das 
06h00 as 09h00 e no sentido C/B das 17h00 as 20h00;

•	 R. Domingos de Moraes, Estela, Afonso de Celso e R. vergueiro (entre as ruas 
Carlos Petit e Nicolau de Souza Queiroz) dois sentidos (1,6km) - horário de 
Funcionamento: de segunda a sexta no sentido B/C das 06h00 as 09h00 e no 
sentido C/B de das 17h00 as 20h00;

•	 Av. Eliseu de Almeida (7,6km) sentido bairro-centro - Trecho 1: Av. Pirajuçara 
(entre Av. Mons. Manfredo leite e R. Caminho do Engenho) e Av. Eliseu de 
Almeida (entre R. Caminho do Engenho e Av. do Imigrante Japonês), Trecho 2: Av. 
Eliseu de Almeida (entre Av. Dep. Jacob Salvador zveibil e nº 159) - horário de 
Funcionamento: de segunda a sexta das 06h00 as 09h00, sentido centro-bairro, 
Trecho 1: Av. Eliseu de Almeida (entre R. Grupiara e Av. Dep. Jacob Salvador 
zveibil), Trecho 2: Av. Eliseu de Almeida (entre R. luciano Mariano e R. Caminho do 
Engenho) e Av. Pirajuçara (entre R. Caminho do Engenho e R. José Pedro da Silva) - 
horário de Funcionamento: de segunda  a sexta das 17h00 as 20h00;

•	 R. Embira (1,0km) dois sentidos (entre Av. São Miguel e Estrada Mogi das Cruzes) - 
horário de Funcionamento: de segunda a sexta no sentido bairro-centro das 05h00 
as 09h00 e no sentido centro-bairro das 17h00 as 20h00;

•	 Estrada Mogi das Cruzes (4,2km) dois sentidos (entre R. Embira e Av. Águia de 
haia) - horário de Funcionamento: de segunda a sexta no sentido B/C  das 05h 00 
as 09h00 e no sentido C/B das 17h00 as 20h00;

•	 Av. Imperador (6,8km) dois sentidos (entre Av. Águia de haia e A. Pires do Rio) - 
horário de Funcionamento: de segunda a sexta no sentido bairro-centro das 05h00 
as 09h00 e no sentido centro-bairro das 17h00 as 20h00; e
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•	 Av. Jaguaré (1,5km) - (dependendo das obras remoção de canteiro central) - dois 
sentidos (entre Av. Miguel Frias e vasconcelos e Ponte do Jaguaré) - horário 
Funcionamento: de segunda a sexta no sentido bairro-centro das 06h 00 as 09h00 e 
sentido centro-bairro das 17h00 as 20h00  

3.6.1.6. Gestão das linhas de Ônibus
O programa Gestão das Linhas de Ônibus, de maneira geral, compreende:

•	 Rever o modelo do sistema de distribuição de linhas89, adequando-se às regras 
existentes, mantendo os concessionários no Subsistema Estrutural, bem como em 
parcela do Subsistema local e os permissionários só no Subsistema local;

•	 Seccionar as linhas do Subsistema local em locais de transferência e integração 
com as linhas do Subsistema Estrutural;

•	 Seccionar as linhas intermunicipais do sistema metropolitano90 em terminais de 
integração ou de transferência do Subsistema Estrutural;

•	 Analisar o desempenho das linhas nos corredores, conjuntamente pela CET e pela 
SPTrans, mantendo o monitoramento e adequação contínuos da operação;

•	 Adequar a frota à demanda, decorrente de revisão da distribuição das linhas, de 
acordo com os Termos de Concessão e Permissão dos contratos em vigor;

•	 Criar novos atendimentos, complementando a rede atual de distribuição de linhas; 
e

•	 Reordenar as áreas de atuação das permissionárias e concessionárias.

No âmbito deste programa foram incluídas as seguintes ações:

•	 SISTEMA DE CONTROlE OPERACIONAl – SCO |mplantação de sistema de 
monitoramento, operação integrada dos transportes, operação assistida da rede 
de corredores, coordenação semafórica nos corredores e sistema de informação 
do trânsito e dos transportes;

89   O Sistema Municipal de Transporte é composto por uma rede integrada, criada pela SMT, em conjunto com a SPTrans, em 2003. 
Essa rede permite um deslocamento mais rápido e a racionalização do uso dos meios de transporte na cidade. Esse sistema é com-
posto por dois subsistemas: Subsistema Estrutural - Linhas operadas por veículos de médio e grande porte (articulados, biarticulados 
e comuns), destinadas a atender altas demandas elevadas e integrar diversas regiões às áreas centrais da cidade. É a espinha dorsal 
do transporte coletivo – e Subsistema Local - Alimenta a malha estrutural e atende aos deslocamentos internos nos subcentros com 
linhas operadas por ônibus comuns e veículos de menor porte, como micro e miniônibus. Para facilitar a organização das linhas, a 
cidade foi dividida em oito áreas, conforme já comentado, cada qual com uma cor diferente e operada por um consórcio e uma coope-
rativa, e os veículos seguem o mesmo padrão de cores, de acordo com o Manual de Identidade Visual da SPTrans.

90   O conjunto de linhas intermunicipais da RMSP também foi dividia em áreas de concessão, a saber: Área 1 - composta pelos mu-
nicípios de Juquitiba, São Lourenço da Serra, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Embu, Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista e 
Cotia que ocupam território 1.500km². Área 2 - composta pelos municípios de Cajamar, Caieiras, Itapevi, Jandira, Carapicuíba, Osasco, 
Barueri, Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Francisco Morato e Franco da Rocha, ocupando uma superfície de 968km². 
Área 3 - composta pelos municípios Guarulhos, Arujá, Mairiporã e Santa Isabel que ocupam território de 1.098km². Área 4 - composta 
pelos municípios de Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Poá, Mogi das Cruzes, Guararema, Biritiba Mirim, Salesópolis e Suzano 
que ocupam território 2.135km². Área 5 - composta pelos municípios de Diadema, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo, Santo 
André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, distribuídos em área de 841km².
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•	 CORREDOR INAJAR - RIO BRANCO – CENTRO | Remanejamento parcial das linhas 
com origem na Av. N. Sra. do ó, remanejamento ou inserção no corredor das linhas 
existentes na faixa da direita no sentido bairro-centro;

•	 TERMINAl JOãO DIAS | Reorganização de linhas de ônibus que acessam o 
terminal, considerando o gargalo da Ponte João Dias como critico, necessitando 
sofrer reordenação;

•	 CORREDOR CAMPO lIMPO – REBOUçAS – CENTRO | Racionalização das linhas que 
circulam no corredor, .alteração das linhas na Av. Eliseu de Almeida;

•	 READEQUAçãO E REDISTRIBUIçãO DAS lINhAS DAS CONCESSIONÁRIAS 
E PERMISSIONÁRIAS |  Revisão das OSO91, implantação de sistema de 
“troncalização”92 em todos os corredores e eixos de transporte; e

•	 REORGANIzAçãO DAS lINhAS METROPOlITANAS | Reorganização dos itinerários 
e das paradas das linhas intermunicipais metropolitanas nos corredores 
municipais.

3.6.1.7. Frota de Transporte Público
O programa Frota de Transporte Público de maneira geral abrange:

•	  Adaptação da frota para cumprimento à legislação de acessibilidade para pessoas 
com deficiência e/ou mobilidade reduzida;

•	 Cumprimento dos índices de renovação de frota impostos pelos contratos de 
concessão e permissão; e

•	 Fortalecimento da tecnologia do trólebus na cidade, tendo em vista a utilização de 
combustíveis limpos.

Neste programa foram incluídas as seguintes ações:

•	 ADAPTAçãO DA FROTA PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ESPECIAIS | 
Adaptação de pelo menos 4 mil veículos para o transporte de passageiros com 
deficiência e de 170 veículos para o transporte de estudantes com deficiência;

•	 AMPlIAçãO DO SERvIçO ATENDE | Ampliação de pelo menos 20% (55 veículos); e

•	 RENOvAçãO DA FROTA DE ÔNIBUS | Renovação de 25% da frota de ônibus e de 
70% da frota de trólebus.

91   Ordem de Serviço Operacional, conjunto de requisitos referentes a horários e quantidade de frota de cada linha de ônibus a serem 
cumpridas pelo operador.

92   Na “troncalização” as linhas de ônibus se realimentam a partir de terminais, estações ou pontos de parada que coletam os passa-
geiros e os redistribuem para diferentes locais.
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3.6.1.8. Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas
O transporte por bicicletas se consolidou principalmente para atender à demanda da população 
de baixa renda, exclusivamente por economia doméstica, reduzindo despesas com transferências 
modais e, em alguns casos, eliminando o próprio gasto com transporte. Posteriormente, a bicicleta 
passou a ter maior visibilidade, incentivada por parcela da população de maior renda e acesso à 
comunicação de massa. Esta nova condição teve como foco principalmente o uso da bicicleta para 
o lazer, o cuidado com a saúde e a substituição do transporte individual automotor, alinhada ao 
recente discurso mundial de defesa do meio ambiente e redução das fontes poluidoras. 

O programa de ciclovias e de incentivo ao uso de bicicletas compreende:

•	 Implantação de ciclofaixa de lazer: Não definitiva, ativada somente nos fins de 
semana, aumentando as possibilidades de lazer da população, estimulando o 
convívio entre bicicletas e veículos automotores, contribuindo para aumentar a 
aceitação em se compartilhar as vias com a bicicleta, considerando que o ciclista 
de fim de semana possa vir a ser o futuro motorista consciente do dia de semana, 
aumentando a visibilidade do transporte cicloviário e criando condições futuras para 
que a bicicleta seja uma alternativa de modal de transporte produtiva e segura;

•	 Implantação dos percursos propostos por cada Subprefeitura no Plano Regional 
Estratégico93 como rotas adequadas ao uso de bicicleta em trechos definitivos para 
uso predominante de transporte para as atividades de trabalho, lazer, educação, e 
compras;

•	 Implantação de ciclo faixas definitivas, muitas derivadas de percursos propostos 
pelas Subprefeituras, atendendo a demanda por percursos intrabairros, podendo 
ou não ser alimentadoras do transporte público. Dentre estas, destacam-se: 
Ciclofaixa de Moema e Ciclofaixa da Av. Afrânio Peixoto;

•	 Implantação de “bikesharing”94, atendendo inicialmente uma demanda 
intrabairros, que poderá evoluir para um subsistema alimentador do transporte 
público. Diferencia-se por fazer uso compartilhado das bicicletas; e

•	 Implantação de ciclovias segregadas definitivas, criadas em espaços urbanos já 
anteriormente segregados pelo transporte de alta capacidade, como exemplo 
citam-se as ciclovias da linha 9 (Esmeralda) da CPTM e linha 3 (vermelha) do 
Metrô, iniciativas do Governo do Estado de São Paulo que são exemplos do que o 
município de São Paulo pretende implantar em canteiros central de avenidas ou 
parques lineares.

93    A Lei Municipal Nº 13.885, de 25 de Agosto de 2004, estabeleceu normas complementares ao Plano Diretor Estratégico, tendo 
instituído os Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras, como seu desdobramento regionalizado, além de dispõe sobre o par-
celamento, disciplinamento e ordenação do uso e da ocupação do solo do território do município de São Paulo.

94   Trata-se de um sistema público de compartilhamento de bicicletas, conhecido como “bikesharing”, é um serviço em que as bicicle-
tas são disponibilizadas para uso compartilhado para os indivíduos que não as possuem. O conceito central desse sistema é fornecer 
acesso gratuito ou a preços acessíveis para bicicletas para trajetos de curta distância em áreas urbanas como uma alternativa ao 
transporte motorizado, reduzindo assim os congestionamentos, ruído e poluição do ar. Em maio de 2011 havia 136 programas em 165 
cidades com “bikesharing” ao redor do mundo, envolvendo uma frota estimada de cerca de 240 mil bicicletas. Lançado em 2008, o 
programa público de bicicletas de Hangzhou na China é o maior sistema de compartilhamento de bicicletas do mundo, com aproxima-
damente 61 mil bicicletas e mais de 2.400 estações, e é seguido pelo “Vélib”, em Paris, que abrange cerca de 20.000 bicicletas e 1.450 
estações de bicicleta. Os países com o maior número de sistemas são a França (29), Espanha (25), China (19), Itália (19) e Alemanha (5). 
Recentemente a cidade de São Paulo aderiu à modalidade de compartilhamento de bicicletas.
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No âmbito deste programa estabeleceu-se a meta de implantar 55km de ciclovias e 12km de 
ciclofaixas, distribuídas nas seguintes ações:

•	 REDE CIClOvIÁRIA lAPA | Derivada das rotas propostas pela subprefeitura 
da lapa no Plano Regional Estratégico, esta rede incluí desde ciclo rotas e 
também ciclovias com usos previstos para dias úteis e fins de semana, podendo 
ser utilizadas tanto para lazer como para o transporte cotidiano para acessar o 
trabalho e serviços;

•	 CIClOvIA CAPãO REDONDO | O primeiro trecho liga o Parque Santo Dias até a 
Ponte João Dias e o segundo da Ponte João Dias até a Ponte do Morumbi;

•	 REDE CIClOvIÁRIA SANTO AMARO | Derivada das rotas propostas pela 
Subprefeitura no Plano Regional Estratégico, abrange, desde ciclorrotas e também 
ciclovias, com usos previstos para dias úteis e fins de semana, podendo ser 
utilizadas tanto para lazer quanto com meio de transporte;

•	 CIClOvIA JABAQUARA | liga a estação Jabaquara do Metrô (linha 1 – verde) ao 
Centro de Exposições Imigrantes;

•	  CIClOvIA BUTANTã | liga a Rodovia Raposo Tavares até Av. João Jorge Saad;

•	 CIClOvIA INAJAR DE SOUzA | Ao longo da Inajar de Souza, liga o Terminal 
Cachoeirinha à R. Pedra Bela, prevista no projeto do corredor de ônibus Inajar de 
Souza - Av. Rio Branco - Centro, da SPTrans;

•	 CIClOvIA BERRINI |liga o Shopping Morumbi à R. Funchal, prevista no projeto do 
Corredor Berrini, da SPTrans;

•	 CIClOvIA FARIA lIMA | liga o CEAGESP até Av. hélio Pellegrini, projeto 
desenvolvido pela SPUrbanismo;

•	 CIClOFAIxA DE lAzER NA PAUlISTA | Este trecho compreende toda a Av. Paulista, 
ligando a R. da Consolação à Pça. Osvaldo Cruz, com 5km de extensão (2,5 km em 
cada sentido).; e

•	 CIClOFAIxA DE lAzER NO CENTRO | Mais 7,0km fazem a interligação da Ciclofaixa 
de lazer na Paulista com a Ciclofaixa de lazer no Centro, ligando a Av. Paulista 
com o Centro histórico da cidade. O trecho vergueiro – liberdade liga a Pça. 
Oswaldo Cruz à Pça. João Mendes, seguindo pelas ruas Bernardino de Campos 
e vergueiro, Av. liberdade, R. Anita Garibaldi, ruas Boa vista e libero Badaró e 
viaduto do Chá, passando pela Pça. João Mendes, Pça. Da Sé, Pátio do Colégio, 
Teatro Municipal e outros pontos simbólicos do Centro.

3.6.2. Programas Relacionados ao Objetivo Mudança da Matriz Energética
Os programas relativos ao objetivo estratégico Mudança da Matriz Energética focam a diversifi-
cação da matriz energética dos transportes da cidade buscando a requalificação dos veículos, a 
intensificação do uso de tecnologias limpas e o desenvolvimento de alternativas energéticas. As 
ações relativas a este objetivo foram organizadas em quatro subprogramas:
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1. Implantação de Tecnologias limpas;

2. Desenvolvimento de Alternativas Energéticas;

3. Qualificação dos Benefícios e dos Custos Socioambientais; e

4. Economia de Energia.

Este objetivo estratégico tem sua origem ligada ao atendimento da Lei Municipal nº 14.933, 
de 2009, de Mudanças do Clima do Município de São Paulo, preconizando que todo o sistema de 
transporte público da cidade de São Paulo deva operar com combustível renovável até 2018 e, a 
partir de 2009, sendo reduzido progressivamente o uso de combustíveis fósseis em pelo menos 
10% a cada ano.

3.6.2.1. Implantação de Tecnologias limpas
O subprograma Implantação de Tecnologias Limpas compreende:

•	 Adquirir a rede elétrica dos trólebus95, bem como promover a manutenção da rede 
e a renovação da frota;

•	 Implantar Programa Piloto com veículo Elétrico na CET;

•	 Buscar recursos financeiros e incentivos fiscais, bem como criação de fundos 
específicos, visando financiar a implantação da infraestrutura e operação de 
transporte.

•	 Incrementar a fiscalização aos veículos que não sofrem Inspeção veicular ou que 
foram reprovados.

•	 Participar das ações de planejamento em nível estadual e nacional, visando receber 
delegação para a aplicação das propostas elaboradas pelo município de São Paulo.

Neste programa foram incluídas as ações de:

•	 AQUISIçãO DA REDE ElETRIFICADA DE TRólEBUS | aquisição pela prefeitura da 
rede eletrificada de trólebus, pertencente à AES Eletropaulo;

•	 RECUPERAçãO, OPERAçãO E MANUTENçãO DA REDE ElETRIFICADA | licitação 
para contratação da recuperação, operação e manutenção da rede eletrificada de 
trólebus;

•	 RENOvAçãO DA FROTA DE TRólEBUS | Aquisição de 140 trólebus novos de forma 
a revitalizar este modo de transporte com emissão zero, e que oferece condições 
satisfatórias de conforto aos usuários;

•	 AQUISIçãO DE vEíCUlOS DE TRAçãO EléTRICA PARA FISCAlIzAçãO DA CET | 
Aquisição de 50 novos veículos de tração elétrica;

95    A rede elétrica pertencia à AES Eletropaulo, herdeira da Light nos serviços de distribuição e fornecimento de energia elétrica, 
marca da empresa privada brasileira de capital nacional e estrangeiro, denominada Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., 
concessionária responsável pela distribuição e fornecimento de energia elétrica para parte dos municípios do Estado de São Paulo, 
em especial a cidade de São Paulo.
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•	 INTENSIFICAçãO DA FISCAlIzAçãO SOBRE REAlIzAçãO DA INSPEçãO vEICUlAR 
| Incremento da fiscalização sobre veículos irregulares em circulação, tendo em 
vista retirar de circulação a frota poluidora; e

•	 ESTíMUlO àS TECNOlOGIAS lIMPAS | Priorização do uso de combustíveis limpos, 
controle de emissões e uso de veículos movidos a energia renovável e/ou elétrica, 
em termos de:

•	 Combustível biodiesel: Atualmente há adição de 5% de biodiesel ao diesel da 
frota municipal de ônibus, sendo a proposta de aumentar esta participação 
para 20%, em uma frota piloto de 2 mil veículos, para a avaliação dos benefícios 
ambientais;

•	 Combustível Etanol: A tecnologia para uso do etanol depende de aditivo 
importado de um único fabricante, existindo já ônibus em teste, porém sendo 
necessário desenvolver tecnologia para veículos pesados, assegurando a 
durabilidade, desempenho e apuração dos custos operacionais. O objetivo 
é avaliar em médio prazo aspectos de desempenho quanto à confiabilidade 
e redução do consumo de combustível, tendo em vista a utilização deste 
combustível na frota municipal de ônibus;

•	 Combustível Diesel de Cana: Elaboração de testes utilizando diesel da cana de 
açúcar na proporção de 10%. O diesel de cana é mais uma alternativa entre os 
combustíveis provenientes de energias renováveis, prevendo-se a formalização 
de convênio de cooperação técnica para a realização de testes; e

•	 Taxi Elétrico: veículo movido à tração elétrica com baterias plug-in96.

•	 DEFINIçãO DE METODOlOGIA PARA AvAlIAçãO DAS DESECONOMIAS GERADAS 
PElOS CONGESTIONAMENTOS | Desenvolver metodologia de avaliação do impacto 
ambiental, social e econômico causada pelo transito de automóveis, transporte 
coletivo e caminhões;

•	 INTEGRAçãO INSTITUCIONAl |  Integrar a SMT com as Secretaria de Meio 
Ambiente e Secretaria de Saúde na promoção de programas relativos à utilização 
de energia limpa; e.

•	 COMUNICAçãO vISUAl | Desenvolver padrão visual diferenciado para os veículos 
da SPTrans e CET movidos a energia limpa, de forma a divulgar adequadamente e 
comunicar à sociedade a utilização deste tipo de tecnologia.

3.6.2.2. Desenvolvimento de Alternativas Energéticas
O subprograma Desenvolvimento de Alternativas Energéticas compreende:

•	 Desenvolver estudos e definir o detalhamento dos tipos de combustíveis e energias 
para as diferentes modalidades de transporte (ônibus, táxi, escolar e caminhões);

96   Buscando melhorar o desempenho dos modelos híbridos, as baterias de níquel estão sendo substituídas por baterias de íon de lítio, 
que armazenam mais energia elétrica e recarregam mais rapidamente. As baterias de íon de lítio permitem ao veículo operar em modo 
exclusivamente elétrico e podem ser recarregadas diretamente em uma tomada convencional. Além disso, as novas baterias também 
permitem atingir velocidades maiores e percorrer distâncias mais longas.
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•	 Criar programas de energia alternativa: etanol; biodiesel; diesel de cana de 
açúcar; híbrido e trólebus; e

•	 Participar das ações de planejamento em nível estadual e nacional, visando receber 
delegação para a aplicação das propostas elaboradas pelo município de São Paulo.

Neste programa foram incluídas as seguintes ações:

•	 PlANO DE CONTROlE DA POlUIçãO vEICUlAR | Desenvolvimento da 
regulamentação, considerando os diversos tipos de combustíveis e respectivos 
usos adequados nas diferentes modalidades de transporte (táxi, escolar, ônibus e 
caminhões);

•	 DESENvOlvIMENTO TECNOlóGICO | Desenvolvimento de novas tecnologias de 
energia e ampliação da utilização de energia elétrica nos transportes públicos, 
utilizando os recursos do fundo que armazena as multas relacionadas as infrações 
da inspeção veicular, considerando as seguintes aplicações:

•	 Veículo “Dual Fuel”: Ônibus com sistema bicombustível etanol + diesel, cuja 
tecnologia permite a utilização de etanol em motores de ciclo diesel, possibilitando 
a substituição do diesel pelo etanol em até 95%, sem perda da potência do motor;

•	 Veículo Elétrico Híbrido: Veículos com dois motores, um deles elétrico, utilizado 
para dar partida e andar em velocidade de até 20km/h, e motor a diesel, entrando 
em operação em velocidades mais altas e sendo desligado durante as paradas. 
Os dois motores podem trabalhar em conjunto ou separadamente de forma 
coordenada para obter o melhor desempenho e reduzir o impacto ambiental. 
Nesta tecnologia, a energia de frenagem é aproveitada, sendo regenerada e 
armazenada em forma de energia elétrica nas baterias;

•	 Veículo a Célula Combustível de Hidrogênio: Veículo tracionado por motor elétrico 
alimentado por energia produzida por um processo eletroquímico a partir da 
célula combustível (hidrogênio), que, combinada com um oxidante (oxigênio do 
ar), gera eletricidade com elevada eficiência; e

•	 Ônibus a Bateria: Veículo movido à tração elétrica com baterias plug-in.

•	 MONITORAMENTO PARA AvAlIAçãO DOS COMBUSTívEIS AUTOMOTIvOS | 
Monitoramento da qualidade dos combustíveis automotivos em parceria com a 
Agência Nacional de Petróleo - ANP;

•	 CONvêNIO COM A FUNDAçãO ClINTON97 | Formalização de convênios com 
a Fundação Clinton e montadoras, com vistas ao aprimoramento tecnológico 
e realização de testes com veículos híbridos de diferentes configurações. 
Desenvolvimento de projeto com motor de combustão interna movido à 
combustíveis não fósseis a ser aplicado na tecnologia híbrida;

97   A Fundação Clinton (Clinton Foundation), com sede nos Estados Unidos e escritórios de representação ao redor do mundo, tem 
como missão de melhorar a saúde global, fortalecer as economias, promover infâncias saudáveis e proteger o meio ambiente pela 
promoção de parcerias entre governos, empresas, organizações não governamentais (ONGs) e cidadãos.
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•	 PROJETO DE MOTOR DE CélUlA COMBUSTívEl | Desenvolvimento de motor 
elétrico alimentado por energia produzida por célula à combustível, dispositivo 
eletroquímico que converte continuamente a energia química em eletricidade com 
alta eficiência, sendo o elemento químico combustível, o hidrogênio, combinado 
com um oxidante, ou seja, o próprio oxigênio do ar gerando eletricidade; e

•	 CERTIFICAçãO DE SISTEMAS RETROFIT | Aprimoramento do procedimento de 
ensaio para certificação de sistemas de retrofit98.

3.6.2.3. Qualificação dos Benefícios e dos Custos Socioambientais
O subprograma Qualificação dos Benefícios e dos Custos Socioambientais tem por objetivo esta-
belecer um processo permanente de monitoramento da qualidade das alternativas energéticas, 
fundamentado no inventário das emissões e da avaliação dos custos e benefícios alcançados e é 
composto pelos módulos:

•	 METODOlOGIA DE AvAlIAçãO DE DESECONOMIAS SOCIOAMBIENTAIS | 
Desenvolver metodologia para medição, qualificação e monitoramento das 
deseconomias socioambientais das diversas alternativas energéticas; e

•	 MONITORAMENTO DO CUSTO SóCIO AMBIENTAl | Desenvolver processo 
de monitoramento e avaliação da qualificação e custos socioambientais das 
alternativas energéticas implantadas.

3.6.2.4. Economia de Energia.
O subprograma Economia de Energia compreende um grupo de ações que tem por objetivo re-
duzir o consumo de energia consumida pela SMT na execução de suas funções. Enquadram-se 
neste programa as seguintes ações:

•	 NEGOCIAçõES PARA TARIFAçãO DIFERENCIADA DE ENERGIA PARA O 
TRANSPORTE PúBlICO | Negociação junto a Agência Nacional de Energia Elétrica 
- ANEEl visando excluir o sistema de transporte público do sistema de tarifação 
horo-sazonal estabelecido para as indústrias, no qual são cobradas taxas maiores 
para a utilização da energia nas horas de pico de consumo elétrico, visto que o 
pico da tarde do sistema de transporte público coincide com o pico de gasto de 
eletricidade, não sendo possível a redução de oferta neste período;

98   Retrofit é um termo utilizado principalmente em engenharia para designar o processo de modernização de algum equipamento já 
considerado ultrapassado ou fora de norma. No presente caso, são tecnologias desenvolvidas para serem utilizadas como sistemas 
de pós-tratamento dos gases de exaustão, como por exemplo: (1) Catalisadores de oxidação: utilizados há vários anos possibilitam 
redução média na massa de partículas finas de 30%, redução média na opacidade da fumaça de 50% e redução na emissão de monó-
xido de carbono (CO) e de hidrocarbonetos (HC) que pode chegar até 90%; (2) Filtros de partículas: aperfeiçoados na década de 2000 
para atender limites bastante restritivos de emissão de material particulado regulamentados na Europa, Estados Unidos e Japão, que 
possibilitam redução superior a 90%, podendo ser integrados à catalisadores de oxidação permitindo redução simultânea de CO e de 
HC; (3) Catalisadores de redução seletiva: foram originalmente desenvolvidos para controle da emissão de NOx em fontes estacioná-
rias e posteriormente aperfeiçoados para aplicações veiculares com vistas ao atendimento dos rigorosos limites de NOx que entraram 
em vigor na Europa, Estados Unidos e Japão há poucos anos e adaptados para aplicações “retrofit” resultam em níveis de redução 
que podem chegar a 90%, sem aumento no consumo de combustível, o que representa um importante avanço tecnológico, utilizando 
solução de ureia (ARLA 32) como agente redutor do NOx e podendo ser integrados à catalisadores de oxidação e filtros de partículas, 
permitindo, simultaneamente, sensível redução de MP, CO e HC e (4) Sistemas de recirculação de gases de exaustão: fazem a recir-
culação de parcela dos gases de exaustão e sua injeção na câmara de combustão, o que permite redução na emissão de NOx em até 
40%, podendo também serem integrados à catalisadores de oxidação e filtros de partículas e resultar nos benefícios já mencionados.
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•	 SUBSTITUIçãO DAS lÂMPADAS DOS SEMÁFOROS POR lED | Troca de lâmpadas 
de 5,4 mil semáforos por lED, visando a economia de energia e melhor 
durabilidade dos dispositivos de iluminação; e

•	 FAIxAS DE PEDESTRES |  Iluminação das faixas de pedestre com lED e energia 
solar 

3.6.3. Programas Relacionados ao Trânsito Seguro
Os programas relativos ao objetivo estratégico Trânsito Seguro, com foco estratégico na segu-
rança dos pedestres e modos não motorizados, objetivam promover a redução de acidentes e 
mortes no trânsito. Os programas aqui relacionados propõem basicamente o aperfeiçoamento 
da fiscalização e operação do trânsito, evolução tecnológica, educação de trânsito e segurança 
de pedestre e ciclistas. Ao todo são quatro os programas propostos:

1. Aperfeiçoamento da Operação de Trânsito;

2. Segurança de Pedestres/Ciclistas;

3. Requalificação das Calçadas; e

4. Educação no Trânsito.

3.6.3.1. Aperfeiçoamento da Operação de Trânsito 
O programa Aperfeiçoamento da Operação de Trânsito compreende:

•	 Intensificar a restrição ao estacionamento nas vias importantes de circulação do 
transporte público;

•	 Elaborar plano para o transporte de carga, baseado em pesquisas de origem 
e destino de cargas, com o propósito de instituir política específica para o 
abastecimento da cidade, sem prejuízo para o transporte público e individual. 
O plano deve ter desempenho e custos avaliados continuamente para 
regulamentação de eventuais ajustes e aprimoramento do modo;

•	 Eliminar os pontos críticos mediante execução e pequenas obras e adequação 
operacional das vias;

•	 Implantar programa emergencial de restauração da sinalização vertical e 
horizontal regulamentada;

•	 O “vandalismo da Sinalização” deve ser monitorado rotineiramente pelos 
responsáveis pela sinalização e pelo CFTv99, sendo que a reposição das peças 
danificadas de sinalização deve ser imediata;

•	 Implantar e manter um banco de dados georeferenciado da sinalização existente, 
implantado e regulamentado pelas autoridades de trânsito, e instalar dispositivo 
em cada sinalização com o propósito de sensoriamento remoto;

99 Circuito fechado de televisão.
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•	 Modernizar o sistema de sinalização semafórica em áreas de maior fluxo de 
pedestres, visando: maior capacidade dos controladores, foco de pedestres 
com temporizador, sonoro para deficientes visuais e iluminação das faixas de 
pedestres;

•	 Promover estudo de revisão e atualização das rotas de trânsito, com o propósito 
de executar a restauração e complementação do conjunto das placas de orientação 
de trânsito existentes e a expansão desse tipo de sinalização a toda a rede viária 
principal;

•	 Implantar a inspeção técnica veicular de segurança;

•	 Rever as exigências para habilitação de motociclistas (direção defensiva, 
ampliando a permissão por dois anos);

•	 Aperfeiçoar a tecnologia de fiscalização eletrônica, abrangendo a fiscalização de 
motociclistas (revisão da situação existente);

•	 Propor ao DENATRAN regulamentação de placas de licenciamento na frente e na 
traseira das motos (revisão da situação existente);

•	 Ampliar ações de fiscalização sobre motociclistas, realizadas em conjunto com os 
responsáveis pela segurança (Polícia Militar do Estado de São Paulo e DTP100);

•	 Normatizar os critérios de alocação de tempo de travessia de pedestres nos 
semáforos, priorizando a segurança dos não motorizados, bem como a adequação 
do tempo de espera de travessia;

•	 Integrar os sistemas de controle (painel de controle) da SMT, SPTrans e CET;

•	 Ampliar tecnologia de fiscalização por registradores fotográficos e outros (leitores 
automáticos de placas de veículos – lAPs);

•	 Implantar sistema de monitoramento nos veículos do TEG101, bem como nos 
veículos operacionais da CET e da SPTrans;

•	 Estudo de modernização de rádios para comunicação aberta da CET e aquisição de 
novos equipamentos para CET e SPTrans; e

•	 Estudo e implantação de melhorias operacionais do tráfego, sem prejuízo para 
o transporte público, baseados na revisão da localização de pontos de ônibus, 
promovendo o aumento da distância ou espaçamento entre eles, bem com a 
transferência dos pontos locados junto às retenções semafóricas nas interseções, 
para locações no meio da quadra.

100   O Departamento de Transportes Públicos - DTP foi criado pela Lei nº 7.698, de 24 de Fevereiro de 1972, é o órgão da SMT res-
ponsável pela gestão, regulamentação, cadastro, vistoria e fiscalização dos serviços de transporte realizados por táxis, fretamento e 
escolar, transporte de carga e moto-frete. Por meio de sua empresa contratada, a SPTrans, o DTP também estuda, orienta, estabelece 
itinerários e pontos de parada e fiscaliza os veículos do sistema de transporte coletivo por ônibus.

101   O programa de Transporte Escolar Gratuito – TEG, foi criado pela PMSP a partir do Decreto Municipal nº 41.391, de 2001, substitu-
ído depois pela Lei Municipal nº 13.697, de 2003. O objetivo principal do programa é garantir o acesso seguro à escola a alunos carentes 
matriculados na rede municipal de educação infantil e ensino fundamental.
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Neste programa foram incluídas as ações de:

•	 ElIMINAçãO DOS PONTOS CRíTICOS | Com base no cadastro dos locais de maior 
incidência de acidentes deverão ser selecionados 15 pontos críticos para correção 
e tratamento das causas estabelecidas com base na execução de pequenas obras 
para adequações operacionais das vias, para corrigir alinhamentos, canalização de 
tráfego, barreiras físicas, recapeamento, pavimentação, drenagem e sinalização 
horizontal, vertical e semafórica, tendo em vista a redução de acidentes, 
principalmente de pedestres e ciclistas, evitando comprometer a fluidez do tráfego;

•	 IMPlANTAçãO DE FAIxAS PARA MOTOCIClETAS | Implantação de oito faixas 
operacionais exclusivas para as motos;

•	 IMPlANTAçãO E RECUPERAçãO DAS PlACAS DE SINAlIzAçãO | Com apoio 
do cadastro da sinalização regulamentada, repor e implantar 160 mil placas de 
sinalização vertical, de forma a assegurar a informação necessária para o usuário 
do sistema viário, que resultam na melhoria geral das condições de segurança 
e circulação, considerando a atualização do conjunto de placas de orientação de 
trânsito bem como a revisão e a atualização das rotas de trânsito para orientar a 
circulação no sistema viário principal;

•	 IMPlANTAçãO E RECUPERAçãO DA SINAlIzAçãO hORIzONTAl | Implantação de 
um milhão de metros quadrados de sinalização horizontal para manter, recompor e 
atualizar a sinalização horizontal existente;

•	 MODERNIzAçãO DA SINAlIzAçãO SEMAFóRICA | Desenvolver e implantar 
equipamentos em áreas de maior fluxo de pedestres ou trânsito intenso, visando: 
maior capacidade dos controladores; foco de pedestres com temporizador; sonoro 
para deficientes visuais, iluminação das faixas e substituição das lâmpadas por 
lEDs. Possibilitar o ajuste da programação de maneira centralizada;

•	 BANCO DE DADOS GEOREFERENCIADOS | Desenvolver e implantação banco 
de dados georeferenciado da sinalização, implantado e regulamentado pelas 
autoridades de trânsito, com dispositivo GPS em cada equipamento de sinalização 
vertical e semafórica, com o propósito de sensoriamento remoto. Este cadastro 
deverá apoiar a manutenção e o reposicionamento da sinalização considerada 
indispensável;

•	 MODERNIzAçãO DA FISCAlIzAçãO | Ampliar e diversificar a fiscalização do 
trânsito priorizando o monitoramento realizado por equipamentos eletrônicos que 
evitem erros e asseguram confiabilidade e eficácia a fiscalização. Como prioridade, 
deverão ser implantados radares para a fiscalização de motocicletas;

•	 MODERNIzAçãO DA COMUNICAçãO vIA vOz | Aquisição de novos equipamentos 
para CET e SPTrans para possibilitar a comunicação direta entre agentes de campo 
por meio de rede e centralizada, de forma a aumentar a eficiência dos agentes no 
campo, ampliar o conhecimento geral da situação e facilitar a tomada de decisão;

•	 PAINéIS DE MENSAGEM vARIÁvEl | Implantação de mais 50 novos painéis de 
mensagem variável para transmitir online mensagens sobre as condições de 
trânsito no viário principal na área Central da cidade;
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•	 MODERNIzAçãO DOS EQUIPAMENTOS DE COMUNICAçãO vIA vOz | Modernização 
das práticas da comunicação via voz para apoio das equipes fixas e de campo, 
incluindo localização, dimensionamento e projeto da central de operação, bem 
como da rede de comunicação; e

•	 GUINChOS PESADOS | Aquisição de guinchos para auxiliar a operação do trânsito.

3.6.3.2. Proteção aos Pedestres
A engenharia de trânsito, legislação, fiscalização e educação para trânsito têm sido as ferra-
mentas tradicionalmente usadas na prevenção dos acidentes, bem como, os programas educa-
tivos realizados, que, de um modo geral, adotam estratégias pedagógicas comportamentais e 
cognitivistas para produzir impactos positivos sobre a mobilidade urbana, priorizando as ques-
tões de interesse coletivo em detrimento das individuais. Em São Paulo os pedestres são os 
usuários mais vulneráveis do sistema viário, já que metades das mortes no trânsito ocorrem 
com os pedestres conforme mostram as estatísticas de vítimas de acidentes em São Paulo re-
alizadas entre 2005 e 2010. Em São Paulo morrem três vezes mais pessoas atropeladas do que 
em Nova york. (São Paulo – 5,56 mortes para cada 100 mil habitantes e Nova york – 1,84 mortes 
para cada 100 mil habitantes102). Essa situação apontou a necessidade do poder público aplicar 
ações de melhoria das condições de segurança dos pedestres, por meio de um amplo processo 
educativo, normalmente precedido de medidas de engenharia tráfego, respaldadas na fiscali-
zação constante. O objetivo é incentivar a civilidade no comportamento das pessoas no trânsito, 
estabelecendo uma relação de mútuo respeito entre os condutores de veículos e os pedestres, 
de forma a se ter um espaço viário mais seguro e harmonioso, diminuindo os comportamentos 
de riscos, tanto das pessoas que andam a pé como dos condutores de veículos.

O Programa de Proteção ao Pedestre compreende:

•	 Criação de uma cultura de respeito ao pedestre, estimulando os seguintes 
comportamentos básicos no trânsito:

•	 O condutor do veículo deve sempre reduzir a velocidade ao se aproximar de 
uma faixa de pedestre não semaforizada, dando prioridade ao pedestre que 
está atravessando rua, o mesmo raciocínio é valido no caso de conversão em 
cruzamento não semaforizado com faixas de pedestres; e

•	 O pedestre deve utilizar sempre que possível uma faixa de travessia para cruzar 
uma rua. Quando a faixa for semaforizada, com foco para pedestres, ele deve 
aguardar a abertura da fase verde na calçada e só iniciar a travessia quando o 
verde se abrir para ele, após verificar que os veículos que se aproximam estão 
parando antes da faixa;

•	 Seleção de zonas de Máxima Proteção ao Pedestre – zMPP, nas quais devem ser 
aplicadas as ações relativas ao programa de proteção aos pedestres e de medidas 
de engenharia de tráfego a serem aplicadas para correção de problemas, tais 
como, decorrentes de estudos específicos, tais como:

•	 Implantação de faixas de travessia em locais com concentração de pedestres, 
quando distanciadas mais de 100m de faixas existentes;

102   Dados da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego – ABRAMET de 2008.
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•	 Manutenção e iluminação de faixas de travessia existentes;

•	 Instalação de placas educativas “Na conversão preferência sempre do pedestre” 
dirigidas aos motoristas, nos cruzamentos semaforizados;

•	 Instalação de placas educativas “Só atravesse no verde”, dirigidas aos pedestres, 
nos cruzamentos semaforizados, com foco para pedestres;

•	 Implantação de programa de padronização da velocidade nas vias do sistema 
viário principal, compatível com a segurança dos pedestres; e

•	 Revisão da programação das fases semafóricas, tendo em vista o provimento de 
tempos suficientes para a travessia dos pedestres.

•	 Divulgação na mídia dos problemas relativos às zMPP, descrevendo seus 
problemas, seu conteúdo e expectativas  quando ao resultado com a finalidade de 
sensibilizar a sociedade e envolvê-la com o Programa de proteção do pedestre;

•	 Desenvolvimento de estratégias de comunicação social e educação de transito para 
conscientizar motoristas e pedestres; e

•	 Estabelecimento de fiscalização intensiva nos enquadramentos do código de 
trânsito relativos à preferência de passagem para pedestre que se encontre na 
faixa a ele destinada.

Neste programa foram incluídas as seguintes ações:

•	 zONAS DE MÁxIMA PROTEçãO AOS PEDESTRES (zMPP) | Aplicação das medidas 
de engenharia de tráfego, educação e fiscalização em 14 áreas polos comerciais da 
cidade e em 13 corredores de tráfego, conforme indicado na Figura 16, a seguir. A 
seleção das zMPPs considerou implantação do programa de proteção do pedestre 
em três fases:

•	 A primeira abrangendo a área central (até a Av. Paulista), área com maior 
concentração de pedestres e de atropelamentos da cidade e considerada como 
área propagadora para o resto da cidade dos comportamentos adequados 
recomendados aos motoristas e pedestres;

•	 A segunda considerando os polos comerciais regionais, tais como Santana, 
Penha, Pinheiros, Lapa, Brás e o Largo 13 de Maio; e

•	 A terceira fase abrangendo os centros comerciais de bairros como: Vila Maria, 
Itaim Bibi, Jardim Paulista, Sapopemba, Itaquera e São Miguel Paulista, além dos 
13 eixos de corredores de tráfego comerciais.
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Figura 16 – zonas de Máxima Proteção aos Pedestres
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•	 CAMPANhA DE CONSCIENTIzAçãO | Desenvolver estratégias de Comunicação 
Social para conscientizar motoristas e pedestres quanto ao comportamento 
adequado para proteção e segurança dos pedestres, envolvendo:

•	 Criação de logomarca e o slogan “Dê preferência à vida. Respeite o pedestre”, 
para identificar as ações que compõem o Programa de Proteção ao Pedestre 
e, assim, conquistar a confiança e o interesse dos cidadãos para a causa da 
segurança;

•	 Divulgação do Programa de Proteção ao Pedestre por meio da implantação de 
faixas de pano com a mensagem “Respeite o pedestre”; de campanha educativa 
na mídia, de mensagens nas contas de luz, água, IPTU e outro meios;

•	 Divulgação, junto aos pedestres, da necessidade de realizar sinal com o braço 
antes de iniciar a travessia em faixas não semaforizadas;

•	 Treinamento de motoristas de ônibus, de ônibus fretados, de peruas escolares, 
de táxis e de veículos da frota da PMSP;

•	 Ações educativas com mímica e teatro de rua nos pontos de grande concentração 
de pedestres;

•	 Divulgação dos conceitos das ZMPPs nos cursos de ensino à distância;

•	 Escolha do tema Pedestre no 3º Prêmio CET de Educação de Trânsito103;

•	 Alocação de 1.500 orientadores de travessia em locais com grande circulação de 
pedestres, conforme ilustra a Figura 17, a seguir; e

•	 Emprego de policiais militares do Comando de Policiamento de Trânsito e de 108 
marronzinhos104 para orientar motoristas e pedestres como proceder para que o 
respeito ao pedestre seja observado nas faixas.

Figura 17 – Orientação de Travessia

103  O Prêmio CET de Educação de Trânsito tem por objetivo incentivar a reflexão, a criatividade e a produção de trabalhos voltados 
para a segurança no trânsito.

104   Os agentes de fiscalização da CET foram apelidados de “marronzinhos” por causa da cor de seus uniformes



118  |  Premissas para um plano de mobilidade urbana

•	 FISCAlIzAçãO INTENSIvA | Posteriormente ao período de conscientização, 
deverá ser intensificada a fiscalização em três enquadramentos que penalizam 
os condutores que deixam de dar preferência de passagem ao pedestre, nas 
seguintes situações:

•	 Avançar sobre faixa de pedestre não semaforizada, se houver pedestre 
realizando o cruzamento;

•	 Avançar sobre a faixa de pedestre semaforizada, quando abre o sinal dá luz verde 
para o veículo, caso em ainda havia pedestres concluindo a travessia; e

•	 Avançar sobre a faixa de pedestre da rua transversal nas conversões em 
cruzamento semaforizado, quando houver pedestre realizando a travessia.

•	 REDUçãO DE vElOCIDADE | O controle da velocidade é crucial para a segurança 
do trânsito, já que, na maioria dos acidentes, a menor velocidade do veículo 
poderia evitar o acidente ou diminuir sua gravidade. Para diminuir a quantidade 
de acidentes de trânsito em São Paulo, é proposta uma simplificação da 
regulamentação com redução da velocidade, de forma a facilitar a compreensão 
dos motoristas sobre a velocidade a ser adotada nos deslocamentos, e, adequar os 
limites impostos a um maior controle do risco no sistema viário. A implantação do 
programa deverá atingir uma extensão total de 530km, iniciando-se pelas vias de 
trânsito rápido e arteriais tipo I105, posteriormente implantado nas demais vias do 
sistema viário principal. As diretrizes estabelecidas para implantar a redução de 
velocidade na cidade de São Paulo fundamentaram-se nos seguintes conceitos:

•	 O risco de ocorrência de acidentes numa via é praticamente o mesmo até a 
velocidade de 60km/h, a partir daí o risco de ocorrência de um acidente cresce 
exponencialmente, conforme indicado no gráfico da Figura 18, a seguir:

Figura 18 – Gráfico do Risco Relativo de Ocorrência de Acidentes e velocidade

105   Desde 1983, a CET adotou a conceituação de hierarquia viária que utilizava critérios de fluxos veiculares e características físico/
operacionais das vias, como os fatores determinantes da sua classe hierárquica. Esses critérios de classificação criavam um sistema 
hierárquico descontínuo, posto que ora um trecho da via pertence a uma rede, ora a outra, devido à variação dos volumes veiculares 
passíveis de alterações. Este fato implicava também em se atualizar periodicamente a classificação viária. Segundo o Código de 
Trânsito Brasileiro - CTB, via arterial é “aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com 
acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade”.
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•	 Reduzindo-se a velocidade permitida na via, por exemplo, de 80km/h para 
70km/h, o risco relativo se reduz. O risco de acidente na velocidade de 80 km /h é 
quatro vezes maior que o risco de acidente na velocidade de 60 km/h;

•	 As regras gerais de padronização de limites de velocidade no Brasil estão 
previstas no Código de Trânsito Brasileiro – CTB, cujo artigo 61 estabelece 
que “a velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de 
sinalização, estabelecidas por suas características técnicas e as condições de 
trânsito”. A velocidade máxima regulamentada deve sempre estar vinculada 
à sua classificação viária. A classificação do sistema viário identifica grupos 
semelhantes de vias a fim de se adotar para cada grupo um tratamento-padrão;

•	 Dirigir um veículo exige manter atenção constante ao que ocorre nas 
proximidades. O motorista precisa perceber, selecionar, decodificar e reagir 
aos vários estímulos e informações ao redor. Dentre estes, as sinalizações de 
regulamentação e advertência devem se destacar das outras informações. Se 
ao longo da via houver diferentes regulamentações de velocidade a percepção 
e reação dos motoristas podem ser comprometidas, aumentado os riscos de 
acidente; e

•	 As vias em São Paulo têm características físicas bastante irregulares, o que 
dificulta a compreensão e o reconhecimento da população em geral sobre sua 
classificação. Aos usuários da via é difícil distinguir uma via arterial de uma 
coletora. Para viabilizar este entendimento, a regulamentação da velocidade deve 
ser reforçada e homogeneizada ao longo das vias, segundo sua categoria.

•	 REQUAlIFICAçãO DE CAlçADAS | Caminhar é o elemento mais importante 
do sistema de transporte de qualquer área urbana em praticamente qualquer 
lugar do mundo. é um modo de transporte elementar, tornando ainda possível a 
utilização de todos os demais modos, que requerem acesso a pé, como ônibus, 
trem, Metrô e automóveis. A população inteira de cada cidade anda a pé todos 
os dias. Em São Paulo mais de um terço da população que trabalha vai e volta a 
pé entre suas residências e locais de trabalho106. Muitas pessoas que estudam 
também andam a pé. Todas as pessoas que utilizam transporte coletivo para 
qualquer motivo andam pelo menos dois trechos a pé, para acesso aos pontos 
de ônibus e às estações de trem e Metrô. Quase todos que utilizam automóveis, 
motocicletas e bicicletas andam a pé pelo menos um segmento da sua viagem para 
acessar locais de estacionamento separados dos locais de origem ou destino. No 
período do almoço de dias úteis, muitas pessoas que trabalham saem a pé para 
acessar restaurantes e lojas. Grande parte de deslocamentos entre residências 
e comércio/serviços locais são realizados a pé. Sem andar a pé, praticamente 
ninguém realizaria qualquer atividade fora de casa. Andar a pé na cidade serve 
também como atividade de lazer, de saúde e de convivência social.  
        Em princípio a infraestrutura para o andar a pé nas áreas urbanas é a 
rede viária existente, porém que praticamente não é reconhecida como uma 
parte fundamental da infraestrutura pelas administrações públicas até hoje. 

106   Conforme dados da Pesquisa O/D de 2007.
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Basicamente, essa infraestrutura consiste no conjunto das calçadas da cidade, 
aliada às faixas de travessia de pedestre das vias onde se realiza o tráfego de 
veículos. Em princípio cada quarteirão deve ser cercado de calçadas, e as calçadas 
de todos os quarteirões adjacentes devem ser ligadas por faixas destinadas a 
travessia a pé, sendo esses locais sinalizados ou não. Assim, como se procura 
oferecer alta qualidade de transporte por ônibus, trem, Metrô e automóvel, deve-
se, igualmente, procurar-se oferecer alta qualidade do transporte a pé, inclusive 
como primeira prioridade do sistema de transporte, já que o transporte a pé 
viabiliza todo o restante das viagens.  
       Alta qualidade de transporte a pé significa basicamente: (i) calçadas de alta 
qualidade, acima do nível das vias para circulação de veículos e (ii) travessias a 
pé de fluxos veiculares de alta qualidade. Calçadas de alta qualidade apresentam 
larguras compatíveis com os fluxos de pedestres, pisos lisos, contínuos e 
antiderrapantes, mesmo quando molhados, livres de obstáculos e defeitos de 
qualquer tipo, ausência de obstáculos no plano horizontal, acima da estatura média 
dos pedestres, com rampas de acesso aos locais de travessia para cadeiras-de-
rodas e outros veículos e objetos como rodas, utilizados por pedestres e aclives/
declives mínimos necessários para drenagem de águas pluviais. As calçadas 
devem ter elementos podo-táteis para circulação de deficientes visuais. Já as 
travessias para pedestres de alta qualidade devem apresentar as informações 
necessárias para pedestres e condutores, visando possibilitar a travessia em 
condições de segurança e conforto, e sem espera excessiva.  
       Essas condições são criadas principalmente por meio de uma combinação 
de regras de trânsito, definidas no CTB, inscritas na sinalização viária, que 
pode ou não estar presente em determinado local de travessia. De qualquer 
forma, o conjunto de regras e da sinalização deve resultar em definição para os 
pedestres e condutores indicando os comportamentos adequados de ambos. A 
sinalização e/ou informação para pedestres e para condutores deve indicar: os 
locais apropriados para travessia, os sentidos dos fluxos dos veículos nestes 
locais, e os momentos adequados para travessia, ou seja, quando a preferência de 
passagem é do pedestre. Além dessas informações, a travessia de pedestre deve 
ter boa visibilidade para os conjugados pedestre-veículo e condutor-pedestre, 
boa iluminação à noite e, dentro do possível, posicionamento natural ao longo do 
caminho natural das pessoas andando a pé.
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Resultados do Programa de Proteção de Pedestre

O Programa de Proteção de Pedestre foi lançado em 11 de maio de 2011, na região central 
da cidade, do centro histórico até a Avenida Paulista. Considerados os levantamentos de 
acidente de trânsito de janeiro a agosto de cada ano, a redução de mortes por atropela-
mento foi de 47,4% de 2011 a 2012, conforme Quadro a seguir.

Mortes de pedestres  atropelados, de janeiro a agosto

 

FONTE: CET/SP

Quando considerada toda a cidade, a redução de mortes por atropelamento foi de 
13,4%, como no gráfico a seguir:  
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3.6.3.3. Educação de Trânsito
A segurança de trânsito deve ser entendida como uma questão cultural. A educação de trânsito, 
além de abordar competências cognitivas e treinar habilidades, abrange ao enfatizar a cultura 
da segurança, explorar sensibilidades, visões de mundo e estilos de vida, capazes de permitir ao 
indivíduo optar por um repertório cultural de convivência de maior harmonia com seus seme-
lhantes e com o ambiente.

A prioridade estabelecida para as ações do programa Educação de Trânsito relaciona-se 
com o programa de Proteção ao Pedestre, de forma a convergir estratégias de Comunicação 
Social facilitadoras e transmissoras de um novo padrão cultural de segurança do pedestre, con-
siderando as várias mídias disponíveis. Destacam, neste sentido, estratégias para a atuação 
dos orientadores de travessia, mímicos e teatro de rua nas ZMPPs, pesquisas comportamentais 
junto a diferentes públicos, lançamento das redes sociais de educação para o trânsito (blogs, 
Orkut®, Facebook® e Twitter®), os novos cursos em ensino à distância dirigidos às questões 
de sustentabilidade e trânsito, à família, ao cidadão e à qualidade de vida e a direção segura de 
condutores.

Dentro deste programa foram contempladas ações de comunicação social classificadas se-
gundo o tipo de público  a ser atingido:

•	 REDES SOCIAIS | Desenvolvimento dos conteúdos de educação de trânsito para 
blogs Orkut®, Facebook® e acompanhamento dos acessos realizados e da troca de 
informações, bem como os principais “trends”107;

•	 EAD- ENSINO à DISTÂNCIA | Criação de cursos para capacitação de professores 
da educação infantil e do ensino fundamental, criação de cursos para condutores 
nas seguintes modalidades: direção segura, pilotagem segura, Inclusão de 
pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida na educação de trânsito, 
sustentabilidade e trânsito e Família em Trânsito – Qualidade de vida e Cidadania;

•	 Cursos oferecidos ao público escolar;

•	 Cursos oferecidos ao público adulto;

•	 Curso específico para condutores;

•	 Comunicação com o público em geral;

•	 Elaboração e aplicação de pesquisas comportamentais; e

•	 CRIAçãO DO CEPAM - CENTRO EDUCACIONAl PAUlISTANO DE MOTOCIClISTA | 
Por meio de convênio de cooperação entre a Associação Brasileira dos Fabricantes 
de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares - ABRACIClO 
e a CET, tendo em vista as principais vítimas fatais de acidentes de trânsito 
da cidade – pedestres e motociclistas, a criação do CEPAM tem a finalidade 
de oferecer um espaço de convivência entre motociclistas e familiares, além 
promover uma diversidade de programas e eventos educativos, constituído por 
cursos permanentes de aperfeiçoamento de habilidades de pilotagem, reforço 

107   No linguajar das redes sócias, “trends”, literalmente “tendências”, são as palavras mais usadas ou mais populares num dado 
momento no Twitter®. “Hot Trends”, por sua vez, significa “tendências quentes”, ou seja, dentre as tendências do Twitter®, são as mais 
populares, ou as mais acessadas e usadas.
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para motociclistas recém-habilitados, eventos periódicos de mobilização e 
conscientização envolvendo fabricantes, profissionais da saúde, mostras culturais 
e artísticas, seminários e congressos, atividades de desenvolvimento e pesquisa.
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ESTE CAPÍTULO É CONSTITUÍDO POR SETE ITENS e trata da 
Visão de Futuro, Plano Estratégico da ANTP, PITU 2020/2025, 
SP 2040, Consolidação das Visões de Futuro, Elementos Bási-
cos de um Plano de Mobilidade Urbana em Grandes Cidades ou 
Regiões Metropolitanas e Esboço de um Plano de Mobilidade 
Urbana..

4. Visão de Futuro 
e os Referenciais 
para um Plano de 
Mobilidade Urbana
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4.1. Visão de Futuro

A prospecção do futuro é um exercício de possibilidades que considera os atores de um dado 
setor, suas alianças, suas oposições e estratégias, constituindo uma rede importante à inovação 
e ao desenvolvimento. A prospecção do futuro não é uma atividade de previsão que busca de-
senhar os fatos mais prováveis, mas sim uma ação aberta a diferentes contextos, desenhando 
múltiplas possibilidades e sugerindo estratégias diversificadas.

A previsão do futuro da Mobilidade Urbana precisa ser fundamentada por uma percepção 
detalhada das tendências nos estilos de vida, tecnologia, demografia e geopolítica, mas se baseia, 
igualmente, na imaginação e no prognóstico. Para “criar o futuro”, é necessário, primeiramente, 
desenvolver uma representação visual e verbal poderosa das possibilidades desse futuro. Em 
seguida aplicar uma metodologia de visão de futuro, classificáveis nas seguintes categorias:

•	 Opiniões de especialistas (Delphi108) e construção de cenários que enfatizam a 
participação de pessoas no processo de prospecção;

•	 Modelagem e análise morfológica que enfatizam o uso de ferramentas analíticas 
para visualização de tendências; e

•	 Monitoração e extrapolação de tendências que têm como ênfase ranking de 
condições de futuro mais próximas do presente.

No presente caso, as Visões de Futuro estão presentes em três fontes básicas, cada uma 
representando uma das categorias de metodologia citadas, respectivamente Plano Estratégico 
Biênio 2012-2013, da ANTP, PITU 2022/2025 e SP 2040.

4.2. Plano Estratégico da ANTP

A elaboração do planejamento estratégico da ANTP para o biênio 2012-2013 levou em conta, 
como pano de fundo, os cenários e a conjuntura da Mobilidade Urbana e trânsito no país e seus 
impactos no meio ambiente. Considerou, ainda, o papel histórico da ANTP em seus 35 anos de 
existência, referenciada na definição do campo de atuação da organização.

Para servir de base à discussão no desenvolvimento do seu planejamento estratégico, foi 
elaborado um documento referencial colocado à disposição dos membros do Conselho Diretor e 
técnicos convidados, sendo realizado um encontro de um dia, após o qual o documento final foi 
preparado, consolidando as sugestões colhidas no evento do dia 01/02/2012.

Tendo em vista que ao longo da história recente da ANTP já haviam sido realizadas outras 
atividades de formulação de processos de Planejamentos Estratégicos Bienais, em especial a 
última, realizado em 2008, considerou-se que o material histórico existente refletia, em grande 

108 O Método Delphi é baseado no princípio de que as previsões por um grupo estruturado de especialistas são mais precisas se com-
paradas às provenientes de grupos não estruturados ou individuais. A técnica pode ser adaptada para uso em encontros presenciais, 
sendo então denominada de mini-Delphi ou “Estimate-Talk-Estimate” - ETE..
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aproximação, o pensamento da comunidade técnica da organização. Por esta razão, como me-
todologia de trabalho, decidiu-se atualizar o cenário externo, incorporando eventos e novas cir-
cunstâncias ocorridas no âmbito da mobilidade e trânsito a partir de 2008 e colocar em análise 
dois aspectos relevantes, a saber: o ambiente externo à ANTP e as bandeiras da ANTP.

No evento realizado, com a participação de 34 pessoas, sendo 24 membros do Conselho Dire-
tor, utilizando-se de metodologia de discussão em grupos, com revezamento entre grupos e com 
discussão final em conjunto com todos os participantes da atividade, pôde-se opinar sobre os dois 
aspectos mencionados, bem como em relação ao rol das futuras ações para a organização.

4.2.1. Ambiente Externo à ANTP
Foram quatro os principais elementos considerados como influenciadores do ambiente externo 
da ANTP, conforme descrito nos subitens a seguir.

4.2.1.1. Década Mundial de Segurança viária pela ONU
Em 11 de Maio de 2011 foi lançada mundialmente, pela Organização das Nações Unidas, a Déca-
da Mundial de Segurança Viária, com o objetivo de reduzir em 50% as mortes no trânsito em 10 
anos. Motivados pelo lançamento da campanha mundial, o Comitê Nacional pela Saúde, Segu-
rança e Paz no Trânsito, formulou documento com o plano brasileiro de redução de acidentes. 
A ANTP participou ativamente da elaboração deste documento, por meio da Comissão Técnica 
de Trânsito, bem como coordenando as propostas produzidas por outras entidades paulistas: 
ABRAMET, CEDATT109 e a Comissão de Trânsito do Instituto de Engenharia de São Paulo. O docu-
mento final do Comitê Nacional espelha fortemente as contribuições da ANTP, pelo alinhamento 
das seguintes propostas principais, segundo seis eixos de ação:

•	 Gestão: criação do observatório nacional, criação da autarquia DENATRAN e 
criação de um sistema de informação confiável de acidentes de trânsito;

•	 Fiscalização: padronizar a fiscalização em todo o país, estabelecer ações 
prioritárias de fiscalização, com base em fatores de risco de acidentes e mortes 
e aperfeiçoamento do regime de autuações e punições com vistas à redução da 
impunidade;

•	 Saúde: ampliação e melhoria do atendimento pré-hospitalar fixo, móvel e 
hospitalar, elevação da qualidade do socorro às vítimas no local do acidente, 
ampliação e consolidação do serviço de reabilitação e fomento à políticas 
eficientes de transporte público, de modo a reduzir a necessidade da utilização de 
meios de locomoção individuais;

•	 Infraestrutura: capacitação dos gestores de trânsito do Sistema Nacional de 
Trânsito - SNT na gestão integrada dos riscos relacionados com a infraestrutura 
viária, criação do programa de proteção do pedestre e do ciclista, criação do 
programa de segurança de motocicleta, criação do programa de segurança 
rodoviária em trechos urbanos e criação de programa permanente de manutenção 
e adequação das vias;

109 CEDATT é Conselho Estadual para a Diminuição dos Acidentes de Trânsito e Transportes, um órgão consultivo de aconselhamento 
e assessoramento ao Governo do Estado de São Paulo para as questões relativas à prevenção e a diminuição de acidentes de trânsito 
urbano e rodoviário.
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•	 Segurança veicular: implantação de programa de inspeção técnica veicular e 
estabelecimento do conceito e requisitos de veículo seguro; e

•	 Educação: implantação de um programa de Comunicação Social para valorização 
da segurança no trânsito, capacitação, formação e requalificação de todos os 
atores que intervêm no Sistema Nacional de Trânsito, incluindo professores da 
rede escolar, melhoria na formação de condutores e implantação da educação para 
o trânsito como prática pedagógica obrigatória nas escolas do Ensino Básico.

4.2.1.2. lei Federal nº 12. 587, de 03/01/2012 – lei da Mobilidade Urbana.
Em 3 de Janeiro de 2012 foi publicada a Lei da Mobilidade Urbana. Foram quase 30 anos para se 
estabelecer o marco regulatório do sistema de transporte urbano e colocar a Mobilidade Urbana 
na agenda das três esferas de governo (federal, estadual e municipal). No período foram pro-
mulgadas: uma nova Constituição Federal, um novo Código de Trânsito Brasileiro e o Estatuto 
das Cidades, bem como criado o Ministério das Cidades, que estabeleceu as diretrizes nacionais 
para a Mobilidade Urbana. A lei estabelece “princípios”, “diretrizes” e “objetivos”, cujos principais 
destaques, na visão da ANTP, são:

•	 Acessibilidade universal;

•	 Desenvolvimento sustentável das cidades (socioeconômico e ambiental);

•	 Equidade no acesso dos cidadãos ao transporte coletivo;

•	 Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso de diferentes modos e 
serviços;

•	 Equidade no uso do espaço público de circulação;

•	 Eficiência na circulação urbana;

•	 Segurança nos deslocamentos das pessoas;

•	 Gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da Política 
Nacional de Mobilidade Urbana (estabelece a obrigatoriedade de criação de órgãos 
colegiados representativos da sociedade civil, operadores e governo);

•	 Estabelecimento de marco legal para licitação e contratação de concessões e 
permissões;

•	 Estabelecimento de prioridades para projetos de transporte público coletivo 
estruturadores do território e indutores do desenvolvimento urbano integrado;

•	 Exigência para que municípios com mais de 20 mil habitantes elaborem um PMU 
(antes a obrigação era para municípios com 500 mil habitantes e pela nova lei, 
1.623 municípios brasileiros deverão elaborar fazer seus PMU);

•	 Garantia e fundamento legal para os municípios implantarem políticas de taxação 
(novos tributos) para priorizar modos de transporte sustentáveis e coletivos 
(pedágio urbano), estacionamento);

•	 Estabelecimento de prioridade aos transportes coletivos em relação ao transporte 
individual motorizado;
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•	 Estabelecimento de prioridade dos transportes não motorizados (pedestres e 
bicicletas) aos não motorizados.;

•	 Estabelecimento dos direitos aos usuários (informações, transparência na fixação 
da tarifa etc.); e

•	 Fixação de políticas de estacionamento e pedágio urbano.

4.2.1.3. Investimento em Infraestrutura de Transporte
Como possibilidades de investimento em infraestrutura de transporte, influência o ambiente 
externo das ANTP, foram destacados:

•	 O Programa de Aceleração do Crescimento da Copa (PAC da Copa) do Governo 
Federal, no valor de R$ 11,8 bilhões de financiamento, abrange um amplo 
programa de implantação de infraestrutura de transporte em 12 capitais do país, 
destinados a garantir a mobilidade de milhões de pessoas em razão da Copa do 
Mundo 2014, inclusive estrangeiros que passarão pelo solo brasileiro;

•	 O Programa de Aceleração do Crescimento da Mobilidade – Grandes Cidades 
(PAC da Mobilidade-Grandes Cidades) do Governo Federal, no valor de R$ 18 
bilhões, sendo R$ 6 bilhões do Orçamento Geral da União - OGU e o restante em 
financiamento, abrange um amplo programa de implantação de infraestrutura de 
transporte em cidades com mais de 700 mil habitantes;

•	 A expansão do sistema de transporte sobre trilhos na RMSP, em sistema 
ferroviário e metroviário; e

•	 A expansão do sistema metroviário do Rio de Janeiro.

4.2.1.4. Rio + 20
Em Junho de 2012 (entre os dias 19 a 22) ocorreu no Rio de Janeiro a Conferência do Meio Am-
biente denominada “Rio + 20”110), tendo como objetivo principal renovar e reafirmar a partici-
pação dos líderes dos países com relação ao desenvolvimento sustentável. Foi, portanto, uma 
segunda etapa da Cúpula da Terra (ECO-92) que ocorreu há 20 anos na cidade do Rio de Janeiro. 
Os principais elementos de interesse relativos à Mobilidade Urbana, transportes em geral e 
cidades sustentáveis, presentes no documento final da conferência, são reproduzidos a seguir:

132. Notamos que o transporte e a mobilidade são fundamentais para o desenvolvimento susten-
tável. Transporte sustentável pode reforçar o crescimento económico, bem como melhorar a acessi-
bilidade. O transporte sustentável alcança uma melhor integração da economia, respeitando o meio 
ambiente. Reconhecemos a importância do movimento eficiente de pessoas e bens, e acesso ao trans-
porte ambientalmente saudável, segura e acessível como um meio para melhorar a equidade social, 
a saúde, a resiliência das cidades, ligações urbano-rurais e produtividade das áreas rurais. A este 
respeito, devemos levar em conta a segurança rodoviária como uma parte de nossos esforços para 
alcançar o desenvolvimento sustentável.

110  Rio+20 é o nome da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro 
de 13 a 22 de junho de 2012. Participaram líderes dos 193 países que fazem parte da ONU.
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133. Apoiamos o desenvolvimento de sistemas de transporte sustentáveis, incluindo eficiência 
energética de sistemas multimodais de transporte, sistemas de transporte público de massa, nome-
adamente combustíveis limpos e veículos, bem como sistemas de transporte melhorados nas zonas 
rurais. Reconhecemos a necessidade de promover uma abordagem integrada à formulação de políti-
cas em níveis nacional, regional e local dos serviços de transporte e sistemas para promover o desen-
volvimento sustentável. Reconhecemos também que as necessidades especiais de desenvolvimento 
sem litoral e de trânsito de países em desenvolvimento precisam ser levados em conta ao estabelecer 
sistemas de transporte sustentáveis de trânsito. Reconhecemos a necessidade de apoio internacional 
aos países em desenvolvimento a este respeito.

134. Reconhecemos que, se bem planejado e desenvolvido, inclusive por meio de planejamento e 
gestão integrada de abordagens, as cidades podem promover sociedades econômica, social e ambien-
talmente sustentáveis. Neste sentido, reconhecemos a necessidade de uma abordagem holística para 
o desenvolvimento urbano e assentamentos humanos, que fornece para habitação a preços acessíveis 
e infraestrutura e prioriza urbanização de favelas e revitalização urbana. Nós nos comprometemos 
a trabalhar para melhorar a qualidade dos assentamentos humanos, incluindo os vivos e condições 
de trabalho dos moradores urbanos e rurais no contexto da erradicação da pobreza, para que todas 
as pessoas têm acesso a serviços básicos, habitação e mobilidade. Reconhecemos também a neces-
sidade de conservação adequada do património natural e cultural dos assentamentos humanos, a 
revitalização dos bairros históricos, e na reabilitação dos centros das cidades.

135. Comprometemo-nos a promover uma abordagem integrada para o planejamento e cons-
trução de cidades sustentáveis e assentamentos urbanos, nomeadamente mediante o apoio das au-
toridades locais, aumentando a sensibilização do público e aumentar a participação dos residentes 
urbanos, incluindo os pobres, na tomada de decisões. Também nos comprometemos a promover polí-
ticas de desenvolvimento sustentável que apoiem inclusive habitação e serviços sociais, um ambiente 
de vida seguro e saudável para todos, especialmente crianças, jovens, mulheres, idosos e deficientes, 
transporte acessível e sustentável e energia, promoção, proteção e restauração do seguro e espaços 
verdes urbanos, água potável e limpa e saneamento, qualidade do ar saudável, geração de empregos 
decentes e melhoria do planeamento urbano e urbanização de favelas. Nós ainda apoiamos a gestão 
sustentável dos resíduos através da aplicação dos 3Rs (reduzir, reutilizar e reciclar). Destacamos a 
importância de se considerar a redução do risco de desastres, a resiliência e os riscos climáticos no 
planejamento urbano. Reconhecemos os esforços de cidades para equilibrar o desenvolvimento com 
as regiões rurais.

136. Enfatizamos a importância de aumentar o número de regiões metropolitanas, cidades e vilas 
que estão aplicando políticas de planejamento urbano sustentável e design, a fim de responder de 
forma eficaz para o esperado crescimento das populações urbanas nas próximas décadas. Notamos 
que os benefícios sustentáveis de planejamento urbano do envolvimento das várias partes interessa-
das, bem como da plena utilização das informações e dados desagregados por sexo, incluindo sobre 
as tendências demográficas, a distribuição de renda e assentamentos informais. Reconhecemos o 
importante papel dos governos municipais na definição de uma visão para as cidades sustentáveis, 
desde o início do planejamento da cidade por meio de revitalização das cidades mais antigas e bairros, 
incluindo através da adopção de programas de eficiência energética na construção de gestão e de-
senvolvimento de sistemas sustentáveis de transporte localmente adequadas. Reconhecemos ainda 
a importância de uso misto e planejamento de incentivar mobilidade não motorizada, nomeadamente 
através da promoção de pedestres e infraestruturas de ciclismo.

137. Reconhecemos que as parcerias entre as cidades e comunidades desempenham um papel 
importante na promoção do desenvolvimento sustentável. Neste sentido, enfatizamos a necessidade 
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de reforçar os mecanismos de cooperação existentes ou plataformas, acordos de parceria e outras 
ferramentas para fazer avançar a as ações coordenadas da Agenda Habitat da ONU, com a partici-
pação ativa de todas as entidades relevantes das Nações Unidas e com o objetivo global de alcançar 
um desenvolvimento urbano sustentável. Reconhecemos ainda a necessidade contínua de adequados 
e previsíveis contribuições financeiras para o Habitat da ONU e da Fundação para os Assentamentos 
Humanos, de modo a assegurar em tempo útil, eficaz e concretamente a aplicação global da Agenda 
Habitat.

4.2.2. Bandeiras da ANTP
As denominadas bandeiras da ANTP, enquanto conjunto de lemas que servem de guia à organi-
zação, foram divididas em duas categorias: bandeiras permanentes e bandeiras conjunturais.

4.2.2.1.Bandeiras Permanentes
As Bandeiras Permanentes da ANTP são aquelas que acompanham a organização desde a sua 
fundação, tratando-se de temas por vezes recorrentes, mas presentes em todas as pautas de 
discussões, representando a defesa dos pontos de vista fundamentais e de natureza global, a 
saber:

•	 Defender a prioridade aos programas, projetos e investimentos para o transporte 
coletivo e trânsito;

•	 Defender a prioridade ao transporte coletivo e aos transportes não motorizados no 
uso do espaço viário público;

•	 Defender a qualidade do transporte público, visando à ampliação da demanda.

•	 Defender a redução de mortes no trânsito e ampliação da segurança viária:

•	 Defender uma nova matriz energética para o sistema de transporte público voltada 
para melhoria do meio ambiente;

•	 Defender a qualidade de vida nas cidades – cidades sustentáveis tanto no aspecto 
socioeconômico como no ambiental;

•	 Defender o transporte público como eixo indutor e instrumento de requalificação 
urbanística das cidades, devendo ser esta a premissa básica dos planos de 
mobilidade;

•	 Estimular a implantação de políticas de circulação de bicicletas nos municípios 
brasileiros; e

•	 Estimular a estruturação e a requalificação dos órgãos de gestão e operação de 
transporte e de meio ambiente nas três esferas de governo, para acelerar as 
avaliações dos projetos nestas áreas e quanto à indicação de fontes de recurso.

4.2.2.2. Bandeiras Conjunturais
As Bandeiras Conjunturais da ANTP, por sua vez, diretamente inspiradas pelas Bandeiras Per-
manentes da ANTP, são fruto da análise da situação atual e perspectivas de curto e médio prazo, 
reforçando a postura da organização na defesa de suas posições específicas, consistindo nas 
ações de:



Premissas para um plano de mobilidade urbana  |  131

•	 Defender perenidade nos investimentos federais em transporte público e acelerar 
a liberação dos recursos para o PAC da Copa e da Mobilidade nas Grandes Cidades;

•	 Defender uma maior participação do transporte público nas cidades brasileiras, 
segundo as diretrizes da lei de Mobilidade Urbana e estimular que a divisão modal 
contemple pelo menos 50% de viagens em transporte coletivo;

•	 Estimular a qualificação do transporte público em um nível de competitividade 
para atrair o usuário do transporte individual motorizado;

•	 Estimular a prioridade no uso do espaço público pelo transporte coletivo e 
transporte não motorizado, estabelecendo política de restrição do uso do 
automóvel em vias urbanas e de estacionamento nas áreas centrais e junto a 
sistemas estruturais de transporte público;

•	 Difundir pesquisa de Avaliação de Imagem do transporte público nas principais 
cidades com coordenação e metodologia da ANTP;

•	 Difundir e consolidar a lei de Mobilidade Urbana. 

•	 Rever planos urbanos no sentido de compatibilizar uso e ocupação do solo com a 
rede de transporte, reduzindo os tempos de viagem e/ou as distâncias percorridas 
pela população;

•	 Empreender ações visando à revisão da legislação sobre licitação para 
dinamização dos processos licitatórios. Defender a atualização dos valores 
dos limites de licitação, a modalidade de licitação de técnica e preço para 
empreendimentos de transporte e serviços, considerando fatores técnicos e 
jurídicos e priorizando a qualidade;

•	 Defender a expansão do PAC de mobilidade para cidades de até 300 mil habitantes, 
que corresponde a 81 cidades e cerca de 60% da população do Brasil, incluindo as 
cidades de regiões metropolitanas;

•	 Defender a acessibilidade universal nos sistemas de transporte coletivo e 
mobilidade urbana;

•	 Defender a desoneração do transporte público e a redução das tarifas;

•	 Somar-se a campanha da UITP111 – dobrar o uso do transporte público até 2025;

•	 Apoiar e colaborar no processo de elaboração dos PMUs nos municípios de mais de 
20 mil habitantes;

•	 Incorporar a política industrial nas bandeiras da entidade, desdobrando-a em 
ações de promoção e defesa de mecanismos de crédito que facilitem o acesso dos 
operadores aos seus produtos.

111  Union Internacionale des Transports Publics - UITP é uma rede internacional para as autoridades de transportes públicos e opera-
dores, decisores políticos, institutos científicos e interessados da cadeia produtiva do transporte público, indústria de serviços. É uma 
plataforma de cooperação em todo o mundo, desenvolvimento de negócios e da partilha de know-how entre os seus 3.400 membros 
de 92 países. A UITP é a defensora global de transporte público e da Mobilidade Sustentável, e da promoção de inovações no setor. A 
ANTP é associada da UITP.
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4.3. PITU 2020/2025

O Plano Integrado de Transporte Urbano – PITU é um processo permanente de planejamento, de 
responsabilidade do Governo do Estado de São Paulo, por meio da STM, cujas propostas devem 
ser revisadas periodicamente, para ajustá-lo a mudanças de conjuntura, mantidos seus objeti-
vos básicos.

4.3.1. PITU 2020
Em 1998, após a realização da Pesquisa O/D de 1997 o transporte da RMSP passou a ser “pen-
sado” principalmente em função do seu impacto sobre a metrópole e do tipo de vida desejado 
por seus habitantes, com a participação das prefeituras, inclusive a de São Paulo. Nascia assim, 
no âmbito da STM, o PITU, inicialmente projetando tendências para os dez anos seguintes à sua 
elaboração. Posteriormente desenvolveu-se o PITU 2020, enquanto plano que identificava, para 
um dado momento, a visão de conjunto não só do que estava no PITU (programa), mas daquilo 
que devia tornar-se viável. Assim, o PITU 2020 passou a ser considerado como um cenário a ser 
perseguido.

a) Princípios do PITU 2020: Metrópole Desejada | O PITU 2020 partiu da formulação de um 
desejo derivado da reflexão sobre como se idealizava a RMSP para o horizonte do ano de 2020, 
estruturando-a como um espaço competitivo, saudável, equilibrado, responsável e cidadão.

b) Metodologia do PITU 2020: Participação e Flexibilidade | O PITU 2020 é considerado um pro-
cesso contínuo de planejamento dinâmico, incorporando as mudanças sociais e econômicas; de-
mocrático, envolvendo os agentes responsáveis pela gestão e operação do transporte; completo, 
examinando não só os investimentos, mas as medidas de gestão; e realista, propondo medidas 
de financiamento regular.

c) Planejamento Estratégico | Entendendo- se “estratégia” como a arte de explorar condições 
favoráveis com o fim de alcançar objetivos específicos, o PITU 2020 partiu da Visão Futura da 
RMSP como direcionador do rumo a seguir. Na sequência, definiram-se os objetivos da política 
de transporte, estabeleceram-se os indicadores de desempenho, construíram-se os cenários 
futuros socioeconômicos e urbanos, conforme indica o Quadro 07, a seguir, elegeram-se as es-
tratégias a adotar nos cenários futuros e escolheu-se a melhor estratégia para a metrópole 
idealizada e, por fim, consolidou-se o conjunto de propostas de ação.

d) Modelagem de Apoio | Como apoio ao processo de planejamento descrito foi aplicado um mo-
delo de simulação adaptado às condições da RMSP no sentido de simular com maior riqueza de 
detalhes o processo de escolha do usuário de transporte. O modelo permitiu maior profundidade 
de análise, calculando os impactos das políticas propostas para o futuro e avaliando os benefí-
cios para todos os segmentos da sociedade.

e) Resultados do Plano: Solução e Não Melhoria | Uma das características marcantes do PITU 
2020 é que seu objetivo era a solução e não a melhoria apenas. Solução que, tanto quanto possa 
ser prevista em determinado momento, uma vez “construída” resultará na obtenção da metró-
pole utópica que foi imaginada como sua premissa.
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f) Principais Propostas | Um exercício mostra os prejuízos pela “não-execução” das ações do 
PITU 2020 e os ganhos decorrentes da sua aplicação. Caso não viesse a ser aplicado, ou somente 
finalizados os investimentos iniciados à época, a situação da Mobilidade Urbana na RMSP seria 
a seguinte:

•	 As viagens de automóvel cresceriam 80%;

•	 Cairia de 50% para 43% a participação do transporte público nas viagens urbanas;

•	 Cresceria o tempo gasto em viagens: 45% para o transporte público e 60% para o 
automóvel;

•	 A velocidade no Centro Expandido na hora de pico diminuiria 25%; e

•	 Aumentaria a quantidade de monóxido de carbono lançada na atmosfera na região 
do Centro Expandido.

Com a implantação das ações propostas pelo PITU 2020, esse quadro se reverteria e os 
ganhos seriam:

Quadro 07 – Cenários Considerados pelo PITU 2020

Cenário 1: Pleno Desenvolvimento

Demografia e Economia Política Urbana

Estabilização do crescimento demográfico;
Provisão de infraestrutura em ritmo compatível  
com o desenvolvimento;

Superação dos entraves da economia brasileira (atraso 
tecnológico, dependência externa, entre outros);

Distribuição equilibrada de infraestrutura urbana no 
espaço urbano;

País alcança desenvolvimento intensivo com aumento 
da produtividade do trabalho;

Redução dos processos de degradação de áreas 
centrais e periféricas; e

Renda per capita cresce a 3% ao ano; e
Recuperação do Centro histórico da cidade  
de São Paulo.

Distribuição de renda se modifica 1% ao ano em favor 
dos segmentos de menor renda.

Cenário 2: Crescimento Moderado

Demografia e Economia Política Urbana

Estabilização do crescimento demográfico;

Situação intermediária entre o padrão do Cenário 1 e o 
padrão atual (2000) de urbanização.

Modelo de acumulação extensiva não superado, apesar 
de seu esgotamento;

Renda per capita cresce 1% ao ano; e

Distribuição de renda se modifica 1% ao ano em favor 
dos segmentos de menor renda.

Cenário 3: Estagnação Econômica

Demografia e Economia Política Urbana

Estabilização do crescimento demográfico;

Padrão atual de urbanização (2000).

Preservação do modelo de acumulação extensiva;

Renda per capita estagnada ao nível de 1997; e

Distribuição de renda sem modificação da situação 
atual (2000).
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•	 A mobilidade recuperaria as condições de 1977, mesmo com o aumento 
populacional;

•	 Aumentaria para 60% a participação do transporte público no total das viagens;

•	 Aumentaria a velocidade média das viagens em 20% (35% na velocidade das 
viagens do transporte coletivo, 30% na velocidade das viagens da população de 
baixa renda e 16% no Centro Expandido); e

•	 Reduzir-se-ia a quantidade de monóxido de carbono no Centro Expandido.

•	 O resultado dessa simulação indica uma metrópole totalmente acessível por 
transporte público, conforme indicam as Figuras e Quadro a seguir, formada por:

•	 284km de novas linhas metroviárias;

•	 Trem especial ligando os aeroportos;

•	 Modernização das linhas ferroviárias “de aproximação” entre a periferia distante e 
os polos da metrópole, a reformulação nas ligações ferroviárias regionais da RMSP 
com Sorocaba, Campinas e São José dos Campos;

•	 Corredores de ônibus, “bondes” modernos, linhas circulares de micro-ônibus no 
Centro Expandido;

•	 Plano viário metropolitano (“Os Caminhos Metropolitanos”112);

•	 Obras de melhorias nas rodovias;

•	 Rodoanel;

•	 Plano municipal de tráfego e sistema viário do município de São Paulo, melhorias 
operacionais no viário da capital, estacionamentos centrais (em garagens 
subterrâneas) e periféricos (próximos ao sistema de trilhos); e

•	 Pedágio urbano.

g) Fontes de Recursos | O investimento total necessário para instituir as ações propostas pelo 
PITU 2020 nos 20 anos (entre 2000 e 2020) foi calculado, em valores do ano 2000, como sendo 
de R$ 30,3 bilhões, incluído os investimentos em curso à ocasião pelo Governo do Estado de São 
Paulo e os programados pelos municípios.

 

112 O Programa Caminhos Metropolitanos possui diversos projetos relacionados realizados pela Coordenadoria de Relações Ins-
titucionais – CRI, da Secretaria dos Transportes Metropolitanos – STM, e pela AGEM (Agência Metropolitana da Baixada Santista) 
desde 1997. Foram feitos estudos do sistema viário com levantamentos de características físicas, circulação de transporte coletivo, 
sinalização, pontos críticos, uso do solo, etc. e a partir de então foram feitas propostas de melhorias no Sistema Viário de Interesse 
Metropolitano - SIVIM. 
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Figura 19 – Sistema Estruturais Trilhos e Pneus, Segundo PITU 2020
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Figura 20 – Infraestrutura viária e Medidas de Gestão, Segundo o PITU 2020
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Quadro 08 - A Metrópole Idealizada e os Resultados Obtidos com o PITU 2020 (base ano 2000)

Visão Futura da Metrópole PITU 2020

Uma metrópole competitiva, Aumento da Acessibilidade

As diversidades econômicas dos 
municípios formam um conjunto 
multifuncional e eficaz. A metrópole 
está inserida na nova ordem mundial.

A mobilidade atinge 1,57 viagens/habitante recuperando as condições 
existentes em 1977;

As medidas de facilidade de acesso da população aos bens e serviços 
urbanos têm seus valores praticamente dobrados;

Amplia-se o raio de alcance das viagens motorizadas;

A velocidade média das viagens cresce aproximadamente 20%;

A velocidade do trânsito no centro expandido aumenta 16%, 
diminuindo os congestionamentos.

Saudável, Melhoria do Ambiente Urbano

O modelo de desenvolvimento é 
sustentável. A metrópole propicia o 
desenvolvimento integral do homem. 
Os recursos naturais são usados 
racionalmente.

Dobra a mobilidade da população de baixa renda;

Triplicam as facilidades de acesso da população de baixa renda aos 
bens e serviços urbanos;

Aumenta em aproximadamente 30% a velocidade das viagens da 
população de baixa renda;

Diminui em aproximadamente 35% a concentração de monóxido de 
carbono no centro expandido metropolitano;

Diminui o nível de ruído no centro expandido, tornando as condições 
mais favoráveis que as de 1997.

Equilibrada, Melhoria do Atendimento aos Polos

Um espaço mais harmonioso. O cuidado 
com a cultura e os espaços públicos. O 
centro metropolitano revitalizado sedia 
atividades de cultura e lazer.

Triplicam as facilidades de acesso aos diversos polos regionais;

Aumenta aproximadamente em 25% a velocidade das viagens com 
acesso aos polos regionais;

Quadruplicam as facilidades de acesso ao centro histórico do 
município de São Paulo que, nas condições da estratégia mínima, 
encontrava-se estrangulado por congestionamentos;

Aumenta em 52% o número de viagens por transporte coletivo com 
destino ao Centro histórico de São Paulo.

Responsável, e Eficiência Econômica

Programas e metas são executados 
sem descontinuidade, mesmo com as 
mudanças administrativas.

A sociedade ganha em tempo um valor equivalente a US$ 40 bilhões 
ao longo dos próximos 30 anos (a partir de 2000).

Cidadã. Melhoria da Qualidade de Serviço

Todos têm a oportunidade de viver com 
dignidade com acesso a bens e serviços. 
Um habitante consciente de sua 
cidadania e identidade metropolitana.

Reverte-se a tendência de queda da divisão modal a favor do coletivo 
que chega a atingir 59,6% das viagens motorizadas;

Aumenta em aproximadamente 35% a velocidade das viagens 
coletivas;

Amplia-se em 38% o raio de alcance das viagens por modo coletivo;

Aumentam significativamente as viagens com integração modal auto 
x coletivo.

Todas as comparações deste quadro relacionam o desempenho da estratégia escolhida para o Pitu 2020 com o 
desempenho da estratégia mínima no cenário de pleno desenvolvimento.
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Quadro 09 - Resumo das Ações Propostas pelo PITU 2020 no Ano 2000

Infraestrutura Intervenção Característica
Investimento Total

(R$ milhões)

Investimentos

Anos-meta (R$ milhões)

2006 2010 2015 2020

Trilhos

Rede metroviária
Implantação de linhas metroviárias (metrô, metrô 
em nível e metrô leve)

284 km em metrô 21.820 5.915 4.140 5.748 6.017

Trem especial dos aeroportos
ligação dos aeroportos de Congonhas, Guarulhos e 
Campo de Marte

44 km em trem especial 880 320 560

Trem aproximador
Modernização das linhas: melhoria do material 
rodante, via permanente, rede aérea e sistema de 
sinalização

88 km de melhorias 440 264 176

Trem regional
ligação da metrópole aos polos de Campinas, 
Sorocaba e São José dos Campos

177 km em trem reformulado 874 524 350

Pneus

Sistema metropolitano
Implantação de corredores de ônibus e 
troncalização - EMTU

300 km de corredores 
exclusivos

223 131 80 12

Sistema municipal - PMSP
Construção de veículo leve sobre pneus - vlP e de 
corredores segregados (semi-canaletas)

260 km de corredores 
segregados

1.596 1.050 546

Sistema complementar
Criação de linhas circulares de micro-ônibus no 
centro expandido interligando o sistema à rede 
aberta

200 km de itinerário em pista 
simples

33 33

viário

Plano viário metropolitano
Novas ligações, maior capacidade, cruzamentos em 
desnível, pavimentação etc.

262 km de melhorias 226 135 91

Concessão das rodovias
Obras de melhorias nas rodovias previstas nas 
privatizações

123 km de melhorias 519 519

Rodoanel
Construção integral, complementando o trecho 
oeste já considerado no viário essencial

121 km em pista dupla 2.562 818 818 682 244

Plano Municipal de Tráfego e Sistema 
viário - PMSP

Continuidade de execução das obras que estão 
previstas no PMTv-SP

149 km de melhorias viárias 283 170 113

Incremento operacional do viário - 
PMSP

Implementação de anéis de tráfego prioritário com 
obras de médio porte nas principais interseções.

52 pontos (interseções)15 km de 
melhorias em vias

527 316 211

Gestão do 
Trânsito

Pedágio urbano
Implantação no centro expandido, com a cobrança 
de uma tarifa de R$ 1,00

233 km2 de área pedagiada 15 15

Estacionamentos centrais
Implantação de garagens subterrâneas na área do 
centro expandido

30 locais com aproximadamente 
11.440 vagas

223 60 41 51 71

Estacionamentos periféricos
Implantação de estacionamentos junto ao sistema 
de trilhos previsto na rede proposta

40 locais com aproximadamente 
26.300 vagas

91 24 17 21 29

Total 30.312 9.974 6.903 7.074 6.361

4.3.1.1. PITU 2025
Em 2006, a STM atualizou e ampliou o alcance do PITU 2020, tendo produzido o PITU 2025, pro-
pondo a adoção de políticas públicas conjugadas à de transporte urbano de pela aplicação das 
politicas descritas a seguir:

a) Política de Uso e Ocupação do Solo | As diretrizes desta política recomendavam o adensa-
mento seletivo da RMSP (orientado pelos planos diretores municipais e respectivas legislações 
de zoneamento) em torno das facilidades de transportes, formando as chamadas centralidades. 

Essa política é coerente com a provisão de Áreas de Intervenção Urbana – AIU ś ao longo 
dos eixos principais de transporte do Plano Diretor Estratégico - PDE da cidade de São Paulo. 
Assume-se que na revisão do PDE e de seus planos regionais o adensamento nesses eixos e nas 
Operações Urbanas será estabelecido como prioritário.
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Quadro 09 - Resumo das Ações Propostas pelo PITU 2020 no Ano 2000

Infraestrutura Intervenção Característica
Investimento Total

(R$ milhões)

Investimentos

Anos-meta (R$ milhões)

2006 2010 2015 2020

Trilhos

Rede metroviária
Implantação de linhas metroviárias (metrô, metrô 
em nível e metrô leve)

284 km em metrô 21.820 5.915 4.140 5.748 6.017

Trem especial dos aeroportos
ligação dos aeroportos de Congonhas, Guarulhos e 
Campo de Marte

44 km em trem especial 880 320 560

Trem aproximador
Modernização das linhas: melhoria do material 
rodante, via permanente, rede aérea e sistema de 
sinalização

88 km de melhorias 440 264 176

Trem regional
ligação da metrópole aos polos de Campinas, 
Sorocaba e São José dos Campos

177 km em trem reformulado 874 524 350

Pneus

Sistema metropolitano
Implantação de corredores de ônibus e 
troncalização - EMTU

300 km de corredores 
exclusivos

223 131 80 12

Sistema municipal - PMSP
Construção de veículo leve sobre pneus - vlP e de 
corredores segregados (semi-canaletas)

260 km de corredores 
segregados

1.596 1.050 546

Sistema complementar
Criação de linhas circulares de micro-ônibus no 
centro expandido interligando o sistema à rede 
aberta

200 km de itinerário em pista 
simples

33 33

viário

Plano viário metropolitano
Novas ligações, maior capacidade, cruzamentos em 
desnível, pavimentação etc.

262 km de melhorias 226 135 91

Concessão das rodovias
Obras de melhorias nas rodovias previstas nas 
privatizações

123 km de melhorias 519 519

Rodoanel
Construção integral, complementando o trecho 
oeste já considerado no viário essencial

121 km em pista dupla 2.562 818 818 682 244

Plano Municipal de Tráfego e Sistema 
viário - PMSP

Continuidade de execução das obras que estão 
previstas no PMTv-SP

149 km de melhorias viárias 283 170 113

Incremento operacional do viário - 
PMSP

Implementação de anéis de tráfego prioritário com 
obras de médio porte nas principais interseções.

52 pontos (interseções)15 km de 
melhorias em vias

527 316 211

Gestão do 
Trânsito

Pedágio urbano
Implantação no centro expandido, com a cobrança 
de uma tarifa de R$ 1,00

233 km2 de área pedagiada 15 15

Estacionamentos centrais
Implantação de garagens subterrâneas na área do 
centro expandido

30 locais com aproximadamente 
11.440 vagas

223 60 41 51 71

Estacionamentos periféricos
Implantação de estacionamentos junto ao sistema 
de trilhos previsto na rede proposta

40 locais com aproximadamente 
26.300 vagas

91 24 17 21 29

Total 30.312 9.974 6.903 7.074 6.361

A política de uso do solo implica na existência de estoque construtivo adicional e capa-
cidade de absorção pela infraestrutura de transportes, nas regiões adensadas. Essas va-
riáveis foram globalmente verificadas e devem ser objeto de confirmação ulterior, em nível 
tático. Foram também propostos critérios quantitativos para promover a redistribuição das 
atividades na RMSP, de molde a aproximar empregos de habitações, em especial nas regiões 
adensadas. Foi também admitido que serão desenvolvidas políticas para limitar a expansão 
da mancha urbanizada da RMSP ao seu contorno atual (2005-2006). Nessas condições, as 
hipóteses de adensamento levarão a um incremento da densidade média na metrópole da 
ordem de 20%.

A materialização do cenário urbano subjacente a essas diretrizes (denominado Cenário 
Equilibrado) dependerá da sua formalização, inclusive no nível legislativo e das respostas dadas, 
na prática, pelo mercado imobiliário.
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b) Política habitacional | Os programas habitacionais para as populações de baixa renda, em-
preendidos pelas diferentes esferas de governo, deverão considerar localizações compatíveis 
com a política de uso do solo anteriormente exposta. Isso significa reverter à tendência de situar 
tais empreendimentos em áreas periféricas, nas quais os terrenos são mais baratos, mas há 
falta de infraestrutura básica, em especial a de transporte.

Note-se, entretanto que o aumento de acessibilidade proporcionado pelas facilidades de 
transportes nas centralidades, ao provocar a valorização imobiliária, pode estimular as pres-
sões para expulsar os grupos de renda baixa que habitam ou vierem a habitar esses locais. O 
PITU 2025 pressupõe que serão desenvolvidas medidas, inclusive subsídios, para permitir a pro-
teção desses grupos, na obtenção das habitações e na sua fixação ulterior nesses locais.

c) Política de logística Urbana de Cargas | Além de sediarem centralidades, os Centros Logís-
ticos Integrados (CLIs) projetados pela Secretaria de Transportes do Governo do Estado de São 
Paulo (cargas) ensejam a remodelação da logística urbana de cargas. Utilizando o Rodoanel e 
o Ferroanel como estruturas de circulação de bens no entorno da RMSP, os CLIs armazenarão 
e veicularão as mercadorias a partir de pontos mais próximos às origens e destinos das mes-
mas, utilizando veículos menores e minimizando os percursos de coleta e distribuição na malha 
urbana. Esse objetivo é completado pelas mini centrais logísticas empreendidas pela SMT, que 
desempenham papel análogo, como terminais urbanos de carga, em pontos selecionados.

d) Política de Financiamento Expandida | O PITU 2025 pressupõe a captação pelo Poder Público 
de parte significativa da mais valia imobiliária gerada pelos empreendimentos de transportes. 
Os recursos assim obtidos deverão ser aplicados nestas políticas conjugadas e nos projetos de 
transportes do plano, para colaborar no financiamento de investimentos e custeio. Aliviam-se 
dessa forma as pressões sobre o orçamento fiscal convencional, em grande parte apoiado por 
impostos indiretos, que inibem a produção e são mais regressivos.

Ressalte-se que os investimentos que cabem ao poder público nestas políticas, embora 
ampliados em relação às aplicações tradicionais (por exemplo, quando se executarem projetos 
habitacionais de caráter social em terrenos mais caros, por sua localização), levarão ao melhor 
aproveitamento de infraestruturas existentes e, o que é mais importante, a economias operacio-
nais (custeio), ao longo dos anos.

e) Política de Desenvolvimento | As políticas de desenvolvimento devem objetivar o aproveita-
mento das oportunidades geradas pelo adensamento seletivo com uso misto e pelos projetos 
logísticos, para promover a geração de empregos em coerência com as políticas de balancea-
mento antes mencionadas. Esses empreendimentos abrem oportunidades novas para diversifi-
car a localização dos polos de emprego na RMSP, levando-os também à periferia, em iniciativas 
que procuram vencer o histórico impasse vigente nessa matéria.

f) Política de Sustentabilidade e Segurança para o Sistema de Transporte de Passageiros | 
Nesta edição do PITU, a chamada “Estratégia Preferida de Transportes” – integrada pelos com-
ponentes clássicos de infraestrutura, gestão e preços – trabalha de forma harmônica com as 
políticas conjugadas antes expostas e foi selecionada mediante o cômputo de indicadores que 
focalizam as três dimensões fundamentais do transporte sustentável (econômica, social e am-
biental), cerne do PITU 2025, desdobrando-se em termos de Infraestrutura, Medidas de Gestão 
e Políticas de Preços e Estrutura de Financiamento do PITU 2025, conforme descrito:
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•	 Infraestrutura

No sistema metro-ferroviário, o PITU 2025 conta com a vigorosa expansão da rede de Me-
trô, totalizando 110km de acréscimo até 2025 (sobre a rede existente no início de 2005). A malha 
convencional do trem metropolitano, por seu turno, é modernizada segundo as diretrizes da 
CPTM, dobrando a sua capacidade, em relação ao nível vigente em 2005/2006. Adicionam-se 
ainda quatro serviços expressos, que se agregam ao Expresso Leste. O pacote metro-ferroviário 
é completado ainda pelo conjunto Expresso Aeroporto e Trem de Guarulhos.

Esse arcabouço estrutural de trilhos é complementado por um grupo de corredores conven-
cionais – Via Livre113 e Passa-Rápido – aos quais se somam os de projeto especial: os expressos 
Tucuruvi – Guarulhos, ABD - CECAP e Tiradentes. O conjunto conta ainda com os “Corredores 
Urbanísticos”, um novo produto de transportes, com tecnologia moderna, veículos modulares 
para 350 a 400 passageiros, sobre pneus ou trilhos, tração elétrica e que se associam a projetos 
de revitalização urbana dos bairros situados em sua área de influência.

Na esfera da cidade de São Paulo, adicionam-se ao sistema os terminais da SPTrans e no 
âmbito metropolitano os da EMTU/SP.

Ressalte-se ainda o programa Pró-Polos114, ao qual se propõem acrescentar os “Terminais 
Chave”, que incluem, também, os previstos no PITERP. Esses “Terminais-Chave” desempenham 
papel importante na articulação entre os sistemas municipais, intermunicipais e de longa dis-
tância, interceptando esses fluxos e os do transporte por fretamento. A partir daí, os usuários, 
cujas viagens têm origem ou destino no Centro Expandido, contam com uma rede de transportes 
relativamente cerrada, que favorece os seus deslocamentos por transporte coletivo. Essa rede 
poderá ser completada por serviços locais de micro-ônibus de boa qualidade, para facilitar ainda 
mais as viagens necessariamente motorizadas no Centro Expandido.

Os “Terminais-Chave” deverão ser providos de estacionamentos, cuja oferta física deverá 
ser adequadamente dimensionada, em conjunção com a respectiva política tarifária, dando-se 
preferência a essas localizações externas, em vez de estacionamentos nas regiões centrais. Tais 
terminais, igualmente, deverão usar os recursos de tecnologia da informação e de programação 
operacional para eliminar as filas físicas de passageiros no seu interior, substituindo-as por filas 
virtuais.

O complexo de infraestruturas do PITU 2025 é completado pelos sistemas viários básicos, 
metropolitano e da Capital – SIVIM115 e SVE116 – devidamente coordenados e funcionando com 

113  Trata-se de ações operacionais que priorizam o transporte coletivo, como as adotadas pela SPTrans a partir de 2001.

114  O Programa Pró-Polos foi instituído pelo Decreto Estadual nº 49.052, de 19/10/94, e tem como principais objetivos: (1) propiciar 
a melhoria da acessibilidade aos núcleos dos municípios das regiões metropolitanas, promovendo e facilitando a integração dos 
diferentes modos de transporte; (2) incentivar políticas e ações necessárias para fluidez e segurança do sistema viário e sua área de 
influência; (3) promover a revitalização dos núcleos urbanos com tratamento urbanístico nas áreas de intervenção e seus entornos, 
para garantir condições adequadas de circulação e segurança aos cidadãos e (4) modernizar o modelo de atendimento do transporte 
público nas regiões metropolitanas.

115  O Programa SIVIM – Sistema Viário de Interesse Metropolitano foi criado em 1997 pela Coordenadoria de Assistência aos Mu-
nicípios da STM no âmbito do Programa Caminhos Metropolitanos. Os trabalhos envolveram o levantamento das principais vias das 
regiões metropolitanas e os pontos críticos do sistema viário para propostas de intervenções como construção e pavimentação de vias, 
adequação da sinalização e circulação nas áreas de transporte e trânsito, entre outros. Projetos importantes da EMTU/SP nasceram 
deste programa, como a construção do Corredor Metropolitano Noroeste na Região Metropolitana de Campinas; implantação de Esta-
ções de Embarque (Acessibilidade Metropolitana) nas três regiões metropolitanas e Programa de Revitalização dos Polos Municipais 
de Articulação Metropolitana - Pro-Polos.

116  Trata-se do Sistema Viário Metropolitano - SVE, criado na década de 1980, e que se transformou no “Programa de Desenvolvi-
mento do Sistema Viário Estratégico Metropolitano de São Paulo”, desenvolvido pela PMSP e pelo Governo do Estado de São Paulo em 
2009, tendo como gestora a Desenvolvimento Rodoviário S/A - DERSA.
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uniformidade de padrões operacionais e identidade visual. Todo o conjunto é suposto articular-se 
com os centros logísticos antes mencionados e com os serviços de transporte de passageiros e 
sistemas viários dos demais municípios da RMSP, mediante conexões físico-operacionais e sua 
coordenação, supridas, em especial, pelos sistemas da EMTU/SP e da CPTM.

O PITU 2025 apoia ainda o transporte não motorizado, via Programa Pró-Polos, em sua con-
figuração vigente e ampliada pelos “Terminais Chave”, que procuram melhorar o deslocamento 
dos pedestres e ciclistas nas proximidades das estações e terminais. Além disso, ao privilegiar 
o adensamento em locais determinados, com uso misto, conjugado ao sistema de transportes, 
o PITU 2025 abre a oportunidade de criação de bolsões mais calmos, predominantemente resi-
denciais, no tecido urbano remanescente. Nessas áreas deverá ser regulado com mais rigor o 
tratamento das calçadas e proposta a construção de ciclovias.

•	 Medidas de Gestão e Políticas de Preços

O PITU 2025 recomenda aperfeiçoar o uso dos recursos dos serviços hoje existentes, com-
pletando planos e projetos em andamento, melhorando a coordenação e evitando superposições 
e duplicidades. O fortalecimento institucional do setor de transportes, especialmente nas rela-
ções intergovernamentais, é uma das importantes medidas para ensejar tal objetivo.

Um segundo aspecto se refere às prioridades viárias, que devem estabelecer ou reforçar 
uma determinada sequência de atendimento aos usuários, onde se coloca em primeiro lugar o 
já citado transporte não motorizado, em segundo o transporte coletivo e em terceiro o trans-
porte individual motorizado. Nesse sentido, é recomendável alocar aos autos ao menos uma 
parte mais significativa dos custos totais (inclusive externalidades) por eles provocados. Com 
isso o PITU 2025 estará apontando o serviço de transportes na direção da eficiência, sendo 
o pedágio urbano o instrumento mais adequado para promover tal política. Esse propósito 
encontra apoio na evidência empírica e foi confirmado nas simulações realizadas no presente 
trabalho.

O pedágio urbano deverá ser implementado apenas a partir de 2.012 - 2.015, quando estará 
inteiramente operacional e em regime a chamada “Estratégia Complementar”, que adicionará, 
aos projetos hoje em andamento, a extensão da Linha 5 (Lilás) do Metro, o Expresso Aeroporto, a 
duplicação da capacidade da CPTM e uma nova etapa do projeto de troncalização117 da EMTU/SP.

No âmbito das políticas de gestão, ressalta-se ainda a importância da operação do sistema 
viário, através do seu monitoramento, remoção de incidentes, sinalização fixa, variável e sema-
fórica, controle de frotas clandestinas e coordenação operacional entre os arcabouços básicos 
da PMSP e do SIVIM.

No que diz respeito à política tarifária, o PITU 2025 preconizava a manutenção das práticas 
prevalentes, com exploração máxima dos recursos da bilhetagem temporal pelas esferas da 
PMSP e da STM. O bilhete único, embora ensejando a integração em qualquer ponto, um de seus 

117 Como parte do PITU cabe à EMTU/SP implantar a troncalização do transporte de baixa e média capacidade nas regiões mais 
críticas da RMSP. O conceito de troncalização dos sistemas de baixa e média capacidade, formulado com base na integração, torna 
possível, com menor investimento, melhorar a operacionalidade dos serviços, utilizando-se novas tecnologias como a bilhetagem 
automática, monitoramento eletrônico, veículos articulados, veículos leves sobre trilhos, entre outras possibilidades. Desta forma, o 
conceito de troncalização aprimora a proposta de tratamento preferencial ao transporte coletivo, melhorando a qualidade e reduzindo 
os custos operacionais pela conjugação de duas ações: intervenções físicas e controle de operação do sistema viário, resultando em 
um aumento substancial da velocidade comercial e na melhoria dos serviços prestados. Além da melhoria dos serviços, a troncaliza-
ção permite a composição de uma rede de transporte integrada, interligando os sistemas de baixa, média e alta capacidade, consoli-
dando a política de integração do transporte coletivo da RMSP.
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méritos, não pode prejudicar as propostas dos terminais como formuladas. A proposta também 
não excluía o retorno ao exame da tarifa-distância – analisada e temporariamente descartada 
neste trabalho – nas futuras reavaliações do já citado “Cenário Equilibrado”, a primeira das quais 
deverá ser feita em torno de 2009.

•	 Estrutura de Financiamento do PITU 2025

O orçamento de investimento do PITU 2025 (base 2006) montava a R$ 48.676 milhões, como 
detalhado no Quadro 10, a seguir:

Quadro 10- Orçamento do PITU 2025 (base R$ milhões de 2006)

Projetos Unidade
2006 a 2012 2013 a 2025 2006 a 2025

Quant. R$ Quant. R$ Quant. R$

Metrô km 32 8.113 78 21.929 110 30.042

Trem metropolitano global sim 3.433 sim 1.779 sim 5.212

Expresso/Trem Aeroporto km 28 1.431 0 0 28 1.431

SIvIM – Sistema viário de 
Interesse Metropolitano e SvE 
– Sistema viário Estratégico do 
Município de São Paulo.

global sim 196 0 0 sim 196

EMTU – Troncalização global sim 1.296 0 0 sim 1.296

Corredores – via livre km 0 0 100 113 100 113

Corredores – Passa Rápido km 27 180 83 409 110 589

Expresso Tucuruvi-Guarulhos km 21 519 0 0 21 519

Expresso ABD – CECAP km 0 0 24 391 24 391

Expresso – Tiradentes km 32 720 0 0 32 720

Corredores Urbanísticos km 10 460 100 4.589 110 5.049

SPTrans – Terminais global sim 100 Sim 545 sim 645

EMTU – Terminais – Pro-Polos um 25 133 0 0 25 133

Terminais Chave – Pro-Polos um 0 0 15 140 15 140

Sistema viário + 
Estacionamentos

TNM – Transporte Não 
Motorizado

verba 0 0 Sim 1.600 sim 1.600

Pedágio Urbano global 0 0 Sim 600 sim 600

TOTAIS 16.581 32.095 48.676
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4.4. SP 2040

O SP2040 é uma iniciativa da PMSP, liderada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ur-
bano – SMDU, e consiste num plano de longo prazo de orientação para uma ampla transforma-
ção da cidade de São Paulo, apontando formas de organização social, econômica, urbana e am-
biental que assegurem o uso inteligente dos recursos e promovam melhores condições de vida 
para a população. Seu objetivo é o de construir uma visão estratégica de longo prazo, de modo 
a estabelecer um referencial para os posicionamentos do município, para as políticas públicas, 
para os agentes privados nacionais, globais e para organizações não governamentais.

O SP2040 segue dois princípios:

•	 é ESTRATéGICO, pois prioriza e privilegia as grandes diretrizes consensuais, 
objetivos abrangentes e projetos que possuem efeitos irradiadores sobre os 
diversos setores e que servem como catalisadores do desenvolvimento da cidade; 
e

•	 é TERRITORIAl, pois privilegia o espaço de vida dos cidadãos, como expressão 
que articula as diferentes dimensões das políticas públicas, sejam elas sociais, 
econômicas, ambientais, culturais etc.

O SP2040 abrange cinco Eixos Estratégicos, cada um envolvendo um leque diferente de 
questões essenciais para o desenvolvimento da cidade, a saber:

•	 Coesão Social;

•	 Desenvolvimento Urbano;

•	 Melhoria Ambiental;

•	 Mobilidade; e

•	 Oportunidade de Negócios.

Na visão de Futuro, construída em conjunto com a sociedade e tendo as análises de seleto 
time de especialistas como parâmetro, São Paulo logra alcançar um modelo de crescimento 
que conjuga crescimento econômico, com (i) redução das desigualdades sociais, territoriais e de 
oportunidade, (ii) inclusão social e (iii) sustentabilidade ambiental.

O SP2040 parte da ideia de que a cidade de São Paulo se consolida como centro global de 
negócios e inovação, sendo capaz de atrair e reter investimentos, atividades econômicas e mão de 
obra qualificada. Orienta sua economia para ativadas de baixo carbono e intensivas em conheci-
mento, criatividade, tecnologia e inovação, como energia alternativa, ciências da vida e saúde hu-
mana, finanças, negócios em geral e turismo médico, de negócios e cultural. E mantém-se como 
polo comercial e logístico regional, com investimentos na infraestrutura globalmente competitiva.

O SP2040 foi estruturado em quatro etapas:
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Etapa 1: visão Estratégica Preliminar para a Cidade – Com base em planos e 
diagnósticos existentes e análise de planos de outras cidades do mundo, será 
elaborada uma visão estratégica preliminar com as diretrizes e proposições para 
cada eixo estratégico.

•	 Etapa 2: Delphi e Estudos de Aprofundamento – Ampla consulta a agentes da 
sociedade através do método Delphi. Esse método representa a primeira forma 
de consulta à sociedade dentro do plano SP2040, focando especialistas. Ao longo 
de duas rodadas, são aplicados questionários interativos, que apresentam a visão 
de Futuro e as proposições iniciais para construir a “São Paulo que Queremos 
em 2040”. Em paralelo, os especialistas da Universidade de São Paulo - USP 
trabalharam em estudos de aprofundamento das proposições dos cinco Eixos 
Estratégicos.

•	 Etapa 3: Apresentação e Debate com a Sociedade – Foram realizados eventos e 
oficinas regionais para debates referentes aos resultados das etapas anteriores, 
visando aperfeiçoar o SP2040 e a visão de Futuro desejada e harmonizá-la de 
acordo com os interesses de população paulistana.

•	 Etapa 4: Consolidação do Planejamento Estratégico – Por fim, a versão Preliminar 
do SP2040, mais os insumos advindos do Delphi e dos estudos de aprofundamento, 
bem como os eventos e as oficinas regionais deram insumos ao “Plano Estratégico 
Consolidado para a Cidade de São Paulo”, com detalhamento de projetos, obras e 
ações e cronograma de implementação.

4.4.1. visão de Futuro
A cidade de São Paulo de 2040 será uma cidade globalmente competitiva e capaz de associar 
crescimento econômico com melhores condições de vida para toda a população e respeito ao 
meio ambiente e uso racional de seus recursos naturais. Ou seja, São Paulo alcançará um pa-
drão de desenvolvimento que combinará crescimento com (i) redução das desigualdades sociais, 
territoriais e de oportunidade; (ii) inclusão social; e (iii) sustentabilidade ambiental.

Assim, toda a sua população de São Paulo habitará com dignidade e chegará ao trabalho 
de forma confortável e em tempo compatível com uma boa qualidade de vida. Terá acesso a 
serviços de educação e de saúde de qualidade, lazer, cultura e parques nas vizinhanças de suas 
residências. Terá encontrado a forma de conviver com as águas, com seu meio ambiente e com 
sua paisagem natural. Os jovens terão oportunidades de emprego e os idosos encontrarão uma 
cidade preparada para proporcionar-lhes um envelhecimento com qualidade de vida.

Os pesados investimentos necessários para atingir esses patamares terão sido realizados 
com base tanto na prioridade orçamentária quanto na capacidade de antecipar recursos por meio 
de parcerias público-privadas lastreadas na valorização dos ativos da cidade. Terá sido fundamen-
tal São Paulo assumir e intensificar sua vocação histórica de centro financeiro e de negócios cons-
tituindo-se em polo global de atração de investimentos e principal referência no hemisfério sul.

Ao longo do tempo, até 2040, a cidade de São Paulo terá se internacionalizado, potencia-
lizado centros de inovação e pesquisa, reorientado seu parque industrial para atividades mais 
intensivas em tecnologia, inovação e valor, desenvolvido atividades de serviços mais complexas 
e sofisticadas, atraído e retido recursos humanos altamente qualificados e atingindo níveis de 
excelência em produção cultural, intelectual e acadêmica.



146  |  Premissas para um plano de mobilidade urbana

4.4.2. Direcionamento e Escolhas Estratégicas
A viabilização da cidade desejada envolve a atuação em três linhas estratégicas:

1. Objetivos Transversais:
A transversalidade é um importante elemento para se viabilizar a cidade desejada. Isso 

porque a cidade é uma só, e, muitas vezes, visões estritamente setoriais podem levar a análises 
e intervenções parciais, com impactos não planejados em outras áreas. Nesse sentido, os obje-
tivos transversais, listados a seguir, funcionam como elementos articuladores a fim de que as 
políticas convirjam em direção ao sentido desejado.

•	 Aproximar moradia e emprego;

•	 Recuperar a qualidade ambiental;

•	 Modernizar a infraestrutura urbana;

•	 Fomentar a produtividade e a competitividade;

•	 Promover a inclusão social;

•	 Ampliar capacidade de investimento na cidade; e

•	 Promover uma forte identificação interna e externa da cidade de São Paulo

2. Gestão Compartilhada:
A gestão compartilhada significa transformar ciclos políticos em ciclos de desenvolvimento, 

por meio da produção de comprometimento entre governos atuais e futuros com objetivos e me-
tas de longo prazo. Faz-se necessário, para tanto, o desenvolvimento de novo arranjo e o apro-
fundamento da articulação dos instrumentos de planejamento, transparência e controle social, 
com vistas à promoção de uma matriz de tomada de decisões baseada em cenários, evidências 
e indicadores e debates. 

•	 Promoção do engajamento dos cidadãos e articulação com setores da sociedade 
civil e da iniciativa privada nos diversos ciclos do planejamento;

•	 Estabelecimento de maior articulação entre os instrumentos de planejamento: 
Planos Diretores, Programas de Metas, Planos Setoriais, Planos Plurianuais e 
Leis Orçamentárias; e

•	 Fortalecimento da articulação com outras esferas de governo e agências e 
organismos nacionais e internacionais com funções de planejamento.

3. Parceria nos Investimentos:

Aprimoramento e criação de novas possibilidades de financiamentos da política urbana, o que 
envolve, necessariamente:

•	 Busca ativa para reforçar a articulação entre esferas de governo, promoção de 
parcerias público-privadas e estímulo ao investimento privado na qualidade de 
vida na cidade, o que incluí a exploração de novas possibilidades de captação de 
recursos; e
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•	 Fortalecimento de uma nova matriz de decisão dos investimentos públicos que 
considere os seus impactos e inclua em seus custos futuras externalidades, como 
demanda por outros equipamentos, impactos sobre a mobilidade da cidade etc.

4.4.3. Eixos Estratégicos
A visão estratégica de longo prazo será construída abrangendo os cinco Eixos Estratégicos, cada 
um deles compreendendo um leque diferente de questões essenciais para um desenvolvimento 
coerente, equilibrado e justo da cidade. São eles: Coesão Social, Desenvolvimento Urbano, Me-
lhoria Ambiental, Mobilidade e Oportunidade de Negócios

4.4.3.1. Coesão Social
A desigualdade social, urbana e territorial da capital paulista foi produzida a partir do processo 
histórico de desenvolvimento do país e da cidade. As condições territoriais decorrentes da dinâ-
mica de formação da cidade, cristalizadas no chamado padrão centro-periferia a partir de mea-
dos do século XX, contribuíram para produção de uma estrutura social que, além de se caracte-
rizar por enormes disparidades de oportunidades, renda e riqueza, gerou uma estrutura urbana 
espacialmente segregada e marcadamente fragmentada. Nesse sentido, a desigualdade urbana 
é fenômeno ao mesmo tempo social e territorial, na qual diversos componentes se sobrepõem e 
se reforçam de forma cumulativa.

A visão de Futuro de São Paulo para 2040 está fortemente comprometida com a inclusão so-
cial e com a redução expressiva de suas diferentes formas de desigualdade, com destaque para as 
desigualdades de renda, territorial e de acesso a serviços públicos. Assim, almeja-se uma cidade 
diversa em termos de classe, credo, posicionamento, idade e origem, na qual todos possam gozar 
das mesmas oportunidades de vida e de desenvolvimento pessoal. A diversidade, por sua vez, será 
um dos principais ativos da cidade nas próximas décadas. De forma complementar, a cidade pro-
move referências para fortalecer o sentido de pertencimento e identificação em seus habitantes 
através da preservação da cultura tradicional, das identidades locais e da memória da cidade.

4.4.3.2. Desenvolvimento Urbano
O rápido e intenso processo de formação da cidade de São Paulo produziu uma estrutura terri-
torialmente desequilibrada. Está expressa no desenvolvimento desigual das atividades urbanas 
pelo território, onde a densidade populacional é maior nas áreas periféricas, a atividade econô-
mica e os empregos a ela relacionados se concentram fortemente no Centro Expandido.

A cidade de São Paulo de 2040 deve se tornar uma base eficiente do ponto de vista territorial 
e funcional, garantindo um bom desempenho urbano para exercer um papel decisivo na inter-
nacionalização da economia nacional. Deve manter-se como principal base urbana de conexão 
com as demais cidades brasileiras, da América Latina e de outros centros internacionais. Para 
alcançar esta meta deverão ser aplicadas políticas públicas que promovam a coesão social e ter-
ritorial. Deve buscar, simultaneamente, o equilíbrio socioespacial no interior dos territórios pre-
cários que necessitam investimento em infraestrutura básica e, no interior de áreas nas quais a 
modernização da infraestrutura é essencial para que a cidade cumpra suas novas funções.

4.4.3.3. Melhoria Ambiental
Historicamente, os processos de industrialização e de urbanização impactaram negativamente 
os componentes básicos dos ecossistemas, a saber: água, ar e solo. Esse foi o caso da cidade 
de São Paulo e da RMSP, os quais vivenciaram processos extremamente rápidos e intensos 
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de industrialização e urbanização, ancorados em um explosivo crescimento populacional. Tais 
processos estão na base de uma miríade de desequilíbrios estruturais, sendo que dentre tais 
desequilíbrios destacam-se os ambientais.

Nesse sentido, a principal meta ambiental para São Paulo em 2040 é integrar o tecido ur-
bano com os componentes básicos dos ecossistemas, de tal forma a tornar a vida dos seus 
cidadãos mais aprazível, saudável e segura ao mesmo tempo em que permitir maior equilíbrio 
entre meio ambiente e todos impactos decorrentes das ações humanas na cidade. Isso significa 
controlar a poluição ambiental e respeitar a capacidade de assimilação do meio ambiente, tanto 
local como globalmente. Pretende-se que as ações previstas na cidade que interfiram com o 
ambiente ocorram sempre no sentido de buscar a sua sustentabilidade com o meio.

4.4.3.4. Mobilidade
O sistema de mobilidade da cidade de São Paulo se caracteriza por (i) alta demanda por des-
locamentos de longa distância; (ii) grande dependência de meios de transporte motorizados e 
sistema de transporte coletivo insuficiente e nem sempre devidamente integrado e (iii) sistema 
de acesso e trânsito de pessoas e cargas à cidade e pela cidade insuficiente e ineficiente. Tal sis-
tema (e os desequilíbrios a ele correspondentes) foi gestado ao longo do processo de desenvol-
vimento da cidade no qual os meios de transporte motorizados e individuais foram privilegiados 
conjuntamente com o padrão horizontal de expansão da cidade.

Tendo isso em vista, o objetivo básico da estratégia de mobilidade para São Paulo em 2040 
é aproximar as pessoas das oportunidades e das suas atividades cotidianas, como estudo, tra-
balho, consumo, lazer e entretenimento. A realização de tal objetivo, além de representar me-
lhorias significativas para a qualidade de vida das pessoas, significa a diminuição dos custos de 
tempo e dinheiro gastos com os deslocamentos cotidianos de pessoas e cargas, gerando efeitos 
positivos sobre a competitividade da cidade.

4.4.3.5. Oportunidade de Negócios
A partir do processo de reformas dos anos 1990, a economia brasileira, em geral, e a economia 
paulistana, em particular, embarcaram em intenso processo de reestruturação produtiva. A in-
dústria que emerge desse processo e a sua parcela que fica em São Paulo é uma indústria mais 
produtiva e mais intensiva em conhecimento, tecnologia e inovação, e que depende de fatores 
de aglomeração modernos relacionados, por exemplo, à oferta de serviços especializados e à 
oferta de mão de obra diversificada e qualificada. Ao mesmo tempo, São Paulo viu emergir um 
complexo setor de serviços, que ganhou dinâmica própria na medida em que foi inserido na dinâ-
mica de mercado e esse mercado se expandiu a partir da maior internacionalização da economia 
brasileira e da incorporação das novas tecnologias da informação e comunicação.

Dadas as mudanças recentes na economia da cidade, a Visão de Futuro almejada pelo 
SP2040, ambiciona que a economia paulistana se caracterizará, em 2040, por dispor de uma es-
trutura produtiva intensiva em baixo carbono, diversificada, rica em oportunidades às empresas 
e trabalhadores, propiciando melhores condições de vida para seus habitantes. Desenvolvida 
a partir de uma forte infraestrutura de conhecimento, intensiva em criatividade, tecnologia e 
inovação, o seu núcleo dinâmico se lastreará nas interações entre atividades econômicas in-
tegradas, diversificadas, sofisticadas e complexas, sejam elas de serviços ou industriais. Isso 
permitirá que a cidade reforce seus papeis de polo produtor de bens e serviços sofisticados, de 
centro de comando da economia nacional e de centro de articulação de espaços regionais e na-
cionais com os mercados externos.
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4.4.4. Projetos Catalisadores
Os Projetos Catalisadores são projetos fundamentais para viabilizar a estratégia do SP2040 e 
alcançar a “Cidade que Queremos” em 2040. Eles estabelecem os chamados efeitos irradiado-
res, ou seja, projetos com potencial de transformar diversos setores da cidade, irradiadores de 
desenvolvimento e qualidade de vida e, ao mesmo tempo, geradores de empregos e oportunida-
des. O objetivo é eleger entre cinco e dez projetos que possam promover a mudança desejada até 
2040. A seguir, citam-se exemplos desses projetos para São Paulo.

4.4.4.1. Rios vivos
O projeto Rios Vivos propõe uma ampla rede de parques lineares, ancorados na transformação 
urbana e ambiental dos dois principais rios paulistanos, o Pinheiros e o Tietê. No âmbito deste 
projeto, esses rios deverão recuperar parcialmente suas características, transformando-se em 
espaços privilegiados de lazer para a população, parte importante da infraestrutura verde da 
cidade. A realização dessas ações originará uma nova relação entre a cidade e seus rios e vai 
alterar sua paisagem urbana, preparando São Paulo para os desafios climáticos previstos para 
este século.

4.4.4.2. Parques Urbanos
O projeto Parques Urbanos se apresenta de duas maneiras. Em primeiro lugar, ele diz respeito à 
criação de parques para a proteção de áreas verdes significativas, sejam elas Unidades de Con-
servação (como parques, reservas e áreas de proteção ambiental) ou não. Em segundo lugar, diz 
respeito à criação de parques e praças de vizinhança e convívio da população exatamente nas 
áreas onde são escassos – o objetivo é proporcionar a cada morador da cidade uma área verde 
distante 15 minutos a pé de sua casa.

4.4.4.3. Comunidades
Este projeto consiste numa série de intervenções que visam melhorar as condições de habita-
ção e urbanidade em territórios degradados, transformando-os em bairros integrados à cidade. 
Para tanto, além de melhorar as condições habitacionais por meio da urbanização de favelas e 
eliminação de áreas de risco, as intervenções terão por foco a reestruturação do sistema viário 
local e dos espaços públicos dessas áreas, com a implantação de parques e áreas verdes e a re-
cuperação de calçadas e, principalmente, com o atendimento da infraestrutura de saneamento 
básico e dos equipamentos urbanos e comunitários.

4.4.4.4. Cidade de 30 Minutos
Este projeto se baseia principalmente em aproximar, no tempo e no espaço, os moradores da 
cidade de suas atividades cotidianas, sobretudo, no que diz respeito ao movimento casa-traba-
lho-casa, apoiado em uma nova forma de distribuição dos meios de transporte, coletivos e não 
motorizados, e também em uma mudança na distribuição das atividades econômicas.

4.4.4.5. Polos de Oportunidade
O projeto Polos de Oportunidade consiste em promover a desconcentração das atividades econô-
micas para além do Centro Expandido, por meio da criação de quatro polos de desenvolvimento 
– o Polo Institucional Itaquera, a Expo São Paulo, em Pirituba, o Parque Tecnológico Jaguaré e o 
Polo de Desenvolvimento Sul (Zona Sul de São Paulo). O objetivo do projeto é aumentar as ativi-
dades produtivas e a oferta de empregos para os moradores com qualificações diversas em áre-
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as que não possuem essas características, gerando assim a atração de pessoas, o que também 
causará um impacto positivo nos deslocamentos de toda a cidade. A criação dos dois primeiros 
polos (Itaquera e Pirituba) está vinculada à realização dos eventos de dimensão global na cidade, 
a Copa do Mundo de 2014 e a Expo 2020.

4.4.4.6. Cidade Aberta
O projeto Cidade Aberta tem o objetivo de criar as condições para que São Paulo se constitua em 
uma cidade cada vez mais propícia e receptiva à circulação de ideias, informação, conhecimento e 
pessoas. Nesse sentido, deve-se reforçar e profundar sua atratividade para mão de obra qualificada; 
viajantes em geral e grandes eventos internacionais; e agentes, públicos ou privados, que lidam in-
tensamente com o conhecimento, notadamente instituições de ciência, tecnologia e inovação, como 
centros de pesquisa e desenvolvimento, laboratórios em geral e instituições de ensino superior.

 

4.5 Consolidação das Visões do Passado e do Futuro

Procura-se aqui consolidar as Visões do Passado, representadas pelos projetos, planos e ações 
descritos no capítulo 1 - Os Caminhos do Transporte de Passageiros da Cidade de São Paulo, 
às Visões de Futuro, expressas nos planos e ações da ANTP, STM, PITU 2020/2025 e SP2040. 
Na parte final, busca-se um fio condutor que una as Visões do Passado às Visões do Futuro e 
ainda ensaiar, por cortes no horizonte de planejamento, especulações sobre as possibilidades 
dos projetos, planos e ações propostos para o transito e o transporte da cidade de São Paulo e 
da RMSP nos anos de 2017 e 2022.

4.5.1. visões do Passado
As Visões do Passado são representadas pelos conjuntos dos projetos, planos e ações descritos 
no capítulo 1 - Os Caminhos do Transporte de Passageiros da Cidade de São Paulo.

O fio condutor aparente que une projetos, planos e ações descritos no capítulo 1, e que pro-
vavelmente impregna boa parte da Visão Futuro de hoje e outras visões futuras de outros futuros, 
diz respeito à forma como são vistos o mundo das coisas públicas e o mundo das coisas privadas. 
Mais do que nos países desenvolvidos, nos quais a ação do Estado, por meio dos seus poderes 
constituídos, provocou caos pelas guerras, mas alguma forma de desenvolvimento pelos inves-
timentos públicos, a noção de “público”, no nosso meio, remete não àquilo que é de todos, mas 
sim àquilo que não é de ninguém. A própria história da civilização brasileira, decorrente, sobre-
maneira, da forma de colonização lusitana, nos opôs a estes dois mundos e nos fez subordinados 
à boa vontade das iniciativas do setor privado, na medida em que parecia seguir-se o destino de 
país pobre, dependente e de desgovernos. Assim, desde o tempo da tração animal no transporte 
de passageiros, a abordagem pública sempre foi na direção de resolução dos problemas, ou de 
mostrar-se assim. Por outro lado, do lado da opinião pública, as ações ou omissões eram julga-
das pela própria ineficiência dos serviços prestados, ou por seus maus resultados, ou por seus 
impactos negativos, como se, intrinsecamente, tudo que fosse público não funcionasse, ou pior, 
só existisse com o fito de trazer vantagens aos seus operadores.

Assim, dado que os registros históricos iniciais do trânsito e transporte de passageiros na 
cidade de São Paulo são somente da imprensa escrita, perpassa-se seu clamor contra tudo e 



Premissas para um plano de mobilidade urbana  |  151

todos que se relaciona ao tema, formando um caldo de cultura, que chega aos nossos dias, de 
que a situação é absurda, vai piorar e não tem solução. A estes clamores, o poder público tinha 
que dar respostas, o que provavelmente explica a profusão da criação de comitês, comissões e 
grupos de trabalho para “resolver” determinados problemas. É interessante observar que al-
guns destes arranjos produziram resultados de alta qualidade, ainda que parte das ações reco-
mendadas nunca tenha sido aplicada pelo mesmo poder público que as solicitara.

Deve ser salientado que, no caso de São Paulo, como de resto em muitas cidades brasilei-
ras, a questão da Light pudesse representar uma espécie de paraíso neurótico, dado que o pro-
cesso idealizado era perfeito (os ingleses trazem tudo, fazem tudo, ganham dinheiro e prestam 
bons serviços), mas na prática, os beneficiários teriam que pagar uma conta cada vez maior. 
Exercitaram-se, pelos ingleses, tidos como superiores, os mesmos mecanismos inescapáveis 
do turbo-capitalismo financeiro dos dias atuais, ou seja, se a remuneração não cobre os custos 
ou se abandona o negócio ou se degrada a qualidade do serviço. Esta agonia durou décadas e o 
advento da Segunda Guerra Mundial a prolongou por mais alguns anos, desaguando na criação 
da CMTC, que já nasceu, portanto, inviável, posto que herdasse o passivo e a sucata da, àquela 
altura, velha Light.

Assim, os planos, projetos e ações tinham como pano de fundo o caos, o desgoverno e a 
ineficiência do poder público, ainda que muitos deles consistentes do ponto de vista técnico e 
politico118. A crítica social, todavia ainda é débil, porque até a primeira metade do século XX a 
São Paulo operaria abrigava no máximo certa pobreza com, talvez, alguma dignidade e pouca ou 
quase nenhuma miséria absoluta. Ademais, a cidade era pequena e longe dos países centrais, 
mesmo que cheia de imigrantes, de quem se copiavam as ideias hegemônicas de então.

Após a Segunda Guerra Mundial, com a consolidação do modo rodoviário, que a rigor já se 
impusera anteriormente pela decadência dos ingleses e hegemonização da “American Way of 
Life”119, vive-se um surto de desenvolvimento acelerado, só do lado da produção, catapultando 
o processo de construção de uma cidade desigual, desequilibrada, pouco saudável e de pouco 
espaço para a cidadania, exatamente a cidade que se deseja combater nos dias de hoje.

Do ponto de vista jurídico, legal, institucional e politico, os primeiros planos e projetos não 
“enxergavam” maiores conflitos, dada a irrelevância da questão metropolitana àquela altura 
(primeira metade do século XX). Os próprios ingleses das ferrovias já tinham nos ensinado que 
cruzar territórios municipais a bordo de trens era simples, dado que a autoridade ferroviária era 
a própria companhia operadora (privada), e o mercado segmentava seus usuários pelas tarifas 
diferenciadas, portanto tratava-se de questão operacional de baixo nível de indagação e de preo-
cupação. Surgem, entretanto complicações nas décadas de 1950 e 1960, pelo conflito distributivo 

118  Não cabe aqui julgar o matiz ideológico do Plano de Avenidas de Prestas Maia, comentado anteriormente, mas sim de enfatizar 
sua importância como um plano consistente e bem estruturado e que alterou, para bem e para o mal, de forma substancial, o formato 
da cidade de São Paulo.

119  “American Way of Life” (literalmente “estilo americano de vida”), é uma expressão referente a um suposto “estilo de vida” praticado 
pelos habitantes dos Estados Unidos e exemplo de uma modalidade comportamental desenvolvida no século XVIII e praticada até hoje. 
Refere-se a um “ethos” nacionalista que se propõe aderir aos princípios de vida, a liberdade e a procura da felicidade (direitos inaliená-
veis de todos americanos, de acordo com a Declaração de Independência). Pode-se relacionar o “American Way os Life” ao “American 
Dream” (literalmente “sonho americano”), que, durante a denominada Guerra Fria (período posterior à Segunda Guerra Mundial até o 
final dos anos de 1980), foi muito utilizada pela mídia para mostrar as diferenças da qualidade de vida entre as populações dos blocos 
capitalista e socialista. Naquela época, a cultura popular americana abraçava a ideia de que qualquer indivíduo, independente das cir-
cunstâncias de sua vida no passado, poderia aumentar significativamente a qualidade de sua vida no futuro através de determinação, 
do trabalho duro e da habilidade. Politicamente, o “American Way of Life” propaga a crença da “superioridade” da democracia dita livre, 
fundada num mercado de trabalho competitivo e sem limites.
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na partilha dos parcos recursos governamentais, num país pobre, cuja carga tributária àquela 
altura mal passava dos 15% do Produto Interno Bruto. Ademais, o regime militar de 1964, após 
uma nova Constituição Federal, gestou durante alguns anos a ideia de implantação das regiões 
metropolitanas, o que de fato ocorreu a partir de 1973120, exatamente com a criação da RMSP. 
Uma das vertentes de análise política da época dá conta que a criação das regiões metropoli-
tanas, mais do que um ato de organização relacionado à institucionalização do planejamento 
metropolitano, foi uma ação de controle geográfico, politico e eleitoral sobre parcelas da admi-
nistração pública, num tempo em que os prefeitos das capitais não eram eleitos por voto direto, 
mas sim escolhidos pelo governo central, mas os prefeitos das outras cidades eram eleitos pelo 
voto direto121.

Independentemente da motivação, a criação das regiões metropolitanas força uma nova 
postura do poder público, o que temporalmente coincide com a crescente influência do GEIPOT 
e a criação da EBTU, conforme já comentado. Estes elementos fazem transitar pela elite de 
acadêmicos, técnicos e dirigentes do setor de trânsito e transporte, nos três níveis de poder (fe-
deral, estadual e municipal, os dois últimos somente nos casos das cidades-núcleos maiores), 
um conjunto de ideias-força quanto à concepção, projeto, operação e manutenção de sistemas de 
transporte. Estas ideias são fortemente influenciadas pela implantação do Metrô de São Paulo, 
que, no seu bojo, traz de fora para dentro, mas recebe crucial contribuição de brilhantes mentes 
da cena nacional, o circuito completo de como pesquisar (pesquisa origem e destino), planejar 
(rede básica), projetar, implantar, operar, manter e realizar a gestão (EMTU/SP, CET e outras) de 
empreendimentos complexos, e mais, de como garantir o seu sucesso.

E neste momento que ideias caras ao meio técnico, mesmo que nem sempre concretizadas, 
se solidificam, principalmente quanto ao reconhecimento de que o Metrô por si só não podia 
realizar todo o transporte, mas sim comandar o transporte público de uma região metropoli-
tana de grande porte, enquanto modalidade de caráter estrutural, complementado pelos trens 
metropolitanos, desde que melhorados e modernizados, e, até pelos ônibus. Nestas condições, 
ideias anteriores ganham força e concretude pela pregação da necessidade de se implantaram 
sistemas de média capacidade eletrificados, devidamente integrados aos trilhos.

A redemocratização do país e a nova Constituição Federal de 1988 alteram, mais uma vez, 
o equilíbrio de forças, e os municípios e Estados-Membro da federação, ainda que passassem 
a ganhar mais pelos acréscimos das receitas tributárias, perdem a sustentação do governo fe-
deral, emblematicamente representada pela extinção da EBTU. Começa aí uma pregação de 
concertação politica, que, de fato já existia, mas estava relegada a um segundo plano. A partir 
deste momento sucedem-se projetos e planos mais alinhados a dois elementos básicos, um 
externo e outro interno: a questão ambiental, aventada desde os anos de 1960, mas desprovida 

120  A RMSP foi criada pela Lei Complementar Federal nº 14, de 8 de Junho de 1973. A RMSP foi institucionalizada pela Lei Comple-
mentar Estadual nº 94, de 29 de Maio de 1974. Mas sua efetiva implantação só se deu através do Decreto Estadual nº 6.111, de 5 de Maio 
de 1975, que regulamentou a Lei Complementar nº 94. Esse decreto criou e institucionalizou o denominado Sistema de Planejamento 
e Administração Metropolitana - SPAM. Estabeleceu o Conselho Consultivo Metropolitano de Desenvolvimento Integrado - CONSULTI, 
como unidade consultiva, e o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande São Paulo - CODEGRAN. Foram então 
criados a Secretaria de Estado dos Negócios Metropolitanos - SNM, como unidade coordenadora e operadora, a EMPLASA, como 
unidade técnica e executiva, e o Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento - FUMEFI, como unidade financiadora. A Lei 
Complementar Estadual nº 144, de 22 de Setembro de 1976, alterou episodicamente a primeira Lei Complementar Estadual nº 94 e a 
Lei Estadual nº 1.492, de 13 de Dezembro de 1977, estabeleceu o Sistema Metropolitano de Transportes Urbanos – SMTU e autorizou 
a criação da EMTU/SP.

121  A simples criação jurídica das regiões metropolitanas não resolvia os problemas reais dessas conturbações, dado que eram 
necessários institutos e normas que regulassem a atuação e a competência dessas instâncias da administração pública. Mais impor-
tante ainda era organizar a cooperação entre as esferas do poder público, do setor privado e da sociedade.



Premissas para um plano de mobilidade urbana  |  153

da importância que a ela se é dada nos tempos atuais, e a manutenção da ideia do caos e da ine-
ficiência, principalmente dos sistemas de ônibus. Estes planos e projetos contemporâneos são 
permeados pelo discurso da necessária integração politico-institucional e passam a tratar a via-
bilidade econômico-financeira dos empreendimentos por vieses de parcerias (público-privadas), 
a rigor tão antigas quanto os problemas que se pretendia por elas resolver (vide caso da Light). 
Deve ainda ser registrado que a insistência em se criar, por força de lei, ou seja, o Estado dando 
ordens ao próprio Estado, como se tal “obrigação” garantisse sucesso, órgãos metropolitanos 
únicos, mostrou-se vã, dado que, mesmo depois de criados, estes não representaram a panaceia 
universal122 a eles atribuída.

As Visões de Futuro, a serem analisadas a seguir, mostram que os fios condutores das influ-
ências externas e internas descritos estão ainda presentes, mas há que se concluir, forçosamen-
te, que houve avanços, e, mais importante, que há uma consolidação de consensos, restando 
saber como dar aos planos e projetos gestados pela prática e pela análise crítica a devida força 
para sua viabilização.

4.5.2. visões do Futuro
Ao se agregar as ideias, cenários, visões, propostas de projetos, planos e ações das quatro fontes 
básicas da ANTP, SMT, PITU 2020/2025 e SP2040, na construção da Visão de Futuro, emerge 
um conjunto de elementos comuns. A questão básica, porém, não é só elencar estes elementos 
comuns. Ainda que tal tarefa seja trabalhosa, o desafio maior é expressar uma Visão de Futuro 
que contenha no seu próprio âmago os germens da sua concretização. De outra forma, as Visões 
de Futuro serão somente visões e, às vezes, confundidas com sonhos desconexos, ou utopias 
descomprometidas.

Por que a construção do futuro (coletivo) não pode ser algo vivido e palpável, como razão de 
ser da vida? Isto, provavelmente, tornaria a existência mais desafiadora e prazerosa, algo do que 
cada um pudesse se orgulhar.

A Visão de Futuro criada com a consciência necessária para transformar as pessoas vem 
do interior de cada um, isto porque ela nunca será colocada em prática se for elaborada sem 
emoção.

Não se pode entender a verdadeira Visão de Futuro sem se levar em consideração a ideia 
de propósito. E por propósito, entende-se a razão de viver das pessoas, ainda que propósito 
seja diferente de visão. Propósito é abstrato, a visão é concreta, propósito é semelhante a um 
direcionamento geral, enquanto visão é um destino específico, uma imagem de um futuro muito 
desejado, devendo, portanto, ser consensual. Assim, separar propósito de visão e construir uma 
visão consensual de um futuro muito desejado é um grande desafio de enfretamento de batalhas 
de ideias, mentalidades e ideologias, decorrentes de visões de mundo que se têm.

Outro desafio diz respeito à distância entre a visão e a realidade. Dependendo do ângulo 
de observação, a Visão de Futuro estimula e ao mesmo tempo sufoca esperanças. A falta de 
alinhamento entre a Visão de Futuro (o que se deseja ou se quer) e a interpretação da situação 
atual (o que não se quer ou que não se deseja) provoca medo, frustração e desesperança, além 
de roubar tempo e energia vital. A forma de enfrentar este desafio é alinhar a Visão de Futuro à 

122  Na mitologia grega Panaceia (ou Panacea em latim) era a deusa da cura. O termo Panaceia também é muito utilizado com o sig-
nificado de remédio para todos os males. Asclépio (ou Esculápio para os romanos), o filho de Apolo que se tornara deus da medicina, 
teve duas filhas a quem ensinou a sua arte: Hígia (de onde deriva higiene) e Panaceia. O nome desta última formou-se com a partícula 
compositiva pan (todo) e akos (remédio), em alusão ao fato de que Panaceia era capaz de curar todas as enfermidades.
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verdadeira essência ou vocações de uma cidade, de uma região metropolitana, desde que não se 
tratem de ficções.

A questão é simples: não é o que a Visão de Futuro representa de “per se”, mas o que ela é 
capaz de produzir na coletividade. Ou seja, volta-se ao principio: jamais será possível definir e 
perseguir uma Visão de Futuro sem mudança de mentalidade, sem transformações individuais 
e coletivas. Uma vez estabelecida uma Visão de Futuro genuína, a coletividade poderá ser capaz 
de dar tudo de si e aprender o que for necessário para atingi-la, não por obrigação, mas porque 
se deseja aquilo do fundo do coração.

Assim, o conjunto de elementos das Visões de Futuro da SMT, ANTP, PITU 2020/2025 e 
SP2040 estão estruturados no Quadro apresentado a seguir. Ainda que cada conjunto de ele-
mentos não possa ser comparado diretamente, pela própria natureza e origens dos trabalhos 
que lhes deram forma, é notável a convergência pela unanimidade dos seguintes pontos:

•	 Prioridade para o Transporte Coletivo, explicito na SMT e ANTP e implícito no PITU 
e SP2040;

•	 Defesa de Sistemas Tronco-Alimentados de Média Capacidade, implícito na SMT e 
PITU, ainda que não necessariamente por ônibus;

•	 Preservação do Meio Ambiente, enfático na SMT, explicito na ANTP e SP2040 e 
implícito no PITU; e

•	 Base legal dada pela lei da Mobilidade, explicito na SMT e na ANTP.

Há que destacar ainda que as quatro fontes registram avanços meritórios pelas ações cor-
respondentes, pelo menos em parte aplicadas, e pela coragem do registro, como por exemplo:

•	 O imperativo da Base ética e Consciência Social dos Dirigentes, a visão zERO 
na Segurança do Trânsito e a explicitação de que o Uso Intenso do Automóvel 
Desagrega a Estrutura Urbana e Agride o Meio Ambiente, no caso da SMT;

•	 A Prioridade para os Investimentos Públicos no Transporte Público e Trânsito, 
Qualidade do Transporte Coletivo, Qualidade de vida nas Cidades - O Transporte 
Público como Salvação das Cidades e Qualificação dos Gestores, na ANTP;

•	 O conceito de Metrópole Competitiva, Saudável, Equilibrada, Responsável e Cidadã, 
do PITU; e 

•	 Os conceitos mais abrangentes do SP2040 do ponto de vista sociológico, e ainda 
o imperativo do Equilíbrio entre Orçamento Público e Recursos Advindos de 
Parcerias Público-Privadas.
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Quadro 11 – Elementos Comuns das visões de Futuro da SMT, ANTP, PITU 2020/205 e SP2040

SMT – Cidade de São Paulo ANTP - Brasil
PITU 2020/2025 - 

RMSP
SP2040 – Cidade de São Paulo

•	 Preservação do Meio 
Ambiente – Defesa 
da Inspeção veicular 
Ambiental;

•	 Prioridade Para o 
Transporte Coletivo;

•	 Base ética e 
Consciência Social dos 
Dirigentes;

•	 Base legal dada pela 
Constituição Federal e 
lei da Mobilidade;

•	 visão zERO na 
Segurança do Trânsito, 
Preservação da 
vida, Segurança 
dos Pedestres e 
Acessibilidade 
Universal;

•	 Uso Intenso do 
Automóvel Desagrega 
a Estrutura Urbana e 
Agride o Meio Ambiente;

•	 Uso devido da 
Comunicação Social;

•	 Aplicação de Parcerias 
Público-Privadas; e

•	 Defesa de Sistemas 
Tronco-Alimentados 
de Média Capacidade 
Eletrificados.

•	 Base legal dada 
pela lei Mobilidade;

•	 Prioridade para 
os Investimentos 
Públicos no 
Transporte Público e 
Trânsito;

•	 Prioridade para o 
Transporte Coletivo;

•	 Qualidade do 
Transporte Coletivo;

•	 Nova Matriz 
Energética;

•	 Qualidade de vida 
nas Cidades - O 
Transporte Público 
como Salvação das 
Cidades; e

•	 Qualificação dos 
Gestores.

•	 RMSP como 
Espaço 
Competitivo, 
Saudável, 
Equilibrado, 
Responsável e 
Cidadão; e

•	 Defesa de 
Sistemas Tronco-
Alimentados de 
Média Capacidade 
integrados aos 
Trilhos.

•	 Modelo de Crescimento 
que Congrega Crescimento 
Econômico com: Redução 
das Desigualdades 
Sociais, Territoriais e de 
Oportunidade; Inclusão Social e 
Sustentabilidade Ambiental;

•	 São Paulo será uma Cidade 
Globalmente Competitiva pela 
vocação histórica de Centro 
Financeiro e de Negócios, 
Transformando-se em Polo 
Global de Investimentos e 
Negócios, Polo de Produção 
Cultura, Intelectual e 
Acadêmico; Centro de Inovação 
e Pesquisa, Abrigando 
Parque Industrial limpo e se 
Constituindo em Prestadora de 
Serviços Sofisticados;

•	 Os Cidadãos de São Paulo 
habitarão com Dignidade: 
Serão Transportados de 
Forma Confortável e em 
Tempo Compatível com uma 
Boa Qualidade de vida; Terão 
Acesso à Educação, Saúde, 
lazer e Cultura de Qualidade 
e Conviverão com Águas, Meio 
Ambiente e Paisagem Natural; 
e

•	 Equilíbrio entre Orçamento 
Público e Recursos Advindos de 
Parcerias Público-Privadas.

4.5.3. Elementos Comuns do Passado e do Futuro
A análise dos elementos comuns das Visões do Passado e das Visões de Futuro suscitam dois 
aspectos, a saber:

•	 Parece estar se consolidando um consenso sobre as diretrizes de transito e 
transporte aplicáveis à cidade de São Paulo e à RMSP; e, por outro lado,

•	 Não há ainda, nos dois níveis de governo (estadual e municipal), a consolidação de 
politicas públicas robustas, imunes à descontinuidade administrava, às oscilações 
orçamentárias e de endividamento e os sabores de resultados eleitorais próprios 
das democracias avançadas, independentemente do tamanho dos desafios e dos 
recursos envolvidos na sua viabilização.
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Entretanto, vale ressaltar que o conjunto de elementos comuns às Visões do Passado e às 
Visões do Futuro, como construção histórica, sujeita, portanto a avanços e retrocessos, tem 
potencial de alavancar, validar e legitimar os desejos de construção do futuro para São Paulo, 
RMSP e aglomerados urbanos de médio e grande porte no Brasil e na América Latina, face à 
condição de potencia regional do país e sua posição de sexta economia mundial.

O alerta, porém, é que as Visões de Futuro, ainda que embaladas em planos e projetos de 
excelência técnica indiscutível, precisam oferecer garantias de sua exequibilidade e resiliência 
no tempo, no sentido de se perpetuarem como fruto da dinâmica permanente do planejamento. 
É imperativo romper o paradigma de sempre rever e pouco executar ou da grandiosidade de in-
tenções e pequenez de ações, compreensíveis, é claro, frente a uma sociedade que se sofistica, 
exigindo cada vez mais controles e transparência das ações dos poderes públicos e da iniciativa 
privada de “per se”, ou como parceira nos empreendimentos de trânsito e transporte.

A esperança, não obstante, está no consenso dos pontos comuns, no diagnóstico não mais 
com sensação de “déjà vu”, mas na possibilidade real de transformação das Visões de Futuro, 
planos e projetos em politicas públicas efetivas e prontas para serem aplicadas.

4.5.4.  Cortes no horizonte de Planejamento – Possibilidades para os Anos de 2017 e 2022
Em primeiro lugar é necessário estabelecer que os cortes no horizonte de planejamento se rela-
cionam diretamente às condições de validade das premissas e hipóteses adotadas para identifi-
car os cenários futuros em que se insere o trânsito e transporte da cidade de São Paulo.

Como pano de fundo, independentemente dos cenários da ANTP, SMT, PITU 2020/2025 e 
SP2040, é necessário considerar que a transição da condição atual para o horizonte do primeiro 
corte, de cinco anos à frente, abrangendo período de 2013 a 2017, e para o segundo corte, de 10 
anos, de 2013 a 2022, pode estar consideravelmente condicionada a quatro elementos básicos, 
no âmbito local:

•	 Realização de investimentos nos sistemas de trilhos (alta capacidade de 
transporte) e pneus (média e baixa capacidade de transporte);

•	 Superação de restrições politico-técnico-institucionais que impedem os avanços 
dos sistemas de ônibus da cidade de São Paulo e intermunicipal da RMSP, 
respectivamente nas licitações em 2013 e 2016 a serem pela SPTrans e EMTU/SP, 
respectivamente;

•	 Capacidade efetiva de empreender, realizar e concluir as ações, vencendo restrições 
positivas e negativas de toda ordem, no âmbito dos poderes legislativo e judiciário, 
obtenção de licenças ambientais, questionamentos dos tribunais de contas e 
Ministério Público, mídia e sociedade em geral, conciliando necessidade técnica 
e social com oportunidade política e gerenciando adequadamente os recursos 
orçamentários, de financiamento externo e participação da iniciativa privada;

•	 Necessidade de cooperação efetiva ente os municípios da RMSP, consórcios 
públicos e a própria instância metropolitana; e

•	 Efetiva inversão das prioridades para o transporte coletivo e redução da 
quantidade e gravidade dos acidentes de trânsito.

A estes elementos, agregar-se-iam, ainda, fatores internos, relativos à:
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•	 Realização da Copa do Mundo Brasil FIFA 2014®;

•	 Realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016® e Jogos Paraolímpicos Rio 2016®;

•	 Possibilidade da cidade de São Paulo sediar a Expo 2020, do “Bureaux International 
des Expositions”; e

•	 Comemoração do Bicentenário da Independência em 2022.

No âmbito dos fatores externos, devem ser considerados os elementos políticos, econômi-
cos, socioambientais e tecnológicos e de regulação, como indica o Quadro 12, a seguir:

Quadro 12- Fatores de Influência Externa no Trânsito e Transporte Público de Passageiros

Políticos Econômicos Socioambientais Tecnológicos e de Regulação

Estabilidade 
Institucional

Crescimento 
Econômico

Política de Educação Incentivos à Inovação

Segurança Jurídica
Política Fiscal e 

Tributária
Regulamentação do 

Meio Ambiente
Estruturação de Redes de Produção 

(cadeia produtiva)

Estabilidade Política Política Monetária
Política de 

Responsabilidade 
Socioambiental

Matriz Energética

Relações 
Internacionais

Política de Trabalho 
e Renda

Política de Saúde 
e Segurança do 

Trabalho

Ciclo de vida, velocidade da 
Inovação e Marcos Regulatórios

Neste sentido, interpretando o que expressam as fontes básicas de planejamento da ANTP, 
SMT, PITU 2020/2025 e SP20240, para os cenários de 2017 e 2022, pode-se dizer que:

•	 A ANTP, ainda que não fixe cenários, sustenta posições favoráveis ao avanço e 
desenvolvimento da Mobilidade Urbana e redução da gravidade e quantidade dos 
acidentes de trânsito na sua tarefa de representante politico-institucional crível 
e confiável do setor junto aos governos, sociedade e opinião publica, em âmbito 
nacional, regional e local;

•	 A SMT realizou e está realizando um amplo conjunto de ações representativas 
específicas de trânsito e transporte na cidade de São Paulo que podem conferir 
uma base sustentável para as três próximas gestões da PMSP (2013 – 2016, 2017 – 
2020 e  2021 – 2024);

•	 O PITU 2020/2025 propugna e indica a viabilidade da aplicação para a RMSP, no 
sentido de, entre outras, expansão do Metrô, melhoria dos trens metropolitanos 
da CPTM e ações da EMTU/SP para implantação de corredores de ônibus média 
capacidade; e

•	 O SP2040, no âmbito da cidade de São Paulo, estabelece como objetivos (1) 
administração da demanda de transporte de passageiros (aproximar empregos 
e habitações, adensar seletivamente o entorno da rede de transportes e alocar 
ao automóvel o custo das externalidades por ele geradas), (2) requalificação, 
expansão e integração do sistema de transportes coletivos (promover a rede 
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integrada de transportes coletivos, expandir a rede metroviária, requalificar 
rede ferroviária da CPTM, adequar e expandir o subsistema de média e baixa 
capacidade, promover o transporte não motorizado, reduzir emissões veiculares, 
otimizar o sistema viário estrutural, aperfeiçoar as conexões de transporte de 
passageiros externas da cidade, incrementar a segurança e aprimorar a logística 
urbana) e (3) fortalecimento do sistema integrado de transportes públicos e da 
capacidade de financiamento (fortalecer as instituições e a integração de suas 
políticas, estabelecer normas regulatórias e integrá-las às existentes e consolidar 
as estruturas de financiamento para investimento e custeio).

Metas
                                                                                                                                     Horizontes de Planejamento

2017 2022

Redistribuição 
modal em favor 
do transporte 
coletivo.

Baixa probabilidade de ocorrência neste horizonte, pelo pouco tempo decorrido entre 
sua fixação, aplicação de ações e o horizonte de 2017. Devem ainda ser considerados os 
diversos fatores envolvidos, principalmente os não controlados pela SMT. Trata-se ainda de 
“evolução” com peso cultural considerável.

Possível, requerendo, entretanto, o prazo de 15 anos (portanto no ano de 2027), para sua completa realização. 
Pesa ainda aqui, a contribuição positiva ou negativa dos outros municípios da RMSP e das ações da própria 
RMSP. 

Redução de 
emissões dos 
gases de efeito 
estufa – GEE

Não há a fixação de metas numéricas, mas pode-se inferir que a redução desejada se 
vincule, em grande medida, à redistribuição modal, melhorias de desempenho dos motores 
atuais e adoção de novas tecnologias de motores e veiculares.
A legislação municipal e estadual são elementos positivos contribuintes para a consecução 
desta meta, bem como o Programa de Controle da Poluição do Ar por veículos Automotores 
(PROCONvE), para automóveis, caminhões e ônibus e o seu equivalente PROMOT para 
motocicletas. Neste sentido, deve também ser registrada a importância da inspeção 
veicular.
As experiências tecnológicas no Braisl e exterior são promissoras, mas ainda demandam 
algum, tempo para sua efetiva aplicação comercial.
Por outro lado, para este horizonte de planejamento de cinco anos, as condições, segundo 
a CETESB, de acordo seu Relatório de Emissões veiculares no Estado de São Paulo 2011, 
são preocupantes, tendo em vista que “O impacto das emissões de hC e NOx são sentidos 
na qualidade do ar, que apresenta locais em que há saturação por ozônio, poluente formado 
a partir da presença de hC e NOx na atmosfera. O MP também contamina a qualidade do ar 
e sua emissão está intimamente ligada ao grande uso dos veículos movidos a combustíveis 
fósseis. A emissão de GEE continua crescendo, em especial pelo aumento no consumo de 
combustíveis fósseis. Ainda que os fatores de emissão dos veículos estejam  decrescendo, o 
aumento da frota circulante continua impactando de forma muito importante a qualidade do 
ar das cidades, pois a quantidade de veículos mais antigos e com tecnologia defasada ainda 
é grande”.

é provável que até 2022, comparativamente ao ano de 2012, experimentem-se consideráveis reduções das 
emissões de gases de efeito estufa na RMSP, da parcela emitida pelos veículos automotores. Não há porem, 
exceto por estudos específicos, meios de se prever a extensão da melhoria. Ademais, assim com no caso da 
redistribuição modal em favor do transporte coletivo, completos fatores condicionam a redução de emissões 
dos GEE, sendo necessária uma atuação mais abrangente de vários setores públicos e provados, como alerta 
Carlos henrique Ribeiro de Carvalho, em recente publicação do IPEA, afirmando que “As políticas públicas 
adotadas para amenizar os problemas ambientais no trânsito urbano se restringiram ao controle das emissões 
dos veículos, à mistura de bicombustíveis aos combustíveis fósseis para reduzir o seu potencial poluidor e à 
melhora da qualidade do diesel e da gasolina. São medidas importantes, mas deixam de ser plenamente efetivas 
em função do aumento vertiginoso da frota circulante de veículos automotores. Por isso, outras medidas mais 
drásticas são sempre discutidas nos grandes centros urbanos, como restrições ao uso do transporte individual 
via pedágio, rodízio, proibição de estacionamentos ou circulação em determinadas áreas etc. Mas há certo 
consenso de que a melhoria e barateamento do transporte público tem que ser um objetivo permanente para 
contrabalancear a escalada do transporte individual e o aumento da poluição veicular, assim como a melhoria 
da infraestrutura para os deslocamentos não motorizados. Somente assim as cidades brasileiras poderão ficar 
mais limpas e mais agradáveis para se viver e conviver.”

visão zERO na 
segurança do 
trânsito

Igualmente não há fixação de metas numéricas, mas trata-se aqui e uma mudança de 
paradigma, extremamente promissora. Entretanto há claros limites à sua aplicação, 
como ensina Archimedes Azevedo Raia Jr.: “A visão zero pode ser considerada como uma 
filosofia/política voltada para a defesa da saúde e vida das pessoas. E é bastante radical 
nesse sentido, pois não aceita a tolerância, normalmente encontrada no Brasil, com a 
transgressão, a flexibilização das multas, o uso de álcool pelos motoristas, e a ausência de 
responsabilidade de projetistas, gestores e fiscalizadores dos sistemas de transportes.”

A redistribuição modal em favor do transporte coletivo, associada às ações empreendidas pela SMT, mormente, 
focadas na proteção aos pedestres, e de ampliação dos programas de educação de trânsito, associadas à 
filosofia da visão zERO, tem efetivo potencial para a redução da quantidade e morbidade dos acidentes de 
trânsito na cidade de São Paulo, a despeito dos outros fatores envolvidos. Igualmente, a não aplicação da visão 
zERO, pelo menos nos municípios da RMSP, pode induzir a comportamentos inadequados, prejudicando a 
melhoria das condições de segurança no trânsito.

Quadro 13 - Possibilidades de Realização das Metas da SMT, segundo horizontes de Planeja-
mento, num Cenário Tendencial
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123  “Cenário Tendencial” é aquele que assume a manutenção das tendências atuais.

Portanto, para 2017 e 2022, pode-se estabelecer, para a condição de um “Cenário Tenden-
cial”123, tomando como base os “Objetivos Pilares da SMT” [Multimobilidade, Mudança da Matriz 
Energética e Trânsito Seguro (Redução de Acidentes), e suas correspondentes “Metas” (redistri-
buição modal em favor do transporte coletivo, redução de emissões dos gases de efeito estufa 
– GEE e Visão ZERO na segurança do trânsito), os 17 projetos elencados pelo PITU 2025 e os 16 
projetos propostos pelo SP2040, as seguintes possibilidades de realização, mostradas nos três 
Quadros que se seguem:

Metas
                                                                                                                                     Horizontes de Planejamento

2017 2022

Redistribuição 
modal em favor 
do transporte 
coletivo.

Baixa probabilidade de ocorrência neste horizonte, pelo pouco tempo decorrido entre 
sua fixação, aplicação de ações e o horizonte de 2017. Devem ainda ser considerados os 
diversos fatores envolvidos, principalmente os não controlados pela SMT. Trata-se ainda de 
“evolução” com peso cultural considerável.

Possível, requerendo, entretanto, o prazo de 15 anos (portanto no ano de 2027), para sua completa realização. 
Pesa ainda aqui, a contribuição positiva ou negativa dos outros municípios da RMSP e das ações da própria 
RMSP. 

Redução de 
emissões dos 
gases de efeito 
estufa – GEE

Não há a fixação de metas numéricas, mas pode-se inferir que a redução desejada se 
vincule, em grande medida, à redistribuição modal, melhorias de desempenho dos motores 
atuais e adoção de novas tecnologias de motores e veiculares.
A legislação municipal e estadual são elementos positivos contribuintes para a consecução 
desta meta, bem como o Programa de Controle da Poluição do Ar por veículos Automotores 
(PROCONvE), para automóveis, caminhões e ônibus e o seu equivalente PROMOT para 
motocicletas. Neste sentido, deve também ser registrada a importância da inspeção 
veicular.
As experiências tecnológicas no Braisl e exterior são promissoras, mas ainda demandam 
algum, tempo para sua efetiva aplicação comercial.
Por outro lado, para este horizonte de planejamento de cinco anos, as condições, segundo 
a CETESB, de acordo seu Relatório de Emissões veiculares no Estado de São Paulo 2011, 
são preocupantes, tendo em vista que “O impacto das emissões de hC e NOx são sentidos 
na qualidade do ar, que apresenta locais em que há saturação por ozônio, poluente formado 
a partir da presença de hC e NOx na atmosfera. O MP também contamina a qualidade do ar 
e sua emissão está intimamente ligada ao grande uso dos veículos movidos a combustíveis 
fósseis. A emissão de GEE continua crescendo, em especial pelo aumento no consumo de 
combustíveis fósseis. Ainda que os fatores de emissão dos veículos estejam  decrescendo, o 
aumento da frota circulante continua impactando de forma muito importante a qualidade do 
ar das cidades, pois a quantidade de veículos mais antigos e com tecnologia defasada ainda 
é grande”.

é provável que até 2022, comparativamente ao ano de 2012, experimentem-se consideráveis reduções das 
emissões de gases de efeito estufa na RMSP, da parcela emitida pelos veículos automotores. Não há porem, 
exceto por estudos específicos, meios de se prever a extensão da melhoria. Ademais, assim com no caso da 
redistribuição modal em favor do transporte coletivo, completos fatores condicionam a redução de emissões 
dos GEE, sendo necessária uma atuação mais abrangente de vários setores públicos e provados, como alerta 
Carlos henrique Ribeiro de Carvalho, em recente publicação do IPEA, afirmando que “As políticas públicas 
adotadas para amenizar os problemas ambientais no trânsito urbano se restringiram ao controle das emissões 
dos veículos, à mistura de bicombustíveis aos combustíveis fósseis para reduzir o seu potencial poluidor e à 
melhora da qualidade do diesel e da gasolina. São medidas importantes, mas deixam de ser plenamente efetivas 
em função do aumento vertiginoso da frota circulante de veículos automotores. Por isso, outras medidas mais 
drásticas são sempre discutidas nos grandes centros urbanos, como restrições ao uso do transporte individual 
via pedágio, rodízio, proibição de estacionamentos ou circulação em determinadas áreas etc. Mas há certo 
consenso de que a melhoria e barateamento do transporte público tem que ser um objetivo permanente para 
contrabalancear a escalada do transporte individual e o aumento da poluição veicular, assim como a melhoria 
da infraestrutura para os deslocamentos não motorizados. Somente assim as cidades brasileiras poderão ficar 
mais limpas e mais agradáveis para se viver e conviver.”

visão zERO na 
segurança do 
trânsito

Igualmente não há fixação de metas numéricas, mas trata-se aqui e uma mudança de 
paradigma, extremamente promissora. Entretanto há claros limites à sua aplicação, 
como ensina Archimedes Azevedo Raia Jr.: “A visão zero pode ser considerada como uma 
filosofia/política voltada para a defesa da saúde e vida das pessoas. E é bastante radical 
nesse sentido, pois não aceita a tolerância, normalmente encontrada no Brasil, com a 
transgressão, a flexibilização das multas, o uso de álcool pelos motoristas, e a ausência de 
responsabilidade de projetistas, gestores e fiscalizadores dos sistemas de transportes.”

A redistribuição modal em favor do transporte coletivo, associada às ações empreendidas pela SMT, mormente, 
focadas na proteção aos pedestres, e de ampliação dos programas de educação de trânsito, associadas à 
filosofia da visão zERO, tem efetivo potencial para a redução da quantidade e morbidade dos acidentes de 
trânsito na cidade de São Paulo, a despeito dos outros fatores envolvidos. Igualmente, a não aplicação da visão 
zERO, pelo menos nos municípios da RMSP, pode induzir a comportamentos inadequados, prejudicando a 
melhoria das condições de segurança no trânsito.
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Quadro 14 - Possibilidades de Realização dos Projetos Elencados pelo PITU 2025, segundo 
horizontes de Planejamento, num Cenário Tendencial

Metas
Horizontes de Planejamento

2017 2022

Metrô

Não havia uma meta especifica para o ano de 2017 de expansão da 
rede de Metrô. Entretanto, estão em obras em 2012 cinco linhas, entre 
extensões e linhas novas, convencionais ou de monotrilho: linha 4 – 
Amarela, linha 5 – lilás, linha 15 – Prata e linha 17 – Ouro. A adoção de 
monotrilho deverá aumentar a velocidade de implantação da rede.

A meta do PITU era de implantação do 78km de Metrô entre 2006 a 2025, portanto, praticamente, dobrando a 
média histórica de implantação de 2 km por ano. A consecução desta meta depende do correto enfrentamento 
das dificuldades relativas à burocracia, desapropriação, remoção de utilidades públicas e licenciamento 
ambiental.  A meta parece ser factível, mas é fortemente influenciada, ainda pela qualidade dos projetos e 
baixa execução orçamentária.

Trem metropolitano
Não há metas específicas, mas os investimentos na CPTM têm crescido 
nos últimos anos.

Se vencidas as restrições de melhor qualificação da rede da CPTM, o que é possível neste horizonte restará, 
ainda, inseri-la no transporte metropolitano de forma efetiva, em termos de utilidade, hierarquia e integração. 
Caso as outras redes (Metrô) e média capacidade melhorem substancialmente no período, a CPTM poderá 
representar a parcela de menor eficiência, comprometendo o desempenho médio. 

Expresso/Trem Aeroporto
O empreendimento está em estudos pela CPTM. Pode ser implantado 
até 2015.

Alta probabilidade de ocorrência.

SIvIM – Sistema viário de Interesse 
Metropolitano e SvE – Sistema 
viário Estratégico do Município de 
São Paulo.

Não há metas especificas estabelecidas, mas sim a previsão para a 
aplicação de recursos. há dificuldades de viabilização pela necessária 
integração entre os municípios da RMSP e o Governo do Estado de São 
Paulo.

Necessária reavaliação.

EMTU – Troncalização

há projetos prontos na EMTU/SP. Não obstante, enfrentam-se 
dificuldades derivadas do modelo adotado nos contratos de concessão 
adotado, a vencer em 2016. Ademais, na Área 5, vigoram ainda 
permissões precárias, impedindo a aplicação da troncalização.

Boa probabilidade de ocorrência

Corredores – via livre
Não há metas numéricas estabelecidas. As ações são operacionais para 
corredores existentes.

Necessária reavaliação.

Corredores – Passa Rápido
Não há metas numéricas estabelecidas. As ações são operacionais para 
corredores existentes.

Necessária reavaliação.

Expresso Tucuruvi-Guarulhos
Sofreu modificações no projeto original. Em implantação. Deve estar 
concluído até o final do período.

Expresso ABD – CECAP Foi agregado ao Expresso Tucuruvi – Guarulhos.

Expresso – Tiradentes
Trata-se de apoio à PMSP/SPTRans na conclusão do Expresso 
Tiradentes. Deve estar concluído até o final do período.

Corredores Urbanísticos

Incorporados ao Programa de Corredores Metropolitanos de 
Transporte Coletivo de Média Capacidade da Região Metropolitana 
de São Paulo – PCM, de responsabilidade da EMTU/SP. A maioria dos 
projetos está concluída. Implantação de parte dos corredores até final 
do período.

Podem ser implantado até o final do período.

SPTrans – Terminais Trata-se de apoio à PMSP/SPTRans. Não há informações.

EMTU – Terminais – Pro-Polos Não há informações.

Terminais Chave – Pro-Polos Não há informações.

Sistema viário + Estacionamentos Não há informações.

TNM – Transporte Não Motorizado Não há informações

Pedágio Urbano Não há informações
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Metas
Horizontes de Planejamento

2017 2022

Metrô

Não havia uma meta especifica para o ano de 2017 de expansão da 
rede de Metrô. Entretanto, estão em obras em 2012 cinco linhas, entre 
extensões e linhas novas, convencionais ou de monotrilho: linha 4 – 
Amarela, linha 5 – lilás, linha 15 – Prata e linha 17 – Ouro. A adoção de 
monotrilho deverá aumentar a velocidade de implantação da rede.

A meta do PITU era de implantação do 78km de Metrô entre 2006 a 2025, portanto, praticamente, dobrando a 
média histórica de implantação de 2 km por ano. A consecução desta meta depende do correto enfrentamento 
das dificuldades relativas à burocracia, desapropriação, remoção de utilidades públicas e licenciamento 
ambiental.  A meta parece ser factível, mas é fortemente influenciada, ainda pela qualidade dos projetos e 
baixa execução orçamentária.

Trem metropolitano
Não há metas específicas, mas os investimentos na CPTM têm crescido 
nos últimos anos.

Se vencidas as restrições de melhor qualificação da rede da CPTM, o que é possível neste horizonte restará, 
ainda, inseri-la no transporte metropolitano de forma efetiva, em termos de utilidade, hierarquia e integração. 
Caso as outras redes (Metrô) e média capacidade melhorem substancialmente no período, a CPTM poderá 
representar a parcela de menor eficiência, comprometendo o desempenho médio. 

Expresso/Trem Aeroporto
O empreendimento está em estudos pela CPTM. Pode ser implantado 
até 2015.

Alta probabilidade de ocorrência.

SIvIM – Sistema viário de Interesse 
Metropolitano e SvE – Sistema 
viário Estratégico do Município de 
São Paulo.

Não há metas especificas estabelecidas, mas sim a previsão para a 
aplicação de recursos. há dificuldades de viabilização pela necessária 
integração entre os municípios da RMSP e o Governo do Estado de São 
Paulo.

Necessária reavaliação.

EMTU – Troncalização

há projetos prontos na EMTU/SP. Não obstante, enfrentam-se 
dificuldades derivadas do modelo adotado nos contratos de concessão 
adotado, a vencer em 2016. Ademais, na Área 5, vigoram ainda 
permissões precárias, impedindo a aplicação da troncalização.

Boa probabilidade de ocorrência

Corredores – via livre
Não há metas numéricas estabelecidas. As ações são operacionais para 
corredores existentes.

Necessária reavaliação.

Corredores – Passa Rápido
Não há metas numéricas estabelecidas. As ações são operacionais para 
corredores existentes.

Necessária reavaliação.

Expresso Tucuruvi-Guarulhos
Sofreu modificações no projeto original. Em implantação. Deve estar 
concluído até o final do período.

Expresso ABD – CECAP Foi agregado ao Expresso Tucuruvi – Guarulhos.

Expresso – Tiradentes
Trata-se de apoio à PMSP/SPTRans na conclusão do Expresso 
Tiradentes. Deve estar concluído até o final do período.

Corredores Urbanísticos

Incorporados ao Programa de Corredores Metropolitanos de 
Transporte Coletivo de Média Capacidade da Região Metropolitana 
de São Paulo – PCM, de responsabilidade da EMTU/SP. A maioria dos 
projetos está concluída. Implantação de parte dos corredores até final 
do período.

Podem ser implantado até o final do período.

SPTrans – Terminais Trata-se de apoio à PMSP/SPTRans. Não há informações.

EMTU – Terminais – Pro-Polos Não há informações.

Terminais Chave – Pro-Polos Não há informações.

Sistema viário + Estacionamentos Não há informações.

TNM – Transporte Não Motorizado Não há informações

Pedágio Urbano Não há informações
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Quadro 15 - Possibilidades de Realização dos Projetos Propostos pelo SP2040, segundo hori-
zontes de Planejamento, num Cenário Tendencial

Metas
Horizontes de Planejamento

2017 2022

Aproximar empregos e habitações

Depende do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo - PDE, aprovado em Setembro 
de 2002 e a ser revisado em 2013, ainda que pendente da revisão de 2007. Tendencialmente, os 
empregos (de serviços) continuarão, majoritariamente, se localizando na denominada coroa 
metropolitana, onde a combinação entre preço dos terrenos, possibilidade de verticalização e 
acessibilidade do sistema de transporte é favorável ao mercado imobiliário. Por outro lado, o 
crescimento da renda e a manutenção dos níveis de emprego estimula a criação de empregos na 
periferia, mas em nível, ainda, pouco significativo.

Neste horizonte, 
caso a revisão 
do PDE seja 
favorável, as 
tendências 
poderão ser 
invertidas.

Adensar seletivamente o entorno da rede de transportes

Possível, mas pouco provável neste horizonte de tempo, dado que os projetos de transporte (Metrô, 
CPTM, corredores de média capacidade municipais e intermunicipais) não veem acompanhados de 
legitimação formal ou informal para provocar estes adensamentos, que ocorrem por fatores de 
pouco controle da municipalidade.

Idem anterior.

Alocar ao automóvel o custo das externalidades por ele geradas
Pouca probabilidade. Depende de mudança cultural e de força politica. há uma ideia se 
consolidando (ver Pesquisa de Imagem dos Transportes na RMSP) de que algo como o Pedágio 
Urbano só pode ser implantado se o transporte coletivo melhorar sobremaneira.

Possível, ainda 
que parcial.

Promover a rede integrada de transportes coletivos
Existe a promoção, mas há dificuldades práticas para sua consolidação e avanço, dado que depende 
das instancias metropolitanas e de parte dos outros municípios da RMSP. 

Possível

Expandir a rede metroviária Incluído no PITU 2025. Possível

Requalificar rede ferroviária da CPTM, Incluído no PITU 2025. Possível

Adequar e expandir o subsistema de média e baixa capacidade
Não há metas numéricas específicas. A rede de média capacidade está em expansão. há limites 
para a realização de PPPs.

Possível

Promover o transporte não motorizado
Não há metas numéricas específicas, mas a política da PMSP/SMT atual promove o transporte não 
motorizado.

Possível, ainda 
que parcial.

Reduzir emissões veiculares Já abordado no âmbito da SMT.
Possível, ainda 
que parcial.

Otimizar o sistema viário estrutural

Não há metas numéricas específicas, mas há dificuldades, como no caso da Nova Marginal Tietê, 
implantada pela DERSA, no enfrentamento de deficiências dos projetos de engenharia e de 
produtividade das obras públicas, dificuldades nas desapropriações, licenciamento ambiental e 
remoção de utilidades públicas, bem como riscos da má execução orçamentária.

Possível, ainda 
que parcial.

Aperfeiçoar as conexões de transporte de passageiros externas da cidade
Dependente da integração com o Governo do Estado de São Paulo, os governos de outros municípios 
e a União.

Possível, ainda 
que parcial.

Incrementar a segurança Já abordado no âmbito da SMT.
Possível, ainda 
que parcial.

Aprimorar a logística urbana
Não há metas numéricas específicas, mas as ações da PMSP/SMT quanto às restrições para 
circulação de caminhões podem ser consideradas um primeiro passo neste aperfeiçoamento.

Possível, ainda 
que parcial.

Fortalecer as instituições e a integração de suas políticas Dependente, em larga medida da Fazenda Nacional.
Possível, ainda 
que parcial.

Estabelecer normas regulatórias e integrá-las às existentes

A questão de financiamento para empreendimentos públicos no Brasil enfrenta problemas 
pelos constrangimentos impostos pela lei de Reponsabilidade Fiscal, limitações aos limites de 
endividamento, severo comprometimento de parte considerável das receitas com a amortização 
de dívidas, em suma, com sua baixa capacidade de investimento e baixa produtividade do setor 
público.

Possível, ainda 
que parcial.

Consolidar as estruturas de financiamento para investimento e custeio Idem anterior.
Possível, ainda 
que parcial.
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Metas
Horizontes de Planejamento

2017 2022

Aproximar empregos e habitações

Depende do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo - PDE, aprovado em Setembro 
de 2002 e a ser revisado em 2013, ainda que pendente da revisão de 2007. Tendencialmente, os 
empregos (de serviços) continuarão, majoritariamente, se localizando na denominada coroa 
metropolitana, onde a combinação entre preço dos terrenos, possibilidade de verticalização e 
acessibilidade do sistema de transporte é favorável ao mercado imobiliário. Por outro lado, o 
crescimento da renda e a manutenção dos níveis de emprego estimula a criação de empregos na 
periferia, mas em nível, ainda, pouco significativo.

Neste horizonte, 
caso a revisão 
do PDE seja 
favorável, as 
tendências 
poderão ser 
invertidas.

Adensar seletivamente o entorno da rede de transportes

Possível, mas pouco provável neste horizonte de tempo, dado que os projetos de transporte (Metrô, 
CPTM, corredores de média capacidade municipais e intermunicipais) não veem acompanhados de 
legitimação formal ou informal para provocar estes adensamentos, que ocorrem por fatores de 
pouco controle da municipalidade.

Idem anterior.

Alocar ao automóvel o custo das externalidades por ele geradas
Pouca probabilidade. Depende de mudança cultural e de força politica. há uma ideia se 
consolidando (ver Pesquisa de Imagem dos Transportes na RMSP) de que algo como o Pedágio 
Urbano só pode ser implantado se o transporte coletivo melhorar sobremaneira.

Possível, ainda 
que parcial.

Promover a rede integrada de transportes coletivos
Existe a promoção, mas há dificuldades práticas para sua consolidação e avanço, dado que depende 
das instancias metropolitanas e de parte dos outros municípios da RMSP. 

Possível

Expandir a rede metroviária Incluído no PITU 2025. Possível

Requalificar rede ferroviária da CPTM, Incluído no PITU 2025. Possível

Adequar e expandir o subsistema de média e baixa capacidade
Não há metas numéricas específicas. A rede de média capacidade está em expansão. há limites 
para a realização de PPPs.

Possível

Promover o transporte não motorizado
Não há metas numéricas específicas, mas a política da PMSP/SMT atual promove o transporte não 
motorizado.

Possível, ainda 
que parcial.

Reduzir emissões veiculares Já abordado no âmbito da SMT.
Possível, ainda 
que parcial.

Otimizar o sistema viário estrutural

Não há metas numéricas específicas, mas há dificuldades, como no caso da Nova Marginal Tietê, 
implantada pela DERSA, no enfrentamento de deficiências dos projetos de engenharia e de 
produtividade das obras públicas, dificuldades nas desapropriações, licenciamento ambiental e 
remoção de utilidades públicas, bem como riscos da má execução orçamentária.

Possível, ainda 
que parcial.

Aperfeiçoar as conexões de transporte de passageiros externas da cidade
Dependente da integração com o Governo do Estado de São Paulo, os governos de outros municípios 
e a União.

Possível, ainda 
que parcial.

Incrementar a segurança Já abordado no âmbito da SMT.
Possível, ainda 
que parcial.

Aprimorar a logística urbana
Não há metas numéricas específicas, mas as ações da PMSP/SMT quanto às restrições para 
circulação de caminhões podem ser consideradas um primeiro passo neste aperfeiçoamento.

Possível, ainda 
que parcial.

Fortalecer as instituições e a integração de suas políticas Dependente, em larga medida da Fazenda Nacional.
Possível, ainda 
que parcial.

Estabelecer normas regulatórias e integrá-las às existentes

A questão de financiamento para empreendimentos públicos no Brasil enfrenta problemas 
pelos constrangimentos impostos pela lei de Reponsabilidade Fiscal, limitações aos limites de 
endividamento, severo comprometimento de parte considerável das receitas com a amortização 
de dívidas, em suma, com sua baixa capacidade de investimento e baixa produtividade do setor 
público.

Possível, ainda 
que parcial.

Consolidar as estruturas de financiamento para investimento e custeio Idem anterior.
Possível, ainda 
que parcial.
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As possibilidades aventadas de aplicação dos planos, projetos e ações da SMT, PITU2025 e 
SP2040, no Cenário Tendencial, revelam uma para um otimismo moderado, e reforçam o que já 
se revelava nas análises anteriores, além de agregar outros elementos, de um quadro de neces-
sidades, desdobradas em possibilidades e sujeitas a restrições, das quais se destacam:

•	 Deficiências nas obras públicas, no que tange a projeto, construção, 
gerenciamento, fiscalização e manutenção;

•	 Dificuldades com desapropriação, remoção de utilidades públicas e obtenção de 
licenças ambientais;

•	 Baixa produtividade do setor publico, inclusive derivada da burocracia, 
informalidade e corrupção; e

•	 Baixa capacidade de investimento do setor público, associado aos riscos de 
baixa execução orçamentária, em grande medida associados aos limites de 
endividamento.

4.6. Elementos Básicos de um Plano de Mobilidade Urbana  
em Grandes Cidades ou Regiões Metropolitanas

Os principais temas a serem tratados por um PMU em grandes cidades ou regiões metropolita-
nas devem abordar, minimamente:

Acessibilidade, transporte coletivo e escolar na área urbana e rural;
•	 Organização da circulação em áreas centrais e polos locais;

•	 Classificação e hierarquização do sistema viário;

•	 Implantação e qualificação de calçadas e áreas de circulação a pé;

•	 Criação de condições adequadas à circulação de bicicletas;

•	 Sistemática para avaliação permanente da qualidade do transporte coletivo e do 
trânsito;

•	 Sistemas integrados de transporte coletivo;

•	 Tratamento viário para o transporte coletivo;

•	 Modelo tarifário para o transporte coletivo urbano;

•	 Regulamentação da circulação do transporte de carga;

•	 Sistemas estruturais de transporte coletivo de média capacidade;

•	 Modelo institucional em regiões metropolitanas e áreas conturbadas;

•	 Sistemas estruturais de transporte coletivo de alta capacidade; e

•	 Controle de demanda de tráfego urbano.
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Do ponto de vista metodológico, os PMUs devem seguir os seguintes passos:

•	 Identificar:

•	 Os fluxos veiculares de passagem de característica metropolitana (origem 
e destino externos ao município) e mensuração de seu impacto no nível de 
solicitação do sistema viário;

•	 A rede de transporte coletivo metropolitano (intermunicipal) que serve ao 
município; e

•	 O nível de dependência da população pelo transporte coletivo metropolitano 
(origem interna com destino externo).

•	 Pesquisar:

•	 O transporte nas linhas metropolitanas, verificando a parcela de demanda 
municipal destas linhas.

•	 Analisar:

•	 A sobreposição física dos trajetos da rede de transporte coletivo;

•	 O modelo tarifário e dos custos de deslocamentos da população; e

•	 A regulamentação de transporte intermunicipal e do modelo institucional em 
vigor, e seu reflexo na capacidade de atuação do poder executivo municipal.

•	 Propor:

•	 Soluções de serviços de transporte coletivo, coordenados e integrados, 
envolvendo o transporte municipal e intermunicipal;

•	 Modelos de articulação institucional para a cogestão do transporte 
intermunicipal; e

•	 Modelos de compartilhamento de investimentos entre instâncias administrativas 
(Município e Estado).

4.7. Esboço de um Plano de Mobilidade Urbana

O conceito de Mobilidade Urbana, cada vez mais presente nas políticas e estratégias territoriais 
do Brasil, pressupõe que os cidadãos, vivendo em cidades, disponham de condições e escolhas 
de acessibilidade e mobilidade que lhes proporcionem deslocamentos seguros, confortáveis, em 
tempos aceitáveis e custos acessíveis, implicando, ainda, que a sua mobilidade se exerça com 
eficiência energética e reduzidos impactos ambientais. Ademais, a conciliação entre habitação, 
laser e trabalho nas cidades é condição “sine qua non” do sucesso de qualquer PMU.

Portanto um PMU não é plano de transporte na concepção clássica do planejamento de 
transporte, mas sim um instrumento de balizamento de ações futuras, estruturado multidisci-
plinarmente a partir de, entre outras, especialidades da engenharia de transportes, engenharia 
de produção, geografia e urbanismo, medicina, comunicação social, direito, sociologia e antro-
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pologia, micro e macro economia, administração pública e ciências da computação. Ademais, 
um PMU não pode prescindir da participação popular, não como as burocráticas e tediosas Au-
diências Públicas obrigatórias, mas sim como fonte de conhecimento de alta qualidade e de 
legitimidade, do contrário o PMU se transformará numa peça elitista cujo destino será sua não 
execução.

Outra recomendação diz respeito à linguagem do PMU. É imprescindível que o PMU seja 
bem redigido, ainda que permita fácil compreensão. As regras básicas aplicáveis ao PMU reco-
mendam que seu relatório final seja:

•	 Muito bem organizado e muito bem apresentado;

•	 Escrito em bom Português, em terceira pessoa, com verbos em tempo passado, 
porque descreve um trabalho já realizado; e

•	 Perfeitamente compreensível.

Adicionalmente, as tabelas, quadros e figuras devem ser numerados, com legendas e a 
bibliografia consultada citada de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, bem como referenciadas com precisão.

Sem prejuízo do que prevê a Lei da Mobilidade, os PMU devem atender, simultaneamente, a 
quatro grandes objetivos básicos, a saber:

•	 Melhorar das condições de mobilidade e acessibilidade;

•	 Minimizar os impactos ambientais diversos produzidos pelos sistemas de 
transporte e trânsito124;

•	 Aperfeiçoar os investimentos em transporte e trânsito; e

•	 Criar de oportunidades de negócios.

Um PMU típico deve ser construído em seis partes, conforme se detalha a seguir:

1. Introdução, Antecedentes e Caracterização da Situação Atual;

2. Necessidades e Expectativas das Partes Interessadas, visão Estratégica e 
Definição de Objetivos;

3. Geração, Análise, Teste e Escolha de Alternativas;

4. Análises Ambientais e Consequências – Impactos Ambientais e Medidas de 
Mitigação e/ou Remediação das Alternativas Escolhidas e Seleção da Alternativa 
Final;

5. Conclusões e Recomendações; e

6. Planos de Ação.

124 Alguns autores julgam que as consequências dos acidentes podem ser debitadas na “conta” ambiental, assim como as externali-
dades do trânsito.
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4.7.1. Introdução, Antecedentes e Caracterização da Situação Atual
Este capítulo do PMU deve, em princípio, estabelecer: os antecedentes, o conhecimento, a 
caracterização e a formulação do problema de Mobilidade Urbana, considerando, inclusive 
planos, projetos e ações existentes, a percepção do problema pela sociedade e mídia, o es-
tado da arte das soluções de Mobilidade Urbana e os principais impactos dos sistemas de 
transporte e trânsito nos usuários, governo, operadores e sociedade em geral, ademais da 
caracterização, em termos de oferta e demanda, e avaliação crítica, dos modos de transpor-
te em operação.

4.7.2. Necessidades e Expectativas das Partes Interessadas, visão Estratégica 
e Definição de Objetivos
O conhecimento das necessidades e expectativas das partes interessadas na Mobilidade Urbana 
é essencial para o sucesso do PMU, uma vez que suas proposições, além de atender ao plane-
jamento estratégico da cidade ou região metropolitana, devem anteder a essas necessidades e 
expectativas. De maneira mais ampla, as partes interessadas compreendem todos os envolvidos 
nos processos temporários (projetos) e duradouros (PMU) e a consolidação do PMU depende da 
participação de todos, em especial de toda a população.

De modo geral, essas necessidades e expectativas envolvem satisfação de interesses legí-
timos, compensações financeiras e comportamento ético. Cada parte interessada, ou grupo de 
partes interessadas, representa um determinado tipo de interesse no desenvolvimento do PMU. 
O envolvimento de todas as partes interessadas não maximiza obrigatoriamente o processo de 
produção do PMU, mas permite encontrar um equilíbrio de forças e minimizar riscos e impac-
tos negativos na execução das ações propostas e na sua perenidade. Um PMU que se pretende 
estável e duradouro deve atender simultaneamente as necessidades de todas as partes inte-
ressadas, a partir da “geração de valor”, isto é, a aplicação dos recursos (humanos, financeiros, 
tecnológicos) deve gerar benefícios maiores do que seu custo total.

A conciliação do PMU com as partes interessadas envolve também o seu alinhamento com 
a visão estratégica e Visão de Futuro, entendendo-se visão estratégica como a percepção, com 
base em processo científico, das tendências, e antecipação a elas, identificação das forças que 
se opõem aos objetivos do PMU, e como lidar com elas, além da identificação e aproveitamento 
das oportunidades.

A caracterização do problema de Mobilidade Urbana, o alinhamento às necessidades e ex-
pectativas das partes interessadas e à visão estratégica permitirão, então, definir-se os objetivos 
do PMU e os meios para atingi-los, conforme deverá ser estabelecido nos seus capítulos sub-
sequentes.

4.7.3. Geração, Análise, Teste e Escolha de Alternativas
A geração de alternativas é antecedida pela correspondente coleta de dados e informações125, 
consolidando as duas fases descritas anteriormente.

125 Neste nível de planejamento são necessárias pesquisas como: levantamentos de uso e ocupação do solo, tempos de viagem, 
população, fatores econômicos, facilidades de transporte, legislação e recursos financeiros. Também pode ser necessário realizar 
pesquisas de origem e destino (O/D). Em complementação a este tipo de pesquisa, podem ser realizadas contagens de tráfego em 
pontos estratégicos da área estudada. Podem ser aplicadas técnicas de simulação, por meio de modelos matemáticos, que procuram 
exprimir as inter-relações entre os elementos dados socioeconômicos e as viagens realizadas.
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As alternativas são consideradas as várias abordagens à resolução do problema. Nesta fase 
é necessário aplicar o que se denomina “pensamento divergente”126, isto é, os elaboradores do 
PMU devem exercitar a sua capacidade intelectual na pesquisa de novas alternativas. A criati-
vidade é especialmente importante nesta fase, alimentando o processo segundo o qual ideias 
novas e úteis são geradas.

Um erro muito frequentemente cometido é o chamado efeito focal que consiste na tendên-
cia, especialmente em grupos, de começar a gerar alternativas e, em vez de esgotar esta fase, 
foca-se à atenção em duas ou três das alternativas geradas, estudando-se os prós e os contras 
de cada uma destas. Boas soluções requerem boas alternativas e a fase de geração de alterna-
tivas deve ser levada ao seu limite.

Uma vez geradas as alternativas, estas podem ser avaliadas e uma, ou um conjunto, pode 
ser escolhida. Esta fase requer, agora, o “pensamento convergente”, focando-se a atenção à 
solução. Existem duas abordagens gerais para a avaliação e escolha. São elas a abordagem 
de separação (onde cada alternativa é identificada como satisfatória ou não) e a abordagem de 
pontuação (onde se atribui uma pontuação a cada alternativa, escolhendo-se a alternativa com 
maior pontuação ou um conjunto de alternativas mais bem pontuadas).

Neste sentido, a escolha de alternativas pode ser estruturada em múltiplos critérios inte-
grado a aplicações de “Balanced Scorecard”127 e do Valor Presente Líquido - VLP128. Dois mé-
todos de ranqueamento e valorização de alternativas, incorporando vários atributos podem ser 
utilizados: o “Analytic Hierarchy Process”129 e o “Non-Traditional Capital Investment Criteria”130. 
Na modelagem integrada com o Balanced Scorecard, o “Analytical Hierarchy Process” poderá 
ser aplicado para determinar a importância relativa dos diversos indicadores de desempenho. 
Na modelagem integrada com o Valor Presente Líquido, o “Non-Traditional Capital Investment 
Criteria” poderá ser utilizado para identificar a melhor alternativa (ou as melhores) a ser sele-
cionada em situações envolvendo variáveis financeiras e não financeiras.

O encadeamento das atividades desta fase do PMU é ilustrado na Figura 21, a seguir:

126  Pensamento divergente é um processo de pensamento cujo objetivo é achar o maior número possível de soluções para um proble-
ma. Essa habilidade é usada para gerar ideias e resolver algo criativamente, em oposição ao pensamento convergente, que consiste 
em achar uma única solução apropriada a um problema.

127  O “Balanced Scorecard” - BSC é uma metodologia de medição e gestão de desempenho desenvolvida pelos professores da 
Harvard Business School, Robert Kaplan e David Norton, em 1992. Os métodos usados na gestão do negócio, dos serviços e da infra-
estrutura baseiam-se normalmente em metodologias consagradas que podem utilizar a TI (tecnologia da informação) e os softwares 
de “Enterprise Resources Planning” - ERP como soluções de apoio, relacionando-a à gerência de serviços e garantia de resultados 
do negócio. Os passos dessas metodologias incluem: definição da estratégia empresarial, gerência do negócio, gerência de serviços 
e gestão da qualidade; passos estes aplicados por meio de indicadores de desempenho. O BSC foi apresentado inicialmente como um 
modelo de avaliação de desempenho empresarial, porém, sua aplicação progressiva proporcionou sua transição como uma metodo-
logia de gestão estratégica.

128  VPL, também conhecido como valor atual líquido – VAL, ou método do valor atual, é a fórmula matemático-financeira capaz de de-
terminar o valor presente de pagamentos futuros descontados a uma taxa de juros apropriada, menos o custo do investimento inicial.

129 Analytic Hierarchy Process (AHP) é um método para auxiliar as pessoas na tomada de decisões complexas. Mais do que determinar 
qual a decisão correta, o AHP ajuda as pessoas a escolher e a justificar a sua escolha. Baseado em matemática e psicologia, ele foi 
desenvolvido na década de 1970 pelo Prof. Thomas Saaty, da Escola Wharton da Universidade da Pensilvânia.

130   Non Tradicional Capital Investment Criteria é uma abordagem econômica de atribuir valor a benefícios não financeiros como parte 
de uma análise de investimentos.
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•	 Coleta de Dados e Informações
•	 Desenvolvimento de Alternativas

•	 Análise de Alternativas
•	 Teste de Alternativas

•	 Escolha de Alternativas

Figura 21 – Fluxograma Básico do PMU

4.7.4. Análises Ambientais e Consequências – Impactos Ambientais e Medidas de Mitigação e/
ou Remediação e Seleção da Alternativa Final
Uma vez escolhida a(s) alternativa(s), segue-se uma abordagem específica de análises ambien-
tais e estudos das consequências de sua aplicação, especialmente quanto aos impactos ambien-
tais, medidas de mitigação e/ou remediação correspondentes. Isto significa que a Alternativa 
Final terá passado pelo crivo ambiental, garantindo-se uma melhoria em relação à situação 
prevalente.

Os elementos a considerar envolvem, mas não se limitam, à verificação de: áreas preser-
vadas e/ou tombadas pelo patrimônio histórico, questões ligadas a ruído e vibrações, desapro-
priações relocações, custos imobiliários, econômicos e financeiros, aspectos sociais, uso e ocu-
pação do solo, impactos visuais, impactos no solo, água e ar, economia energética, equilíbrio de 
ecossistemas, segurança pública, parques e áreas de lazer, métodos construtivos e absorção de 
tecnologia.

Não se pretende, evidentemente, que o PMU seja um Plano Básico Ambiental – PBA131, mas 
sim que a Alternativa Final contenha intrinsicamente elementos que assegurem, de forma in-
tegrada, que as ações ambientais proposta ligadas à Mobilidade Urbana132 sejam implantadas 
adequadamente, de forma a zelar pela qualidade ambiental da região de abrangência do PMU 
e da vida das comunidades envolvidas. Deve-se considerar, entretanto, a necessária obediência 
aos princípios estabelecidos na legislação e que a execução das ações ambientais pode estar sob 
a responsabilidade dos parceiros privados, e, portanto, sujeita à fiscalização e verificação pelos 
órgãos ambientais competentes.

4.7.5. Conclusões e Recomendações
Este parte do PMU começa por apresentar uma síntese dos seus principais aspectos e apresen-
ta, de forma sistematizada, os respectivos resultados. Deve ainda ser apresentado um balanço 
crítico do trabalho realizado e a formulação das possíveis implicações positivas das ações pro-
postas, componentes da Alternativa Final, devidamente desdobrada em Planos de Ação, objeto 
do subitem a seguir.

131  Plano ou Projeto Básico Ambiental - PBA é o detalhamento de todas as medidas mitigadoras e compensatórias e dos programas 
ambientais propostos no Estudo de Impacto Ambiental – EIA e no Relatório de Impacto do Meio Ambiente - RIMA e compõe o processo 
de Licença de Instalação (LI) de um empreendimento.

132 Gestão ambiental das frotas de ônibus é um bom exemplo de ação ambiental ligada à um PMU.
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4.7.6. Planos de Ação
Os Planos de Ação do PMU terão caráter estratégico, tático ou operacional, a saber:

•	 ESTRATéGICO | No nível estratégico, a ênfase é para as ações em longo prazo, 
fundamentalmente o âmago do PMU. Objetiva-se aplicar ações de aperfeiçoamento 
de sistemas de gestão e operação de transporte e trânsito, incluídas as redes 
viárias e o transporte coletivo, além da infraestrutura de terminais e outros 
elementos, considerando os usos e a ocupação do solo vigente e futura e os 
requisitos resultantes de viagens para o movimento de pessoas e bens durante 
próximos 20 a 25 anos em níveis de serviço aceitáveis e compatíveis com os 
recursos financeiros da comunidade. O PMU deve considerar as metas da cidade ou 
região metropolitana e as políticas municipais, estaduais e federais. Como ponto 
de partida é necessário conhecer os “desejos de deslocamento” da população, 
e então estabelecer relações entre a quantidade de viagens realizadas pela 
população e outras grandezas que possam explicá-las, de modo que, quando 
projetadas para o horizonte do PMU, permitam inferir os desejos de deslocamentos 
no futuro.

•	 TÁTICO | No nível tático, a ênfase é de médio a longo prazo. Neste nível, pode ser 
sugerida a realização de: projeto geométrico das vias (determinação de largura 
de faixas, declividade da via, dimensionamento de áreas para pedestres e largura 
de calçadas e de passeios), elaboração de projetos de sinalização e de controle 
eletrônico do tráfego, entre outros. Estas tarefas podem ser consequência das 
diretrizes do planejamento estratégico ou oriundas de decisões decorrentes de 
problemas operacionais detectados ao longo do processo de desenvolvimento do 
PMU.

•	 OPERACIONAl | O foco deste nível de decisão está principalmente nas ações de 
curto prazo e dentre as ações propostas podem ser consideradas: configuração 
do uso das faixas de tráfego, aplicação de dispositivos de controle de tráfego, 
programação de semáforos, espaçamento e localização de paradas de ônibus, 
frequência de um serviço de ônibus, adição de faixa para veículos com ocupação 
interna alta, fornecimento de informações aos usuários em tempo real, detecção 
de incidentes, entre outras.

Por fim, o Plano de Ação do PMU deve ser acompanhado dos elementos de sustentação de 
sua viabilização e perenidade, a partir das seguintes recomendações:

•	 Estruturar-se pela visão de Futuro e pelo atendimento às necessidades e desejos 
das partes interessadas;

•	 Usar o poder das parcerias;

•	 Pensar em cada ação como um empreendimento e nas ações como um conjunto 
ordenado de empreendimentos;

•	 Estabelecer politicas para estacionamento e circulação de automóveis;
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•	 Permitir que o PMU venha a ser um poderoso instrumento de construção de um 
novo ambiente urbano;

•	 Planejar para o mercado;

•	 Garantir a diversidade de usos de mais de um modo de transporte num mesmo 
local;

•	 Fazer do ônibus uma grande ideia;

•	 Estimular a diversidade social; e

•	 Envolver as grandes organizações públicas e privadas no PMU.
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ANEXO | Balanço das 
Ações Previstas e 
Realizadas pela STM 
entre 2011 e 2012

ESTE ANEXO MOSTRA O BALANÇO DAS AÇÕES PREVISTAS e realizadas pela 
SMT em 2011 e 2012 e foi organizado em forma de Quadros, contendo os pro-
gramas e ações estabelecidas pelo Planejamento Estratégico, agrupadas e 
organizadas segundo os três objetivos estratégicos estabelecidos: Multimoda-
lidade, Diversificação da Matriz Energética e Trânsito mais Seguro (Redução de 
Acidentes).

ANEXOANEXO || Balanço das  Balanço das 
Ações Previstas e Ações Previstas e 
Realizadas pela STM Realizadas pela STM 



178  |  Premissas para um plano de mobilidade urbana

OBJETIVO ESTRATÉGICO (1): MULTIMODALIDADE - PROGRAMA (1): IMPLANTAÇÃO DE NOVOS EIXOS E CORREDORES

AÇÃO A IMPLANTAR PREVISTO REALIZADO OBSERVAÇÕES

Corredor Radial leste:

•	 Trecho 1: Pq. Dom Pedro II, Av. 
Alcântara Machado, R. Melo Freire até 
Av. Conde de Frontin, na proximidades 
da Estação vila Matilde do Metrô; e

•	 Trecho 2: Av. Conde de Frontin na altura 
da Estação vila Matilde do Metrô, Av. 
Antonio E. de Carvalho, R. Dr. luiz 
Ayres até interligação do Institucional 
Itaquera.

•	 Implantação de faixa exclusiva à esquerda nos dois sentidos, 
pavimento rígido em toda sua extensão;

•	 Paradas terão sistema de cobrança de tarifas desembarcada com 
plataformas de embarque de 28 cm de altura e sistema, e faixas 
adicionais de ultrapassagem para permitir a implantação de linhas 
paradoras e expressas; e

•	 Implantação de 20 paradas para embarque e desembarque 
distanciadas entre si de aproximadamente de 600 m.

•	 Projeto Funcional e Básico; 

•	 licitação para desenvolvimento do Projeto Executivo e 
Obras no estágio de pré-qualificação; e

•	 O corredor atual (à direita) teve recapeamento concluído 
em 29/07/2012.

•	 Finalização do certame em 2012.

•	 Previsão de entrega em 2015. Sistema de cobrança 
desembarcada foi descartado temporariamente 
devido regras  de negócio da delegação dos serviços.

Binário Santo Amaro

•	 Implantação de faixas preferenciais à direita;

•	 Recuperação do pavimento flexível;

•	 Pavimento rígido nas paradas; e

•	 Paradas com plataforma elevadas à h=0,28m.

•	 Projeto Funcional, Básico e Executivo; e

•	 licitação para obras no estágio de pré-qualificação pela 
SPObras.

•	 Finalização do certame em 2012.

•	 Previsão de entrega em 2014.

Corredor Rótula Central

•	 Implantação de faixas exclusivas para ônibus;

•	 Adequação de plataforma de embarque e colocação de abrigos;

•	 Remanejamento e ajustes da rede elétrica aérea;

•	 Recapeamento, drenagem, sinalização.

•	 A cargo do CET-SP •	 Previsão de implantação em 2015

Corredor Capão Redondo - 
Campo limpo - vila Sônia

•	 Implantação de faixa exclusiva à esquerda,;

•	 Pavimento rígido em toda a sua extensão inclusive nas paradas e 
faixas de ultrapassagem; e

•	 Implantação de 21 paradas com plataformas elevadas a h=0,28m.

•	 Projeto Funcional e Básico; e

•	 licitação para desenvolvimento do Projeto Executivo e 
Obras no estágio de pré-qualificação pela SPObras.

•	 Finalização do certame e início de obras ainda em 
2012.

•	 Previsão de entrega em 2015. 

Corredor Berrini

•	 Implantação de faixa exclusiva à esquerda;

•	 Pavimento rígido em toda a sua extensão inclusive nas paradas e 
faixas de ultrapassagem; e

•	 Paradas tendo plataforma elevada a h=0,28m.

•	 Projeto Funcional e Básico; e

•	 licitação para desenvolvimento do Projeto Executivo e 
Obras no estágio de pré-qualificação pela SPObras.

•	 Finalização do certame e início de obras ainda em 
2012; e

•	 Previsão de entrega em 2014.

Corredor Aricanduva

•	 Implantação de faixa exclusiva à direita nos dois sentidos;

•	 Pavimento rígido em toda sua extensão;

•	 Sinalização semafórica sincronizada;

•	 Implantação de 20 paradas para embarque e desembarque.

•	 Projeto Funcional e Básico;

•	 licitação para desenvolvimento do Projeto Executivo e 
Obras no estágio de pré-qualificação pela SPObras.

•	 Finalização do certame e início de obras ainda em 
2012.

•	 Previsão de entrega em 2014.

Corredor Nove de Julho 
(Extensão Cidade Jardim)

•	 Implantação de faixas exclusivas à esquerda para ônibus;

•	 Tratamento paisagístico ao longo de todo eixo;

•	 Iluminação para o pedestre no canteiro central e travessias e  
recuperação das calçadas quando necessário;

•	 Intervenções na geometria viária;

•	 Adequações de micro drenagem;

•	 Pontos de parada com pavimento rígido, plataformas com 36m de 
extensão e altura de 28cm, distanciados de no mínimo 18m em relação 
às linhas de retenção; e

•	 Tratamento para acessibilidade das pessoas com deficiência. 

•	 Projeto Funcional e Básico concluídos; e

•	 Obra a ser licitada.

Nova Bandeirantes Corredor Exclusivo de Caminhões Empreendimento à cargo a DERSA
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OBJETIVO ESTRATÉGICO (1): MULTIMODALIDADE - PROGRAMA (1): IMPLANTAÇÃO DE NOVOS EIXOS E CORREDORES

AÇÃO A IMPLANTAR PREVISTO REALIZADO OBSERVAÇÕES

Corredor Radial leste:

•	 Trecho 1: Pq. Dom Pedro II, Av. 
Alcântara Machado, R. Melo Freire até 
Av. Conde de Frontin, na proximidades 
da Estação vila Matilde do Metrô; e

•	 Trecho 2: Av. Conde de Frontin na altura 
da Estação vila Matilde do Metrô, Av. 
Antonio E. de Carvalho, R. Dr. luiz 
Ayres até interligação do Institucional 
Itaquera.

•	 Implantação de faixa exclusiva à esquerda nos dois sentidos, 
pavimento rígido em toda sua extensão;

•	 Paradas terão sistema de cobrança de tarifas desembarcada com 
plataformas de embarque de 28 cm de altura e sistema, e faixas 
adicionais de ultrapassagem para permitir a implantação de linhas 
paradoras e expressas; e

•	 Implantação de 20 paradas para embarque e desembarque 
distanciadas entre si de aproximadamente de 600 m.

•	 Projeto Funcional e Básico; 

•	 licitação para desenvolvimento do Projeto Executivo e 
Obras no estágio de pré-qualificação; e

•	 O corredor atual (à direita) teve recapeamento concluído 
em 29/07/2012.

•	 Finalização do certame em 2012.

•	 Previsão de entrega em 2015. Sistema de cobrança 
desembarcada foi descartado temporariamente 
devido regras  de negócio da delegação dos serviços.

Binário Santo Amaro

•	 Implantação de faixas preferenciais à direita;

•	 Recuperação do pavimento flexível;

•	 Pavimento rígido nas paradas; e

•	 Paradas com plataforma elevadas à h=0,28m.

•	 Projeto Funcional, Básico e Executivo; e

•	 licitação para obras no estágio de pré-qualificação pela 
SPObras.

•	 Finalização do certame em 2012.

•	 Previsão de entrega em 2014.

Corredor Rótula Central

•	 Implantação de faixas exclusivas para ônibus;

•	 Adequação de plataforma de embarque e colocação de abrigos;

•	 Remanejamento e ajustes da rede elétrica aérea;

•	 Recapeamento, drenagem, sinalização.

•	 A cargo do CET-SP •	 Previsão de implantação em 2015

Corredor Capão Redondo - 
Campo limpo - vila Sônia

•	 Implantação de faixa exclusiva à esquerda,;

•	 Pavimento rígido em toda a sua extensão inclusive nas paradas e 
faixas de ultrapassagem; e

•	 Implantação de 21 paradas com plataformas elevadas a h=0,28m.

•	 Projeto Funcional e Básico; e

•	 licitação para desenvolvimento do Projeto Executivo e 
Obras no estágio de pré-qualificação pela SPObras.

•	 Finalização do certame e início de obras ainda em 
2012.

•	 Previsão de entrega em 2015. 

Corredor Berrini

•	 Implantação de faixa exclusiva à esquerda;

•	 Pavimento rígido em toda a sua extensão inclusive nas paradas e 
faixas de ultrapassagem; e

•	 Paradas tendo plataforma elevada a h=0,28m.

•	 Projeto Funcional e Básico; e

•	 licitação para desenvolvimento do Projeto Executivo e 
Obras no estágio de pré-qualificação pela SPObras.

•	 Finalização do certame e início de obras ainda em 
2012; e

•	 Previsão de entrega em 2014.

Corredor Aricanduva

•	 Implantação de faixa exclusiva à direita nos dois sentidos;

•	 Pavimento rígido em toda sua extensão;

•	 Sinalização semafórica sincronizada;

•	 Implantação de 20 paradas para embarque e desembarque.

•	 Projeto Funcional e Básico;

•	 licitação para desenvolvimento do Projeto Executivo e 
Obras no estágio de pré-qualificação pela SPObras.

•	 Finalização do certame e início de obras ainda em 
2012.

•	 Previsão de entrega em 2014.

Corredor Nove de Julho 
(Extensão Cidade Jardim)

•	 Implantação de faixas exclusivas à esquerda para ônibus;

•	 Tratamento paisagístico ao longo de todo eixo;

•	 Iluminação para o pedestre no canteiro central e travessias e  
recuperação das calçadas quando necessário;

•	 Intervenções na geometria viária;

•	 Adequações de micro drenagem;

•	 Pontos de parada com pavimento rígido, plataformas com 36m de 
extensão e altura de 28cm, distanciados de no mínimo 18m em relação 
às linhas de retenção; e

•	 Tratamento para acessibilidade das pessoas com deficiência. 

•	 Projeto Funcional e Básico concluídos; e

•	 Obra a ser licitada.

Nova Bandeirantes Corredor Exclusivo de Caminhões Empreendimento à cargo a DERSA
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OBJETIVO ESTRATÉGICO (1): MULTIMODALIDADE - PROGRAMA (2): REQUALIFICAÇÃO DOS EIXOS DOS CORREDORES

AÇÃO: REQUALIFICAR PREVISTO REALIZADO OBSERVAÇÕES

Corredor Jardim 
Ângela - Guarapiranga 
- Santo Amaro

•	 Ampliação das plataformas para ônibus biarticulados (Manoel lopes concluídas em 
29/05/2012 e João de lima concluídas em 29/02/2012)

•	 Implantação de faixas de ultrapassagem nas paradas;

•	 Obra de arte na Av. Guarapiranga com Av. Guido Caloi;

•	 Obra de arte na Est. M’Boi Mirim com Av.Piraporinha;

•	 Recapeamento da pavimentação, drenagem e sinalização;

•	 Implantação de bilhetagem externa nas estações: Pça vitor Manzini e da Av. 
Guarapiranga, junto ao Shopping Fiesta e R. Amaro velho;

•	 Reposicionamento de pontos, melhoria geométrica, adequação da sinalização e 
implantação de acessibilidade para os usuários com mobilidade reduzida nas paradas: 
Francisco xavier, Manuel lopes, Estevão Fernandes, humberto de Almeida, João de lima 
e Ernesto Pasqualucci; e

•	 Operação de terminal de integração na Av. Guido Caloi.

•	 Ações em diferentes fases de projetos e/ou obras: 

•	 Realizada ampliação das paradas Moreira da Silva e Daniel 
Klein (Concluída em 29/02/2012); 

•	 Elaborados projeto de melhoria geométrica, adequação da 
sinalização, reposicionamento de pontos e adequações na 
acessibilidade para os usuários com mobilidade reduzida nas 
seguintes paradas: Francisco xavier, Manuel lopes, Estevão 
Fernandes, humberto de Almeida, João de lima; Ernesto 
Pasqualucc; e

•	 Parada Francisco xavier concluída em 17/08/2012.

•	 licitação para obras no estágio de pré-qualificação pela 
SPObras.

•	 Sistema de cobrança desembarcada foi 
descartado temporariamente, devido regras  
de negócio da delegação dos serviços;

•	 Finalização do certame em 2012; e

•	 Previsão de entrega em 2014.

Corredor Inajar-  
Rio Branco - Centro

•	 Prolongamento do corredor do largo Paissandu até a Praça do Correio;

•	 Transferência do Terminal do largo Paissandu para a Praça do Correio;

•	 Adequação/implantação de novas paradas;

•	 Redução da plataforma de 90 cm de altura para 28 cm;

•	 Instalação de novos abrigos;

•	 Implantação de faixas adicionais de ultrapassagem nas paradas;

•	 Implantação de pavimento rígido nas paradas, recuperação do pavimento flexível e 
melhoria da acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida; e

•	 Intervenções pontuais na geometria viária 

•	 Projetos concluídos;

•	 Obras em fase de licitação no estágio de pré-qualificação pela 
SPObras;

•	 Obras de adequação geométrica na Com. Martinelli com Pça 
Pedro Corazza concluídas;

•	 Recape de 4km na Av. Inajar de Souza concluído em 30/01/2012;

•	 Demais intervenções com previsão de finalização do certame 
ainda em 2012; 

•	 Entrega prevista para 2014.

Considera-se a possibilidade de adotar modelo 
de faixa reversível implantada na ponte do 
limão em caso de sucesso da fase de operação 
experimental.

Corredor Inajar -  
Rio Branco – Centro:

Trecho: Casa verde -  
Rio Branco Centro

•	 Adequação da plataforma de embarque;

•	 Bilhetagem externa com revisão do modelo de negócio;

•	 Ajuste e energização da rede de trólebus;

•	 Implantação de garagem para os trólebus; e

•	 Recapeamento, drenagem e sinalização.

•	 Aguardando negociação com concessionário 
para implantação de trólebus, utilizando rede 
elétrica já existente; e

•	 Sistema de cobrança desembarcada foi 
descartado temporariamente, devido regras  
de negócio da delegação dos serviços.

Corredor Pirituba - 
lapa - Centro

•	 Adequação das plataformas para ônibus para cobrança desembarcada;

•	 Implantação de faixas exclusivas nos trechos compartilhados;

•	 Transferência do Terminal Paissandu para a Praça do Correio;

•	 Implantação das faixas de ultrapassagem nas paradas;

•	 Recapeamento de pavimentação; e

•	 Drenagem e sinalização

Recape compreendendo Av. Francisco Matarazzo e ruas Clélia e 
Guaicurus concluído em 05/09/2011.

•	 Sem previsão de execução;

•	 Sistema de cobrança desembarcada foi 
descartado temporariamente, devido regras  
de negócio da delegação dos serviços.

Corredor vereador 
José Diniz - Ibirapuera 
- Santa Cruz

•	 Ampliação e adequação de paradas para ônibus biarticulado;

•	 Implantação de faixas de ultrapassagem nas paradas;

•	 Implantação de estação de transferência na parada junto ao Corredor Diadema – 
Morumbi;

•	 Implantação das faixas exclusivas no binário das ruas Borges lagoa e Pedro de Toledo 
para dar continuidade ao corredor até estação Santa Cruz do Metrô e adequações 
geométricas na aproximação ao Terminal Santa-Cruz do Metrô, com eliminação dos 
trechos de zona-Azul e de estacionamento no meio-fio;

•	 Implantação de faixas exclusivas no trecho B/C da Av. vereador José Diniz entre Mal 
Deodoro e R. Ana Catharina Randi;

•	 Recapeamento da pavimentação e drenagem;

•	 Reprogramação semafórica do trecho Ibirapuera – Domingos de Moraes, com prioridade 
hierárquica para as vias do corredor; e

•	 Adequação da sinalização.

•	 Faixa exclusiva de ônibus à direita no binário formado pelas 
ruas Borges lagoa e Pedro Toledo (1,06km) implantada em 
Julho de 2011 e readequação da sinalização;

•	 Melhorada drenagem na Av. Ibirapuera;

•	 Melhoria da comunicação semafórica entre a rede do Binário e 
a Central CTA;

•	 Realizada implantação de gradis na Av. Ibirapuera com Pça. N. 
Sra. da Aparecida com Av. Eucalipto

•	 Faixa exclusiva de ônibus à direita na Av. ver. José Diniz, 
entre Av. Adolfo Pinheiro e R. Ana Catharina Randi (1,8km), 
implantada em Julho de 2011

•	 Faixa exclusiva de ônibus à direita da R. Domingos de Moraes 
entre a R. Santa Cruz e Afonso Celso (0,55km) implantada em 
Abril de 2011;

•	 Ampliação da Parada Graham Bell, sentido centro-bairro;

•	 Ampliação da Parada Américo Brasiliense.;

•	 Ampliação da Parada Bela vista; e

•	 O Corredor foi recapeado com término em 30/11/2011.

•	 O projeto original previa uma desapropriação 
de área de faixa de domínio da Av. ver. José 
Diniz, junto ao Esporte Clube Banespa, 
que não foi executada, o que tornaria a 
intervenção mais eficiente;

•	 Demais adequações de paradas estão 
previstas até o fim de 2012:

•	 Ampliação da Parada Ana Catarina;

•	 Ampliação da Parada Joaquim Nabuco;

•	 Ampliação da Parada Grabiele Dannunzio; 

•	 Readequação da Parada Américo Brasiliense; 

•	 Readequação da Parada Barão de Cotegipe; e

•	 Readequação da Parada Granja Julieta.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO (1): MULTIMODALIDADE - PROGRAMA (2): REQUALIFICAÇÃO DOS EIXOS DOS CORREDORES

AÇÃO: REQUALIFICAR PREVISTO REALIZADO OBSERVAÇÕES

Corredor Jardim 
Ângela - Guarapiranga 
- Santo Amaro

•	 Ampliação das plataformas para ônibus biarticulados (Manoel lopes concluídas em 
29/05/2012 e João de lima concluídas em 29/02/2012)

•	 Implantação de faixas de ultrapassagem nas paradas;

•	 Obra de arte na Av. Guarapiranga com Av. Guido Caloi;

•	 Obra de arte na Est. M’Boi Mirim com Av.Piraporinha;

•	 Recapeamento da pavimentação, drenagem e sinalização;

•	 Implantação de bilhetagem externa nas estações: Pça vitor Manzini e da Av. 
Guarapiranga, junto ao Shopping Fiesta e R. Amaro velho;

•	 Reposicionamento de pontos, melhoria geométrica, adequação da sinalização e 
implantação de acessibilidade para os usuários com mobilidade reduzida nas paradas: 
Francisco xavier, Manuel lopes, Estevão Fernandes, humberto de Almeida, João de lima 
e Ernesto Pasqualucci; e

•	 Operação de terminal de integração na Av. Guido Caloi.

•	 Ações em diferentes fases de projetos e/ou obras: 

•	 Realizada ampliação das paradas Moreira da Silva e Daniel 
Klein (Concluída em 29/02/2012); 

•	 Elaborados projeto de melhoria geométrica, adequação da 
sinalização, reposicionamento de pontos e adequações na 
acessibilidade para os usuários com mobilidade reduzida nas 
seguintes paradas: Francisco xavier, Manuel lopes, Estevão 
Fernandes, humberto de Almeida, João de lima; Ernesto 
Pasqualucc; e

•	 Parada Francisco xavier concluída em 17/08/2012.

•	 licitação para obras no estágio de pré-qualificação pela 
SPObras.

•	 Sistema de cobrança desembarcada foi 
descartado temporariamente, devido regras  
de negócio da delegação dos serviços;

•	 Finalização do certame em 2012; e

•	 Previsão de entrega em 2014.

Corredor Inajar-  
Rio Branco - Centro

•	 Prolongamento do corredor do largo Paissandu até a Praça do Correio;

•	 Transferência do Terminal do largo Paissandu para a Praça do Correio;

•	 Adequação/implantação de novas paradas;

•	 Redução da plataforma de 90 cm de altura para 28 cm;

•	 Instalação de novos abrigos;

•	 Implantação de faixas adicionais de ultrapassagem nas paradas;

•	 Implantação de pavimento rígido nas paradas, recuperação do pavimento flexível e 
melhoria da acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida; e

•	 Intervenções pontuais na geometria viária 

•	 Projetos concluídos;

•	 Obras em fase de licitação no estágio de pré-qualificação pela 
SPObras;

•	 Obras de adequação geométrica na Com. Martinelli com Pça 
Pedro Corazza concluídas;

•	 Recape de 4km na Av. Inajar de Souza concluído em 30/01/2012;

•	 Demais intervenções com previsão de finalização do certame 
ainda em 2012; 

•	 Entrega prevista para 2014.

Considera-se a possibilidade de adotar modelo 
de faixa reversível implantada na ponte do 
limão em caso de sucesso da fase de operação 
experimental.

Corredor Inajar -  
Rio Branco – Centro:

Trecho: Casa verde -  
Rio Branco Centro

•	 Adequação da plataforma de embarque;

•	 Bilhetagem externa com revisão do modelo de negócio;

•	 Ajuste e energização da rede de trólebus;

•	 Implantação de garagem para os trólebus; e

•	 Recapeamento, drenagem e sinalização.

•	 Aguardando negociação com concessionário 
para implantação de trólebus, utilizando rede 
elétrica já existente; e

•	 Sistema de cobrança desembarcada foi 
descartado temporariamente, devido regras  
de negócio da delegação dos serviços.

Corredor Pirituba - 
lapa - Centro

•	 Adequação das plataformas para ônibus para cobrança desembarcada;

•	 Implantação de faixas exclusivas nos trechos compartilhados;

•	 Transferência do Terminal Paissandu para a Praça do Correio;

•	 Implantação das faixas de ultrapassagem nas paradas;

•	 Recapeamento de pavimentação; e

•	 Drenagem e sinalização

Recape compreendendo Av. Francisco Matarazzo e ruas Clélia e 
Guaicurus concluído em 05/09/2011.

•	 Sem previsão de execução;

•	 Sistema de cobrança desembarcada foi 
descartado temporariamente, devido regras  
de negócio da delegação dos serviços.

Corredor vereador 
José Diniz - Ibirapuera 
- Santa Cruz

•	 Ampliação e adequação de paradas para ônibus biarticulado;

•	 Implantação de faixas de ultrapassagem nas paradas;

•	 Implantação de estação de transferência na parada junto ao Corredor Diadema – 
Morumbi;

•	 Implantação das faixas exclusivas no binário das ruas Borges lagoa e Pedro de Toledo 
para dar continuidade ao corredor até estação Santa Cruz do Metrô e adequações 
geométricas na aproximação ao Terminal Santa-Cruz do Metrô, com eliminação dos 
trechos de zona-Azul e de estacionamento no meio-fio;

•	 Implantação de faixas exclusivas no trecho B/C da Av. vereador José Diniz entre Mal 
Deodoro e R. Ana Catharina Randi;

•	 Recapeamento da pavimentação e drenagem;

•	 Reprogramação semafórica do trecho Ibirapuera – Domingos de Moraes, com prioridade 
hierárquica para as vias do corredor; e

•	 Adequação da sinalização.

•	 Faixa exclusiva de ônibus à direita no binário formado pelas 
ruas Borges lagoa e Pedro Toledo (1,06km) implantada em 
Julho de 2011 e readequação da sinalização;

•	 Melhorada drenagem na Av. Ibirapuera;

•	 Melhoria da comunicação semafórica entre a rede do Binário e 
a Central CTA;

•	 Realizada implantação de gradis na Av. Ibirapuera com Pça. N. 
Sra. da Aparecida com Av. Eucalipto

•	 Faixa exclusiva de ônibus à direita na Av. ver. José Diniz, 
entre Av. Adolfo Pinheiro e R. Ana Catharina Randi (1,8km), 
implantada em Julho de 2011

•	 Faixa exclusiva de ônibus à direita da R. Domingos de Moraes 
entre a R. Santa Cruz e Afonso Celso (0,55km) implantada em 
Abril de 2011;

•	 Ampliação da Parada Graham Bell, sentido centro-bairro;

•	 Ampliação da Parada Américo Brasiliense.;

•	 Ampliação da Parada Bela vista; e

•	 O Corredor foi recapeado com término em 30/11/2011.

•	 O projeto original previa uma desapropriação 
de área de faixa de domínio da Av. ver. José 
Diniz, junto ao Esporte Clube Banespa, 
que não foi executada, o que tornaria a 
intervenção mais eficiente;

•	 Demais adequações de paradas estão 
previstas até o fim de 2012:

•	 Ampliação da Parada Ana Catarina;

•	 Ampliação da Parada Joaquim Nabuco;

•	 Ampliação da Parada Grabiele Dannunzio; 

•	 Readequação da Parada Américo Brasiliense; 

•	 Readequação da Parada Barão de Cotegipe; e

•	 Readequação da Parada Granja Julieta.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO (1): MULTIMODALIDADE - PROGRAMA (2): REQUALIFICAÇÃO DOS EIXOS DOS CORREDORES

AÇÃO: REQUALIFICAR PREVISTO REALIZADO OBSERVAÇÕES

Corredor Itapecerica - 
João Dias - Santo Amaro

•	 Adequação das plataformas para ônibus com instalação de bilhetagem externa.

•	 Parada Elis Maas;

•	 Adequações da aproximação ao Terminal João Dias;

•	 Recapeamento da pavimentação, drenagem e sinalização;

•	 Inversão de cinco paradas do corredor: Antônio Bandeira, Centro, Africana, de Itu, 
José de Sá e Oswaldo de Andrade;

•	 Desativação da Parada Josefina Moretti.;

•	 Segregação com tachões da faixa de exclusiva de ônibus; e

•	 Manutenção e reconstrução de placas de concreto.

•	 Desativação da Parada Josefina Moretti;

•	 Segregação com tachões da faixa exclusiva de ônibus; 

•	 Obras de manutenção e reconstrução do  concreto do 
corredor em andamento; e

•	 Substituição de pavimento flexível por rígido na Estrada de 
Itapecerica em andamento.

•	 Sistema de cobrança desembarcada foi 
descartado temporariamente, devido regras  de 
negócio da delegação dos serviços.

Corredor Campo limpo - 
Rebouças - Centro

•	 Duplicação da Parada Faria lima;

•	 Implantação de pavimento rígido em toda a extensão;

•	 Adequação das plataformas para ônibus de forma a possibilitar instalação de 
bilhetagem externa;

•	 Construção de baias ao longo da Estrada do  Campo limpo;

•	 Instalação de estação de transferência na divisa Taboão São Paulo;

•	 Inversão de paradas e nova plataforma na Parada Paulista; e

•	 Construção de dois sanitários (masculino e feminino) acessíveis a pessoas de 
mobilidade reduzida na Parada Clínicas.

•	 Realizada duplicação da parada Faria lima;

•	 Realizada implantação de pavimento rígido ao longo de todo 
o corredor; 

•	 Sanitário na Parada Clínicas em execução; e

•	 Projeto básico para inversão da Parada Paulista  concluído e 
pronto para ser licitado, mas suspenso pela CET.

•	 Sistema de cobrança desembarcada foi 
descartado temporariamente, devido regras  de 
negócio da delegação dos serviços.; e

•	 Alterações da Parada Paulista depende de 
parecer do Planejamento da SPTrans.

Corredor Santo Amaro - 
Nove de Julho - Centro

•	 Adequação das plataformas para ônibus com instalação de bilhetagem externa;

•	 Redução do número de travessias de pedestre de meio de quadra;

•	 Recapeamento pavimentação;

•	 Construção de dois viadutos só para ônibus nas interseções com as avenidas vicente 
Rao e Roberto Marinho com implantação de  estações de embarque nesses locais; e

•	 Intervenção na confluência da Av. Juscelino Kubitschek com Av. Santo Amaro, onde 
se prevê alterações da geometria da via para ordenar o trânsito local em função do 
entrelaçamento dos ônibus com readequação da sinalização e das paradas, com a 
implantação de novos abrigos, alteamento de plataforma, e instalação de piso tátil.

•	 Projeto Básico da intervenção na confluência da Av. 
Juscelino Kubitschek, em contratação; e

•	 A Av. Brigadeiro luiz Antônio, que complementa o 
Corredor como opção, foi recapeada com obra entregue em 
01/07/2011.

•	 Sistema de cobrança desembarcada foi 
descartado temporariamente, devido regras  de 
negócio da delegação dos serviços.

Corredor Paes de Barros

•	 Adequação do Terminal vila Prudente;

•	 Adequação das plataformas para ônibus com instalação de bilhetagem externa; 

•	 Recapeamento da pavimentação, drenagem e sinalização; e

•	 Teste com novas tecnologias de eletrificação

•	 Recapeamento da pavimentação, drenagem e sinalização 
concluído em 25/10/2011.

•	 Sistema de cobrança desembarcada foi 
descartado temporariamente, devido regras  de 
negócio da delegação dos serviços; e

•	 Obras no terminal vila Prudente dependem da 
conclusão do monotrilho.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO (1): MULTIMODALIDADE - PROGRAMA (2): REQUALIFICAÇÃO DOS EIXOS DOS CORREDORES

AÇÃO: REQUALIFICAR PREVISTO REALIZADO OBSERVAÇÕES

Corredor Itapecerica - 
João Dias - Santo Amaro

•	 Adequação das plataformas para ônibus com instalação de bilhetagem externa.

•	 Parada Elis Maas;

•	 Adequações da aproximação ao Terminal João Dias;

•	 Recapeamento da pavimentação, drenagem e sinalização;

•	 Inversão de cinco paradas do corredor: Antônio Bandeira, Centro, Africana, de Itu, 
José de Sá e Oswaldo de Andrade;

•	 Desativação da Parada Josefina Moretti.;

•	 Segregação com tachões da faixa de exclusiva de ônibus; e

•	 Manutenção e reconstrução de placas de concreto.

•	 Desativação da Parada Josefina Moretti;

•	 Segregação com tachões da faixa exclusiva de ônibus; 

•	 Obras de manutenção e reconstrução do  concreto do 
corredor em andamento; e

•	 Substituição de pavimento flexível por rígido na Estrada de 
Itapecerica em andamento.

•	 Sistema de cobrança desembarcada foi 
descartado temporariamente, devido regras  de 
negócio da delegação dos serviços.

Corredor Campo limpo - 
Rebouças - Centro

•	 Duplicação da Parada Faria lima;

•	 Implantação de pavimento rígido em toda a extensão;

•	 Adequação das plataformas para ônibus de forma a possibilitar instalação de 
bilhetagem externa;

•	 Construção de baias ao longo da Estrada do  Campo limpo;

•	 Instalação de estação de transferência na divisa Taboão São Paulo;

•	 Inversão de paradas e nova plataforma na Parada Paulista; e

•	 Construção de dois sanitários (masculino e feminino) acessíveis a pessoas de 
mobilidade reduzida na Parada Clínicas.

•	 Realizada duplicação da parada Faria lima;

•	 Realizada implantação de pavimento rígido ao longo de todo 
o corredor; 

•	 Sanitário na Parada Clínicas em execução; e

•	 Projeto básico para inversão da Parada Paulista  concluído e 
pronto para ser licitado, mas suspenso pela CET.

•	 Sistema de cobrança desembarcada foi 
descartado temporariamente, devido regras  de 
negócio da delegação dos serviços.; e

•	 Alterações da Parada Paulista depende de 
parecer do Planejamento da SPTrans.

Corredor Santo Amaro - 
Nove de Julho - Centro

•	 Adequação das plataformas para ônibus com instalação de bilhetagem externa;

•	 Redução do número de travessias de pedestre de meio de quadra;

•	 Recapeamento pavimentação;

•	 Construção de dois viadutos só para ônibus nas interseções com as avenidas vicente 
Rao e Roberto Marinho com implantação de  estações de embarque nesses locais; e

•	 Intervenção na confluência da Av. Juscelino Kubitschek com Av. Santo Amaro, onde 
se prevê alterações da geometria da via para ordenar o trânsito local em função do 
entrelaçamento dos ônibus com readequação da sinalização e das paradas, com a 
implantação de novos abrigos, alteamento de plataforma, e instalação de piso tátil.

•	 Projeto Básico da intervenção na confluência da Av. 
Juscelino Kubitschek, em contratação; e

•	 A Av. Brigadeiro luiz Antônio, que complementa o 
Corredor como opção, foi recapeada com obra entregue em 
01/07/2011.

•	 Sistema de cobrança desembarcada foi 
descartado temporariamente, devido regras  de 
negócio da delegação dos serviços.

Corredor Paes de Barros

•	 Adequação do Terminal vila Prudente;

•	 Adequação das plataformas para ônibus com instalação de bilhetagem externa; 

•	 Recapeamento da pavimentação, drenagem e sinalização; e

•	 Teste com novas tecnologias de eletrificação

•	 Recapeamento da pavimentação, drenagem e sinalização 
concluído em 25/10/2011.

•	 Sistema de cobrança desembarcada foi 
descartado temporariamente, devido regras  de 
negócio da delegação dos serviços; e

•	 Obras no terminal vila Prudente dependem da 
conclusão do monotrilho.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO (1): MULTIMODALIDADE - PROGRAMA (3): TERMINAIS E PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS

AÇÃO PREVISTO REALIZADO OBSERVAÇÕES

Implantar Terminal 
Urbano Pinheiros

•	 Recuperação urbana da região do largo da Batata;

•	 Melhoria da acessibilidade na região e do transporte público;

•	 Promoção da melhor integração entre diferentes modos de transporte; e

•	 viabilização do projeto de requalificação urbana do largo da Batata.

•	 Projeto Funcional, Básico e Executivo realizados; e

•	 Obras em desenvolvimento pela SPObras. 
•	 Inauguração prevista para 2012

Implantar Novo Terminal 
Urbano Parelheiros

•	 Projeto do terminal prevê: áreas específicas para plataformas de embarque e 
desembarque de passageiros, áreas de estacionamento de ônibus para possibilitar 
a regulagem da operação, bilheteria, pistas internas para circulação e parada dos 
ônibus, instalações administrativas e de apoio aos usuários e operadores, serviços de 
fiscalização, informações, monitoramento e de segurança;

•	 Plataformas cobertas, com piso na altura de 28cm;

•	 Área para instalação de bicicletário;

•	 Equipamentos de acessibilidade para atender ao Decreto Federal n° 5.296 e à NBR 9050;

•	 O pavimento do sistema viário interno deverá ser rígido; e

•	 Adequação e complementação dos passeios e calçadas no entorno do terminal, de modo 
a garantir acessibilidade para pedestres.

•	 Projeto Funcional, Básico e executivo prontos; e

•	 licitação para obras no estágio de pré-qualificação 
pela SPObras.

•	 Finalização do certame em 2012; e

•	 Previsão de entrega em 2014.

Implantar Novo Terminal 
Urbano Jardim Ângela

•	 localiza-se na região Sudoeste, nos arredores do hospital Público e do atual Terminal 
do Jardim Ângela.

•	 Projeto Funcional e Básico;

•	 licitação para Obras no estágio de pré-qualificação 
pela SPObras.

•	 O terminal atual teve plataforma externa implantada em 
30/05/2012;

•	 Finalização do certame em 2012; e

•	 Previsão de entrega em 2015.

Implantar Terminal  
Urbano Municipal 
São Mateus

•	 Projeto do terminal prevê: áreas específicas para plataformas de embarque e 
desembarque de passageiros, áreas de estacionamento de ônibus para possibilitar 
a regulagem da operação, bilheteria, pistas internas para circulação e parada dos 
ônibus, instalações administrativas e de apoio aos usuários e operadores, serviços de 
fiscalização, informações, monitoramento e de segurança;

•	 Plataformas cobertas, com piso na altura de 28cm;

•	 Área para instalação de bicicletário;

•	 Equipamentos de acessibilidade para atender ao Decreto Federal n° 5.296 e à NBR 9050;

•	 O pavimento do sistema viário interno deverá ser rígido; e

•	 Adequação e complementação dos passeios e calçadas no entorno do terminal, de modo 
a garantir acessibilidade para pedestres.

•	 Sem Previsão.

Implantar Terminal 
Urbano Perus

•	 localizado próximo a Estação Perus da CPTM, sob os viadutos Dep. Ulysses Guimarães 
e Dona Mora Guimarães.

•	 Projeto Funcional, Básico e Executivo;

•	 licitação para obras no estágio de pré-qualificação 
pela SPObras.

•	 Finalização do certame em 2012; e

•	 Previsão de entrega em 2015. 

Implantar Terminal 
Urbano Correio

•	 Transferência do terminal do largo do Paissandu para a Pça. do Correio
•	 Obra incluída na licitação do Corredor Inajar em 

estágio de pré-qualificação pela SPObras.

Implantar Terminal 
Urbano de Cidade 
Ademar

•	 Serve aos Corredores Sabará e Interlagos  •	 Previsão de licitação de obras para 2014.

Implantar Terminal 
Urbano Jardim Miriam

•	 Serve aos Corredores Diadema/Brooklin  •	 Previsão de licitação de obras para 2014.

Requalificar Terminal 
Urbano Santo Amaro 

•	 Adequação do terminal para atendimento das normas de acessibilidade: implantação 
de “lombo-faixa” para travessias entre as plataformas, piso tátil de alerta e direcional, 
corrimão, rebaixo de calçadas;

•	 Melhoria do desempenho operacional por adequações geométricas e recuperação do 
pavimento no acesso pela Av. Nações Unidas;

•	 Implantação de equipamentos para incrementar a comunicação com o usuário como 
Rede de Transmissão de Dados e Painéis de Mensagem variável;

•	 Implantação de assentos especiais junto às plataformas;

•	 Instalação de três elevadores; e

•	 Implantação de bicicletário. 

•	 Obra Concluída em Agosto de 2012.  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO (1): MULTIMODALIDADE - PROGRAMA (3): TERMINAIS E PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS

AÇÃO PREVISTO REALIZADO OBSERVAÇÕES

Implantar Terminal 
Urbano Pinheiros

•	 Recuperação urbana da região do largo da Batata;

•	 Melhoria da acessibilidade na região e do transporte público;

•	 Promoção da melhor integração entre diferentes modos de transporte; e

•	 viabilização do projeto de requalificação urbana do largo da Batata.

•	 Projeto Funcional, Básico e Executivo realizados; e

•	 Obras em desenvolvimento pela SPObras. 
•	 Inauguração prevista para 2012

Implantar Novo Terminal 
Urbano Parelheiros

•	 Projeto do terminal prevê: áreas específicas para plataformas de embarque e 
desembarque de passageiros, áreas de estacionamento de ônibus para possibilitar 
a regulagem da operação, bilheteria, pistas internas para circulação e parada dos 
ônibus, instalações administrativas e de apoio aos usuários e operadores, serviços de 
fiscalização, informações, monitoramento e de segurança;

•	 Plataformas cobertas, com piso na altura de 28cm;

•	 Área para instalação de bicicletário;

•	 Equipamentos de acessibilidade para atender ao Decreto Federal n° 5.296 e à NBR 9050;

•	 O pavimento do sistema viário interno deverá ser rígido; e

•	 Adequação e complementação dos passeios e calçadas no entorno do terminal, de modo 
a garantir acessibilidade para pedestres.

•	 Projeto Funcional, Básico e executivo prontos; e

•	 licitação para obras no estágio de pré-qualificação 
pela SPObras.

•	 Finalização do certame em 2012; e

•	 Previsão de entrega em 2014.

Implantar Novo Terminal 
Urbano Jardim Ângela

•	 localiza-se na região Sudoeste, nos arredores do hospital Público e do atual Terminal 
do Jardim Ângela.

•	 Projeto Funcional e Básico;

•	 licitação para Obras no estágio de pré-qualificação 
pela SPObras.

•	 O terminal atual teve plataforma externa implantada em 
30/05/2012;

•	 Finalização do certame em 2012; e

•	 Previsão de entrega em 2015.

Implantar Terminal  
Urbano Municipal 
São Mateus

•	 Projeto do terminal prevê: áreas específicas para plataformas de embarque e 
desembarque de passageiros, áreas de estacionamento de ônibus para possibilitar 
a regulagem da operação, bilheteria, pistas internas para circulação e parada dos 
ônibus, instalações administrativas e de apoio aos usuários e operadores, serviços de 
fiscalização, informações, monitoramento e de segurança;

•	 Plataformas cobertas, com piso na altura de 28cm;

•	 Área para instalação de bicicletário;

•	 Equipamentos de acessibilidade para atender ao Decreto Federal n° 5.296 e à NBR 9050;

•	 O pavimento do sistema viário interno deverá ser rígido; e

•	 Adequação e complementação dos passeios e calçadas no entorno do terminal, de modo 
a garantir acessibilidade para pedestres.

•	 Sem Previsão.

Implantar Terminal 
Urbano Perus

•	 localizado próximo a Estação Perus da CPTM, sob os viadutos Dep. Ulysses Guimarães 
e Dona Mora Guimarães.

•	 Projeto Funcional, Básico e Executivo;

•	 licitação para obras no estágio de pré-qualificação 
pela SPObras.

•	 Finalização do certame em 2012; e

•	 Previsão de entrega em 2015. 

Implantar Terminal 
Urbano Correio

•	 Transferência do terminal do largo do Paissandu para a Pça. do Correio
•	 Obra incluída na licitação do Corredor Inajar em 

estágio de pré-qualificação pela SPObras.

Implantar Terminal 
Urbano de Cidade 
Ademar

•	 Serve aos Corredores Sabará e Interlagos  •	 Previsão de licitação de obras para 2014.

Implantar Terminal 
Urbano Jardim Miriam

•	 Serve aos Corredores Diadema/Brooklin  •	 Previsão de licitação de obras para 2014.

Requalificar Terminal 
Urbano Santo Amaro 

•	 Adequação do terminal para atendimento das normas de acessibilidade: implantação 
de “lombo-faixa” para travessias entre as plataformas, piso tátil de alerta e direcional, 
corrimão, rebaixo de calçadas;

•	 Melhoria do desempenho operacional por adequações geométricas e recuperação do 
pavimento no acesso pela Av. Nações Unidas;

•	 Implantação de equipamentos para incrementar a comunicação com o usuário como 
Rede de Transmissão de Dados e Painéis de Mensagem variável;

•	 Implantação de assentos especiais junto às plataformas;

•	 Instalação de três elevadores; e

•	 Implantação de bicicletário. 

•	 Obra Concluída em Agosto de 2012.  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO (1): MULTIMODALIDADE - PROGRAMA (3): TERMINAIS E PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS

AÇÃO PREVISTO REALIZADO OBSERVAÇÕES

Requalificar terminal 
Urbano João Dias

•	 Instalação de passarela metálica para acesso ao segundo andar do prédio 
administrativo.

A acessibilidade ao segundo andar se dará por 
elevador a ser licitado.

Requalificar Terminal 
Urbano Jardim Britânia

•	 Implantação de plataforma adicional de aproximadamente 100m de extensão;

•	 Implantação de abrigos com iluminação;

•	 Adequação da drenagem;

•	 Solução de contenção do talude existente no local de implantação da nova plataforma; e

•	 Implantação dos equipamentos para promoção da acessibilidade das pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida.

•	 Será projetado um novo terminal no local; e

•	 Previsão de elaboração do projeto em 2013.

Requalificar Terminal 
Urbano vila Nova 
Cachoeirinha

•	 Implantação de acessibilidade;

•	 Plataformas serão adequadas (alteadas) para 28cm;

•	 Transferência do bicicletário de local em função da rampa de acesso à Av. Cantidio 
Sampaio;

•	 Substituição da cobertura de policarbonato, aproveitando a estrutura metálica 
existente, levando em conta a altura variável do pé direito do terminal;

•	 Relocação com recuo da bilheteria para dentro do terminal de forma a evitar filas do 
lado externo desprotegida sem cobertura;

•	 Implantação de lombo-faixa;

•	 Ampliação da largura da calçada de fora do terminal na Av. Deputado Emílio Carlos, 
para acomodar melhor o ponto de ônibus;

•	 Implantação de rampa e elevador de acesso à Av. Deputado Emílio Carlos; e

•	 Implantação de rede de transmissão de dados e painéis de mensagem variável.

•	 Em fase de execução das obras. •	 Previsão de conclusão em Dezembro de 2012.

Requalificar Terminal 
Urbano A. E. Carvalho

•	 A reforma tem por objetivo possibilitar o atendimento de maior quantidade de linhas, 
facilitando o controle operacional e propiciando maior conforto ao usuário, além de 
proporcionar acessibilidade total aos usuários do transporte coletivo e viabilizar a 
integração com bicicletas. A reforma do terminal prevê:

•	 Adequação aos padrões de acessibilidade;

•	 Implantação de “lombo-faixa” para travessias entre as plataformas;

•	 Execução de nova plataforma, com acréscimo de 200m de extensão a existente;

•	 Alteamento das plataformas;

•	 Implantação da  rede de transmissão de dados e painéis de mensagem variável;

•	 Implantação de acesso à garagem de ônibus;

•	 Reforma da cobertura;

•	 Implantação de piso tátil de alerta e direcional;

•	 Reforma do pavimento existente; 

•	 Implantação de bicicletário;

•	 Instalação de sistema gerador e cabine primária;

•	 Implantação de reservatório e sistema de combate a incêndio; e

•	 Melhoria nas instalações hidráulicas (esgotos e sanitários).

•	 Projeto da cobertura em desenvolvimento; e

•	 Obras em execução.
•	 Previsão de término para Janeiro de 2013.

Requalificar Terminal 
Urbano Penha

•	 Adequação do atendimento da acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida conforme Decreto n 5.296 e NBR 9050/2004:

•	 Alteamento das plataformas para 28cm de altura;

•	 Implantação de rede de transmissão de dados e painéis de mensagem variável;

•	 Reforma da estrutura metálica do mezanino;

•	 Reforma do mezanino; e

•	 Instalação de dois elevadores.

•	 Projeto concluído; e

•	 Obras em execução.
•	 Previsão de término para Janeiro de 2013.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO (1): MULTIMODALIDADE - PROGRAMA (3): TERMINAIS E PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS

AÇÃO PREVISTO REALIZADO OBSERVAÇÕES

Requalificar terminal 
Urbano João Dias

•	 Instalação de passarela metálica para acesso ao segundo andar do prédio 
administrativo.

A acessibilidade ao segundo andar se dará por 
elevador a ser licitado.

Requalificar Terminal 
Urbano Jardim Britânia

•	 Implantação de plataforma adicional de aproximadamente 100m de extensão;

•	 Implantação de abrigos com iluminação;

•	 Adequação da drenagem;

•	 Solução de contenção do talude existente no local de implantação da nova plataforma; e

•	 Implantação dos equipamentos para promoção da acessibilidade das pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida.

•	 Será projetado um novo terminal no local; e

•	 Previsão de elaboração do projeto em 2013.

Requalificar Terminal 
Urbano vila Nova 
Cachoeirinha

•	 Implantação de acessibilidade;

•	 Plataformas serão adequadas (alteadas) para 28cm;

•	 Transferência do bicicletário de local em função da rampa de acesso à Av. Cantidio 
Sampaio;

•	 Substituição da cobertura de policarbonato, aproveitando a estrutura metálica 
existente, levando em conta a altura variável do pé direito do terminal;

•	 Relocação com recuo da bilheteria para dentro do terminal de forma a evitar filas do 
lado externo desprotegida sem cobertura;

•	 Implantação de lombo-faixa;

•	 Ampliação da largura da calçada de fora do terminal na Av. Deputado Emílio Carlos, 
para acomodar melhor o ponto de ônibus;

•	 Implantação de rampa e elevador de acesso à Av. Deputado Emílio Carlos; e

•	 Implantação de rede de transmissão de dados e painéis de mensagem variável.

•	 Em fase de execução das obras. •	 Previsão de conclusão em Dezembro de 2012.

Requalificar Terminal 
Urbano A. E. Carvalho

•	 A reforma tem por objetivo possibilitar o atendimento de maior quantidade de linhas, 
facilitando o controle operacional e propiciando maior conforto ao usuário, além de 
proporcionar acessibilidade total aos usuários do transporte coletivo e viabilizar a 
integração com bicicletas. A reforma do terminal prevê:

•	 Adequação aos padrões de acessibilidade;

•	 Implantação de “lombo-faixa” para travessias entre as plataformas;

•	 Execução de nova plataforma, com acréscimo de 200m de extensão a existente;

•	 Alteamento das plataformas;

•	 Implantação da  rede de transmissão de dados e painéis de mensagem variável;

•	 Implantação de acesso à garagem de ônibus;

•	 Reforma da cobertura;

•	 Implantação de piso tátil de alerta e direcional;

•	 Reforma do pavimento existente; 

•	 Implantação de bicicletário;

•	 Instalação de sistema gerador e cabine primária;

•	 Implantação de reservatório e sistema de combate a incêndio; e

•	 Melhoria nas instalações hidráulicas (esgotos e sanitários).

•	 Projeto da cobertura em desenvolvimento; e

•	 Obras em execução.
•	 Previsão de término para Janeiro de 2013.

Requalificar Terminal 
Urbano Penha

•	 Adequação do atendimento da acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida conforme Decreto n 5.296 e NBR 9050/2004:

•	 Alteamento das plataformas para 28cm de altura;

•	 Implantação de rede de transmissão de dados e painéis de mensagem variável;

•	 Reforma da estrutura metálica do mezanino;

•	 Reforma do mezanino; e

•	 Instalação de dois elevadores.

•	 Projeto concluído; e

•	 Obras em execução.
•	 Previsão de término para Janeiro de 2013.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO (1):  MULTIMODALIDADE   -  PROGRAMA (3) : TERMINAIS E PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS

AÇÃO PREVISTO REALIZADO OBSERVAÇÕES

Requalificar Terminal 
Urbano Capelinha

•	 Melhorias no acesso ao terminal;

•	 Ampliação das plataformas e adequação da altura para 28cm;

•	 Substituição da cobertura de policarbonato;

•	 Reforma dos sanitários;

•	 Implantação de elevadores;

•	 Adequação do atendimento à acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida.

•	 Projeto concluído;

•	 Processo licitatório para realização de obras em fase de 
elaboração do orçamento de referência.

Requalificar Terminal 
Urbano Parque Dom 
Pedro II

•	 Adequação geométrica para melhoria dos acessos. •	 Projeto em estudo.  

Requalificar Terminal 
Urbano Bandeira

•	 Adequação do atendimento à acessibilidade;

•	 Implantação de três elevadores;

•	 Implantação de “lombo-faixa” para travessias entre as plataformas;

•	 Implantação de piso tátil de alerta e direcional; corrimão;

•	 Rebaixo de calçadas;

•	 Assentos especiais junto às plataformas; 

•	 Alteamento de plataformas de passageiros para 28cm;

•	 Ampliação da largura da plataforma de desembarque; 

•	 Substituição do revestimento do piso das passarelas descobertas e escadas metálicas 
fixas;

•	 Reforma geral nos sanitários públicos e dos funcionários considerando inclusive 
adequações de acessibilidade;

•	 Demolição da lixeira existente e sua respectiva reconstrução; e

•	 Demolição de rampa de embarque desativada.

•	 Projeto Executivo da reforma do terminal em fase de 
finalização; e

•	 Intervenção nas escadas rolantes concluída em 
30/11/2011.

Requalificar Terminal 
Urbano vila Carrão 

•	 Melhorias na acessibilidade do terminal;

•	 Ampliação e adequação das plataformas  (alteadas) para 28cm

•	 Substituição da cobertura de policarbonato, aproveitando a estrutura metálica 
existente, levando em conta a altura variável do pé direito do terminal;

•	 Reforma dos sanitários;

•	 Implantação de elevadores; e

•	 Atendimento ao disposto no Decreto n 5.296 e na NBR 9050.

•	 Projeto de ampliação do terminal previsto para 2013.

Requalificar Terminal 
Urbano vila Prudente

 
•	 Obras no terminal vila Prudente dependem da 

conclusão do monotrilho.

Requalificar Terminal 
Urbano São Miguel

•	 Obras dependem de adequação ao projeto da CPTM.

Implantar Terminal 
Rodoviário e Urbano 
Itaquera

•	 Obras serão realizadas pela SPObras;

•	 licitação prevista para o primeiro semestre de 2012;

•	 Inicio das obras ainda em 2012; e

•	 Término das obras no primeiro semestre de 2014.

•	 Projeto Funcional, Básico e Executivo; e

•	 licitação para obras no estágio de pré-qualificação pela 
SPObras.

•	 Finalização do certame em 2012; e

•	 Previsão de entrega em 2015. 

Implantar terminal 
Rodoviário e Urbano vila 
Sônia

•	 Obras serão realizadas pela SPObras;

•	 licitação prevista para o primeiro semestre de 2012;

•	 Inicio das obras ainda em 2012; e

•	 Término das obras no primeiro semestre de 2014.

•	 Projeto Funcional, Básico e Executivo; e

•	 licitação para obras no estágio de pré-qualificação pela 
SPObras.

•	 Finalização do certame em 2012; e

•	 Previsão de entrega em 2015. 

Requalificar os abrigos 
dos pontos de parada de 
ônibus

•	 Substituir 1.000 abrigos de parada por ano •	 Contratação e execução a cargo da SPObras.



Premissas para um plano de mobilidade urbana  |  189

OBJETIVO ESTRATÉGICO (1):  MULTIMODALIDADE   -  PROGRAMA (3) : TERMINAIS E PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS

AÇÃO PREVISTO REALIZADO OBSERVAÇÕES

Requalificar Terminal 
Urbano Capelinha

•	 Melhorias no acesso ao terminal;

•	 Ampliação das plataformas e adequação da altura para 28cm;

•	 Substituição da cobertura de policarbonato;

•	 Reforma dos sanitários;

•	 Implantação de elevadores;

•	 Adequação do atendimento à acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida.

•	 Projeto concluído;

•	 Processo licitatório para realização de obras em fase de 
elaboração do orçamento de referência.

Requalificar Terminal 
Urbano Parque Dom 
Pedro II

•	 Adequação geométrica para melhoria dos acessos. •	 Projeto em estudo.  

Requalificar Terminal 
Urbano Bandeira

•	 Adequação do atendimento à acessibilidade;

•	 Implantação de três elevadores;

•	 Implantação de “lombo-faixa” para travessias entre as plataformas;

•	 Implantação de piso tátil de alerta e direcional; corrimão;

•	 Rebaixo de calçadas;

•	 Assentos especiais junto às plataformas; 

•	 Alteamento de plataformas de passageiros para 28cm;

•	 Ampliação da largura da plataforma de desembarque; 

•	 Substituição do revestimento do piso das passarelas descobertas e escadas metálicas 
fixas;

•	 Reforma geral nos sanitários públicos e dos funcionários considerando inclusive 
adequações de acessibilidade;

•	 Demolição da lixeira existente e sua respectiva reconstrução; e

•	 Demolição de rampa de embarque desativada.

•	 Projeto Executivo da reforma do terminal em fase de 
finalização; e

•	 Intervenção nas escadas rolantes concluída em 
30/11/2011.

Requalificar Terminal 
Urbano vila Carrão 

•	 Melhorias na acessibilidade do terminal;

•	 Ampliação e adequação das plataformas  (alteadas) para 28cm

•	 Substituição da cobertura de policarbonato, aproveitando a estrutura metálica 
existente, levando em conta a altura variável do pé direito do terminal;

•	 Reforma dos sanitários;

•	 Implantação de elevadores; e

•	 Atendimento ao disposto no Decreto n 5.296 e na NBR 9050.

•	 Projeto de ampliação do terminal previsto para 2013.

Requalificar Terminal 
Urbano vila Prudente

 
•	 Obras no terminal vila Prudente dependem da 

conclusão do monotrilho.

Requalificar Terminal 
Urbano São Miguel

•	 Obras dependem de adequação ao projeto da CPTM.

Implantar Terminal 
Rodoviário e Urbano 
Itaquera

•	 Obras serão realizadas pela SPObras;

•	 licitação prevista para o primeiro semestre de 2012;

•	 Inicio das obras ainda em 2012; e

•	 Término das obras no primeiro semestre de 2014.

•	 Projeto Funcional, Básico e Executivo; e

•	 licitação para obras no estágio de pré-qualificação pela 
SPObras.

•	 Finalização do certame em 2012; e

•	 Previsão de entrega em 2015. 

Implantar terminal 
Rodoviário e Urbano vila 
Sônia

•	 Obras serão realizadas pela SPObras;

•	 licitação prevista para o primeiro semestre de 2012;

•	 Inicio das obras ainda em 2012; e

•	 Término das obras no primeiro semestre de 2014.

•	 Projeto Funcional, Básico e Executivo; e

•	 licitação para obras no estágio de pré-qualificação pela 
SPObras.

•	 Finalização do certame em 2012; e

•	 Previsão de entrega em 2015. 

Requalificar os abrigos 
dos pontos de parada de 
ônibus

•	 Substituir 1.000 abrigos de parada por ano •	 Contratação e execução a cargo da SPObras.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO (1): MULTIMODALIDADE - PROGRAMA (4): AUMENTO DE VELOCIDADE NOS EIXOS E CORREDORES

AÇÃO: AUMENTAR DE VELOCIDADE PREVISTO REALIZADO ALTERNATIVA/OBSERVAÇÕES

Corredor Jardim Ângela - 
Guarapiranga - Santo Amaro

•	 Implantação de faixa reversível de ônibus pela manhã (sentido bairro - 
centro);

•	 Implantação de faixa reversível de ônibus a tarde (sentido centro-bairro) 
entre R. José Rafaelli e R. André de leão;

•	 Reforço de fiscalização: na R. Amaro velho, no largo Piraporinha e nas 
proximidades do Shopping Fiesta;

•	 Recuperação da sinalização horizontal ao longo do corredor;

•	 Implantação de tachões para segregar faixa de ônibus;

•	 Alteração da circulação viária para acesso ao terminal Guarapiranga;

•	 Centralização de controladores e câmeras de CFTv na Av. Guarapiranga e 
Estr. do M’Boi Mirim; 

•	 Aperfeiçoamento das ações operacionais pelas melhorias pontuais 
geométricas na Av. Guido Caloi e Av. Guarapiranga

•	 Faixa reversível na M’Boi Mirim - entre Guido Caloi e Barros 
Magaldi (das 05h30 às 8h30) – Faixa reversível de ônibus no contra 
fluxo e na M’Boi Mirim - entre Barros Magaldi e Daniel Klein (das 
05h30 às 8h30) – Faixa reversível de ônibus no contra fluxo (2,5km) 
implantadas em 2010;

•	 Ampliação e desmembramento de paradas de ônibus;

•	 Reforma da calçada externa do Jd. Ângela; e

•	 Sinalização reforçada. 

•	 Ações previstas em andamento: faixa 
reversível sentido centro-bairro a tarde 
está com projeto pronto e implantação 
prevista para 2012 e centralização de 
controladores na Av. Guarapiranga e 
Estr.do M’Boi Mirim prevista até final de 
Dezembro de 2012.

Corredor Radial leste •	 Faixa exclusiva de ônibus à direita em ambos os sentidos

•	 Implantada faixa exclusiva de ônibus em trecho de 9,8km da 
“Radial leste” em Setembro de 2011;

•	 Realizado recapeamento na faixa da direita;

•	 Regulamentada circulação de ônibus e fretados;

•	 Repintura da sinalização horizontal; e

•	 Obras da SPTrans para permitir a ultrapassagem.

Corredor Inajar - Rio Branco – Centro:
Trecho: Ponte do limão

•	 Faixa reversível para ônibus na Av. Ordem e Progresso;

•	 Adequações geométricas;

•	 Readequações de sinalização; 

•	 Implantação de gradis junto as paradas;

•	 Centralização de controladores e câmeras de CFTv (cinco cruzamentos 
na Av. Inajar de Souza); e

•	 Automatização da sinalização da faixa reversível da ponte do limão, 
substituindo os cones por sinalização luminosa da faixa reversível.

•	 Realizada a centralização de controladores e câmeras de CFTv em 
cinco cruzamentos na Av. Inajar de Souza em Março de 2011;

•	 Implantada faixa exclusiva de ônibus sobre vdto. Orlando Murgel 
(bairro-centro) em Julho de 2011;

•	 Inaugurado corredor de ônibus reversível (pico manhã) na Av. 
Ordem e Progresso (1,2km), incluindo travessia da Pte. do limão;

•	 Implantados gradis junto as paradas da Av. Inajar de Souza;

•	 Realizados ajustes geométricos e readequações de sinalização;

•	 Implantados gradis junto às paradas; e

•	 Executada a centralização de controladores e câmeras de CFTv 
(cinco cruzamentos na Av. Inajar de Souza).

•	 Encontra-se em andamento com previsão 
de início de implantação até Dezembro de 
2012: automatização da sinalização da faixa 
reversível da Pte. do limão, substituindo os 
cones por sinalização luminosa para faixa 
reversível, referente a projeto piloto que 
depois de implantado terá seu desempenho 
monitorado, para verificar a conveniência 
deste tipo de solução em outras locais. 

Corredor Itapecerica - João Dias - 
Santo Amaro

•	 Inversão de paradas;

•	 Adequação geométrica do acesso ao terminal João Dias;

•	 Revisão da programação semafórica no eixo de Av. Carlos Caldeira e da 
Av. João Dias;

•	 Adequação da sinalização;

•	 Reorganização a circulação de acesso ao Terminal João Dias; e

•	 Centralização de controladores - Av. João Dias e na Estr. de Itapecerica.

•	 Ampliada a faixa exclusiva de ônibus na Av. João Dias (bairro-
centro), entre R. Manoel Pereira Guimarães e Av. Sto. Amaro em 
Maio de 2011.

•	 Em andamento a manutenção e 
reconstrução de placas de concreto do 
corredor;

•	 Adequações geométricas e reformas ainda 
não tem prazo para execução;

•	 O gargalo da Pte. João Dias é considerado 
critico e necessita ser estudado;

•	 Centralização de controladores na Av. João 
Dias e na Estr. de Itapecerica está fase de 
estudo e avaliação.

Corredor Campo limpo - Rebouças - 
Centro

•	 Reprogramação de semáforos;

•	 Disciplinamento do uso das faixas exclusivas; 

•	 Colocação de tachões para segregação da faixa exclusiva de ônibus; e

•	 Centralização dos semáforos e CFTv na Av. Francisco Morato e Estrada 
do Campo limpo.

•	 Implantação de embarque e desembarque bidirecional na parada 
Jorge de lima em Fevereiro de 2011;

•	 Implantação de gradis na parada Eldorado em Março de 2011;

•	 Remanejamento de ponto de ônibus da Av. Francisco Morato em 
Março de 2011;

•	 Implantação de baias, remanejamento de pontos e readequações 
da sinalização e de ponto de táxi no largo do Paissandu e Av. 
Ipiranga;

•	 Ajustes geométricos e de sinalização horizontal e semafórica na R. 
da Consolação com a Praça Roosevelt em Setembro de 2011; e 

•	 Readequação com obras e sinalização da R. Taborda com R. 
Joaquim Galvão.

•	 A quantidade excessiva de táxis nas regiões 
dos Jardins e da Av. Paulista causam a 
saturação do corredor na Av. Rebouças.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO (1): MULTIMODALIDADE - PROGRAMA (4): AUMENTO DE VELOCIDADE NOS EIXOS E CORREDORES

AÇÃO: AUMENTAR DE VELOCIDADE PREVISTO REALIZADO ALTERNATIVA/OBSERVAÇÕES

Corredor Jardim Ângela - 
Guarapiranga - Santo Amaro

•	 Implantação de faixa reversível de ônibus pela manhã (sentido bairro - 
centro);

•	 Implantação de faixa reversível de ônibus a tarde (sentido centro-bairro) 
entre R. José Rafaelli e R. André de leão;

•	 Reforço de fiscalização: na R. Amaro velho, no largo Piraporinha e nas 
proximidades do Shopping Fiesta;

•	 Recuperação da sinalização horizontal ao longo do corredor;

•	 Implantação de tachões para segregar faixa de ônibus;

•	 Alteração da circulação viária para acesso ao terminal Guarapiranga;

•	 Centralização de controladores e câmeras de CFTv na Av. Guarapiranga e 
Estr. do M’Boi Mirim; 

•	 Aperfeiçoamento das ações operacionais pelas melhorias pontuais 
geométricas na Av. Guido Caloi e Av. Guarapiranga

•	 Faixa reversível na M’Boi Mirim - entre Guido Caloi e Barros 
Magaldi (das 05h30 às 8h30) – Faixa reversível de ônibus no contra 
fluxo e na M’Boi Mirim - entre Barros Magaldi e Daniel Klein (das 
05h30 às 8h30) – Faixa reversível de ônibus no contra fluxo (2,5km) 
implantadas em 2010;

•	 Ampliação e desmembramento de paradas de ônibus;

•	 Reforma da calçada externa do Jd. Ângela; e

•	 Sinalização reforçada. 

•	 Ações previstas em andamento: faixa 
reversível sentido centro-bairro a tarde 
está com projeto pronto e implantação 
prevista para 2012 e centralização de 
controladores na Av. Guarapiranga e 
Estr.do M’Boi Mirim prevista até final de 
Dezembro de 2012.

Corredor Radial leste •	 Faixa exclusiva de ônibus à direita em ambos os sentidos

•	 Implantada faixa exclusiva de ônibus em trecho de 9,8km da 
“Radial leste” em Setembro de 2011;

•	 Realizado recapeamento na faixa da direita;

•	 Regulamentada circulação de ônibus e fretados;

•	 Repintura da sinalização horizontal; e

•	 Obras da SPTrans para permitir a ultrapassagem.

Corredor Inajar - Rio Branco – Centro:
Trecho: Ponte do limão

•	 Faixa reversível para ônibus na Av. Ordem e Progresso;

•	 Adequações geométricas;

•	 Readequações de sinalização; 

•	 Implantação de gradis junto as paradas;

•	 Centralização de controladores e câmeras de CFTv (cinco cruzamentos 
na Av. Inajar de Souza); e

•	 Automatização da sinalização da faixa reversível da ponte do limão, 
substituindo os cones por sinalização luminosa da faixa reversível.

•	 Realizada a centralização de controladores e câmeras de CFTv em 
cinco cruzamentos na Av. Inajar de Souza em Março de 2011;

•	 Implantada faixa exclusiva de ônibus sobre vdto. Orlando Murgel 
(bairro-centro) em Julho de 2011;

•	 Inaugurado corredor de ônibus reversível (pico manhã) na Av. 
Ordem e Progresso (1,2km), incluindo travessia da Pte. do limão;

•	 Implantados gradis junto as paradas da Av. Inajar de Souza;

•	 Realizados ajustes geométricos e readequações de sinalização;

•	 Implantados gradis junto às paradas; e

•	 Executada a centralização de controladores e câmeras de CFTv 
(cinco cruzamentos na Av. Inajar de Souza).

•	 Encontra-se em andamento com previsão 
de início de implantação até Dezembro de 
2012: automatização da sinalização da faixa 
reversível da Pte. do limão, substituindo os 
cones por sinalização luminosa para faixa 
reversível, referente a projeto piloto que 
depois de implantado terá seu desempenho 
monitorado, para verificar a conveniência 
deste tipo de solução em outras locais. 

Corredor Itapecerica - João Dias - 
Santo Amaro

•	 Inversão de paradas;

•	 Adequação geométrica do acesso ao terminal João Dias;

•	 Revisão da programação semafórica no eixo de Av. Carlos Caldeira e da 
Av. João Dias;

•	 Adequação da sinalização;

•	 Reorganização a circulação de acesso ao Terminal João Dias; e

•	 Centralização de controladores - Av. João Dias e na Estr. de Itapecerica.

•	 Ampliada a faixa exclusiva de ônibus na Av. João Dias (bairro-
centro), entre R. Manoel Pereira Guimarães e Av. Sto. Amaro em 
Maio de 2011.

•	 Em andamento a manutenção e 
reconstrução de placas de concreto do 
corredor;

•	 Adequações geométricas e reformas ainda 
não tem prazo para execução;

•	 O gargalo da Pte. João Dias é considerado 
critico e necessita ser estudado;

•	 Centralização de controladores na Av. João 
Dias e na Estr. de Itapecerica está fase de 
estudo e avaliação.

Corredor Campo limpo - Rebouças - 
Centro

•	 Reprogramação de semáforos;

•	 Disciplinamento do uso das faixas exclusivas; 

•	 Colocação de tachões para segregação da faixa exclusiva de ônibus; e

•	 Centralização dos semáforos e CFTv na Av. Francisco Morato e Estrada 
do Campo limpo.

•	 Implantação de embarque e desembarque bidirecional na parada 
Jorge de lima em Fevereiro de 2011;

•	 Implantação de gradis na parada Eldorado em Março de 2011;

•	 Remanejamento de ponto de ônibus da Av. Francisco Morato em 
Março de 2011;

•	 Implantação de baias, remanejamento de pontos e readequações 
da sinalização e de ponto de táxi no largo do Paissandu e Av. 
Ipiranga;

•	 Ajustes geométricos e de sinalização horizontal e semafórica na R. 
da Consolação com a Praça Roosevelt em Setembro de 2011; e 

•	 Readequação com obras e sinalização da R. Taborda com R. 
Joaquim Galvão.

•	 A quantidade excessiva de táxis nas regiões 
dos Jardins e da Av. Paulista causam a 
saturação do corredor na Av. Rebouças.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO (1): MULTIMODALIDADE - PROGRAMA (4): AUMENTO DE VELOCIDADE NOS EIXOS E CORREDORES

AÇÃO: AUMENTAR DE VELOCIDADE PREVISTO REALIZADO ALTERNATIVA/OBSERVAÇÕES

Corredor Paes de Barros
•	 Reprogramação semafórica; e

•	 Recuperação da sinalização.

•	 Implantada faixa exclusiva de ônibus à direita, das 6h00 às 9h00, 
na R. João Antônio de Oliveira e R. Almirante Brasil, entre a R. 
Javari e R. João Caetano (0,26km); e

•	 Substituição de controladores (eletromecânico por eletrônico) na 
Av. Paes de Barros, entre R. Terenas, R. da Mooca, R. dos Trilhos 
e R. Marcial; 

Corredor Parelheiros - Rio Bonito - 
Santo Amaro

•	 Readequação da sinalização horizontal e vertical sobre a ponte do 
Socorro para eliminação dos entrelaçamentos;

•	 Implantação de tachões para segregação da faixa de ônibus em alguns 
trechos;

•	 Readequação da parada vitor Manzini; e

•	 Estudo de acessibilidade do terminal varginha.

•	 Implantada faixa exclusiva de ônibus sobre ponte na Pte. do 
Socorro (bairro-centro) (0,3km) em Agosto de 2011;

•	 Implantado gradil junto ao Terminal varginha em Junho de 2011;

•	 Realizado recapeamento na Av. Atlântica em Setembro de 2011;

•	 Desmembramento das paradas loureiro Rosa e Rodrigues vilares 
em Julho de 2011;

•	 Ampliação da Parada Manoel lopes; e

•	 Substituição do estudo de acessibilidade ao Terminal varginha.

•	 Readequação da Parada vitor Manzini 
concluída.

Corredor Celso Garcia Recapeamento concluído em 19/07/2011 Corredor será substituído por linha de Metrô.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO (1): MULTIMODALIDADE - PROGRAMA (4): AUMENTO DE VELOCIDADE NOS EIXOS E CORREDORES

AÇÃO: AUMENTAR DE VELOCIDADE PREVISTO REALIZADO ALTERNATIVA/OBSERVAÇÕES

Corredor Paes de Barros
•	 Reprogramação semafórica; e

•	 Recuperação da sinalização.

•	 Implantada faixa exclusiva de ônibus à direita, das 6h00 às 9h00, 
na R. João Antônio de Oliveira e R. Almirante Brasil, entre a R. 
Javari e R. João Caetano (0,26km); e

•	 Substituição de controladores (eletromecânico por eletrônico) na 
Av. Paes de Barros, entre R. Terenas, R. da Mooca, R. dos Trilhos 
e R. Marcial; 

Corredor Parelheiros - Rio Bonito - 
Santo Amaro

•	 Readequação da sinalização horizontal e vertical sobre a ponte do 
Socorro para eliminação dos entrelaçamentos;

•	 Implantação de tachões para segregação da faixa de ônibus em alguns 
trechos;

•	 Readequação da parada vitor Manzini; e

•	 Estudo de acessibilidade do terminal varginha.

•	 Implantada faixa exclusiva de ônibus sobre ponte na Pte. do 
Socorro (bairro-centro) (0,3km) em Agosto de 2011;

•	 Implantado gradil junto ao Terminal varginha em Junho de 2011;

•	 Realizado recapeamento na Av. Atlântica em Setembro de 2011;

•	 Desmembramento das paradas loureiro Rosa e Rodrigues vilares 
em Julho de 2011;

•	 Ampliação da Parada Manoel lopes; e

•	 Substituição do estudo de acessibilidade ao Terminal varginha.

•	 Readequação da Parada vitor Manzini 
concluída.

Corredor Celso Garcia Recapeamento concluído em 19/07/2011 Corredor será substituído por linha de Metrô.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO (1):  MULTIMODALIDADE   -  PROGRAMA (5): IMPLANTAÇÃO DE FAIXA EXCLUSIVA À DIREITA

AÇÃO: IMPLANTAR FAIXA PREVISTO REALIZADO OBSERVAÇÕES

Av. Teotônio vilela (0,6km) 
Implantação de faixa exclusiva à direita no sentido único bairro-centro entre Av. do 
Jangadeiro e Av. Interlagos - horário de funcionamento: de segunda a sexta, o dia todo 

Concluída em 18/06/2012  

Av. vital Brasil (2,3km) 

Implantação de faixa exclusiva à direita no sentido bairro-centro entre Av. Corifeu 
e Pça. Jorge de lima - horário de funcionamento: de segunda a sexta das 06h00 às 
20h00; no sentido centro-bairro, entre Pça Jorge de lima até R Catequese – horário de 
funcionamento: de segunda a sexta das 06h00 as 20h00 e entre Catequese e Av. Corifeu 
- horário de funcionamento: segunda a sexta das 17h00 as 20h00.

Concluída em 25/06/2012  

Av. Interlagos (0,8km)
Implantação de faixa exclusiva à direita no sentido único centro-bairro entre Av. do Rio 
Bonito e Pça. Moscou - horário de funcionamento.: de segunda a sexta das 06h00 às 20h00.

Concluída em 18/06/2012  

Av. Olívia Guedes Penteado 
(2,2 km) 

Implantação de faixa exclusiva à direita nos dois sentidos, entre Av. do Rio Bonito e Av. 
Atlântica - horário de  funcionamento: de segunda a sexta das 06h00 as 20h00.

Concluída em 18/06/2012  

Av. Rio Bonito (4,4km)
Implantação de faixa exclusiva à direita nos dois sentidos, entre Av. Interlagos e Av. 
Olivia G. Penteado - horário de funcionamento: de segunda a sexta das 06h00 às 20h00.

Concluída em 18/06/2012  

Av. Brig. Gavião Peixoto e 
Barão de Jundiaí (0,60km)

Implantação de faixa exclusiva à direita no sentido único bairro-centro entre a R. 
Mercedes e R. Domingos Rodrigues - horário de funcionamento: de segunda a sexta 
das 06h00 as 20h00.

Concluída em 18/06/2012  

Av. Cruzeiro do Sul (1,7km) 
Implantação de faixa exclusiva à direita nos dois sentidos entre R. Porto Seguro e Av. 
do Estado (1,0km/sentido) -  horário de funcionamento: de segunda a sexta das 06h00 
as 20h00.

Concluída em 19/06/2012  

Av. Aricanduva I (14,1km) 
Implantação de faixa exclusiva à direita nos dois sentidos, entre Av. Itaquera e Av. 
Ragueb Chofi - horário de funcionamento: de segunda a sexta das 06h00 às 20h00.

Concluída em 30/07/2012  

Av. Aricanduva II (5,1km) 
Implantação de faixa exclusiva à direita nos dois sentidos,  entre Pç. Júlio Colaço e Av. 
Itaquera  - horário de funcionamento: de segunda a sexta das 06h00-20h00.

Concluída em 30/07/2012 Falta tachão.

Av. Conselheiro Carrão
A Av. Conselheiro Carrão, que complementa o corredor como opção, foi 
recapeada com obra entregue em 20/08/2011.

 

Av. Itaquera e Av. líder 
(10,6km)

Implantação de faixa exclusiva à direita nos dois sentidos da Av. Itaquera- trecho 1 
(entre Av. Aricanduva e R. Serra das Divisões); Av. líder (entre R. Serra das Divisões e 
Av. Dr. Francisco Munhoz Filho); Av. Itaquera - trecho 2 (entre Av. Dr. Francisco Munhoz 
Filho e R. harry Dannemberg) - horário de funcionamento: de segunda a sexta das 
06h00 as 20h00.

Concluída em 27/08/2012  

Av. Ragueb Chofi (3,0km)
Implantar faixa exclusiva à direita nos dois sentidos (entre Av. Aricanduva e Praça 
Felisberto Fernandes da Silva). horário de Funcionamento: de segunda  a sexta das 
06h00 as 09h00 e das 16h00 as 20h00

Concluída em 27/08/2012  

R. vergueiro (0,9km)
Implantação de faixa exclusiva à direita no sentido bairro-centro, entre R. Carlos Petit 
e Nicolau de S. Queiroz - horário de funcionamento: de segunda a sexta das 06h00 as 
09h00 e das 17h00 as 20h00.

Não

Av. Rio das Pedras (entre 
Av. Itaquera e Av. Engenho 
Novo) e Av. Mateo Bei (entre 
Av. Engenho Novo e Praça 
Felisberto Pinto) (13,2km)

Implantação de faixa exclusiva à direita nos dois sentidos - horário de funcionamento: 
de segunda a sexta no sentido bairro-centro das 06h00-09h00 e no sentido centro-
bairro das 17h00 as 20h00.

Não
Aguardando recapeamento. Previsão 
23/10/2012.

Av. Caetano Álvares (4,0km)

Implantação de faixa exclusiva à direita nos dois sentidos (entre Av. Casa verde e 
Terminal Casa verde - R. zilda) - horário de funcionamento: sentido bairro-centro 
de segunda a sexta das 06h00-09h00 e sentido centro-bairro de segunda a sexta das 
17h00 – 20h00.

Não
Atraso no recapeamento. Previsão de 
término 15/10/2012

Av. N.. Sra. do Sabará 
(5,4 km)

Implantação de faixa exclusiva à direita nos dois sentidos (entre Av. Washington luís 
e Av. Interlagos). - horário de funcionamento: de segunda a sexta no sentido bairro-
centro das 06h00 as 09h00 e no sentido centro-bairro das 17h00 as 20h00.

Não
Aguardando obras no canteiro central 
para agendar recapeamento.

R. Catumbi (1,30 km)
•	 Implantação de faixa exclusiva à direita no sentido único Marginal Tietê (entre Av. 

Celso Garcia e R Jequitinhonha) - horário de funcionamento: de segunda a sexta das 
06h00 as 09h00s e das 17h00 as 20h00.

Não
Aguardando recapeamento. Sem 
previsão
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OBJETIVO ESTRATÉGICO (1):  MULTIMODALIDADE   -  PROGRAMA (5): IMPLANTAÇÃO DE FAIXA EXCLUSIVA À DIREITA

AÇÃO: IMPLANTAR FAIXA PREVISTO REALIZADO OBSERVAÇÕES

Av. Teotônio vilela (0,6km) 
Implantação de faixa exclusiva à direita no sentido único bairro-centro entre Av. do 
Jangadeiro e Av. Interlagos - horário de funcionamento: de segunda a sexta, o dia todo 

Concluída em 18/06/2012  

Av. vital Brasil (2,3km) 

Implantação de faixa exclusiva à direita no sentido bairro-centro entre Av. Corifeu 
e Pça. Jorge de lima - horário de funcionamento: de segunda a sexta das 06h00 às 
20h00; no sentido centro-bairro, entre Pça Jorge de lima até R Catequese – horário de 
funcionamento: de segunda a sexta das 06h00 as 20h00 e entre Catequese e Av. Corifeu 
- horário de funcionamento: segunda a sexta das 17h00 as 20h00.

Concluída em 25/06/2012  

Av. Interlagos (0,8km)
Implantação de faixa exclusiva à direita no sentido único centro-bairro entre Av. do Rio 
Bonito e Pça. Moscou - horário de funcionamento.: de segunda a sexta das 06h00 às 20h00.

Concluída em 18/06/2012  

Av. Olívia Guedes Penteado 
(2,2 km) 

Implantação de faixa exclusiva à direita nos dois sentidos, entre Av. do Rio Bonito e Av. 
Atlântica - horário de  funcionamento: de segunda a sexta das 06h00 as 20h00.

Concluída em 18/06/2012  

Av. Rio Bonito (4,4km)
Implantação de faixa exclusiva à direita nos dois sentidos, entre Av. Interlagos e Av. 
Olivia G. Penteado - horário de funcionamento: de segunda a sexta das 06h00 às 20h00.

Concluída em 18/06/2012  

Av. Brig. Gavião Peixoto e 
Barão de Jundiaí (0,60km)

Implantação de faixa exclusiva à direita no sentido único bairro-centro entre a R. 
Mercedes e R. Domingos Rodrigues - horário de funcionamento: de segunda a sexta 
das 06h00 as 20h00.

Concluída em 18/06/2012  

Av. Cruzeiro do Sul (1,7km) 
Implantação de faixa exclusiva à direita nos dois sentidos entre R. Porto Seguro e Av. 
do Estado (1,0km/sentido) -  horário de funcionamento: de segunda a sexta das 06h00 
as 20h00.

Concluída em 19/06/2012  

Av. Aricanduva I (14,1km) 
Implantação de faixa exclusiva à direita nos dois sentidos, entre Av. Itaquera e Av. 
Ragueb Chofi - horário de funcionamento: de segunda a sexta das 06h00 às 20h00.

Concluída em 30/07/2012  

Av. Aricanduva II (5,1km) 
Implantação de faixa exclusiva à direita nos dois sentidos,  entre Pç. Júlio Colaço e Av. 
Itaquera  - horário de funcionamento: de segunda a sexta das 06h00-20h00.

Concluída em 30/07/2012 Falta tachão.

Av. Conselheiro Carrão
A Av. Conselheiro Carrão, que complementa o corredor como opção, foi 
recapeada com obra entregue em 20/08/2011.

 

Av. Itaquera e Av. líder 
(10,6km)

Implantação de faixa exclusiva à direita nos dois sentidos da Av. Itaquera- trecho 1 
(entre Av. Aricanduva e R. Serra das Divisões); Av. líder (entre R. Serra das Divisões e 
Av. Dr. Francisco Munhoz Filho); Av. Itaquera - trecho 2 (entre Av. Dr. Francisco Munhoz 
Filho e R. harry Dannemberg) - horário de funcionamento: de segunda a sexta das 
06h00 as 20h00.

Concluída em 27/08/2012  

Av. Ragueb Chofi (3,0km)
Implantar faixa exclusiva à direita nos dois sentidos (entre Av. Aricanduva e Praça 
Felisberto Fernandes da Silva). horário de Funcionamento: de segunda  a sexta das 
06h00 as 09h00 e das 16h00 as 20h00

Concluída em 27/08/2012  

R. vergueiro (0,9km)
Implantação de faixa exclusiva à direita no sentido bairro-centro, entre R. Carlos Petit 
e Nicolau de S. Queiroz - horário de funcionamento: de segunda a sexta das 06h00 as 
09h00 e das 17h00 as 20h00.

Não

Av. Rio das Pedras (entre 
Av. Itaquera e Av. Engenho 
Novo) e Av. Mateo Bei (entre 
Av. Engenho Novo e Praça 
Felisberto Pinto) (13,2km)

Implantação de faixa exclusiva à direita nos dois sentidos - horário de funcionamento: 
de segunda a sexta no sentido bairro-centro das 06h00-09h00 e no sentido centro-
bairro das 17h00 as 20h00.

Não
Aguardando recapeamento. Previsão 
23/10/2012.

Av. Caetano Álvares (4,0km)

Implantação de faixa exclusiva à direita nos dois sentidos (entre Av. Casa verde e 
Terminal Casa verde - R. zilda) - horário de funcionamento: sentido bairro-centro 
de segunda a sexta das 06h00-09h00 e sentido centro-bairro de segunda a sexta das 
17h00 – 20h00.

Não
Atraso no recapeamento. Previsão de 
término 15/10/2012

Av. N.. Sra. do Sabará 
(5,4 km)

Implantação de faixa exclusiva à direita nos dois sentidos (entre Av. Washington luís 
e Av. Interlagos). - horário de funcionamento: de segunda a sexta no sentido bairro-
centro das 06h00 as 09h00 e no sentido centro-bairro das 17h00 as 20h00.

Não
Aguardando obras no canteiro central 
para agendar recapeamento.

R. Catumbi (1,30 km)
•	 Implantação de faixa exclusiva à direita no sentido único Marginal Tietê (entre Av. 

Celso Garcia e R Jequitinhonha) - horário de funcionamento: de segunda a sexta das 
06h00 as 09h00s e das 17h00 as 20h00.

Não
Aguardando recapeamento. Sem 
previsão
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OBJETIVO ESTRATÉGICO (1): MULTIMODALIDADE - PROGRAMA (5): IMPLANTAÇÃO DE FAIXA EXCLUSIVA À DIREITA

AÇÃO: IMPLANTAR FAIXA PREVISTO REALIZADO OBSERVAÇÕES

R. Marcos Arruda (0,9km)
Implantação de faixa exclusiva à direita no sentido único Celso Garcia (entre Pça 
humberto S. Melo e Av. Celso Garcia) - horário de funcionamento: de segunda a sexta 
das 06h00 as 09h00 e das 17h00 as 20h00.

Não Aguardando recapeamento. Sem previsão

R. Domingos de Moraes 
(entre Av. Sena Madureira 
e R. luís Góis ) e Av. 
Jabaquara (entre R. luís 
Góis e Av. Indianópolis) 
(7,2km)

Implantação de faixa exclusiva à direita nos dois sentidos - horário de funcionamento: 
de segunda a sexta no sentido bairro-centro das 06h00 as 09h00 e no sentido centro-
bairro das 17h00 as 20h00.

Não Não há previsão de recapeamento.

Av. Guilherme Cotching 
(2,8km)

Implantar faixa exclusiva à direita nos dois sentidos (entre R. Isidoro Matheus e R. 
Araritaguaba) - horário de funcionamento: de segunda a sexta no sentido bairro-centro 
das 06h00 as 09h00 e no sentido centro-bairro  das 17h00 as 20h00.

Não Aguardando recapeamento. Sem previsão

Av. Corifeu de Azevedo 
Marques (3,1km)

Implantar faixa exclusiva à direita nos dois sentidos (entre Av. vital Brasil até Pça Elis 
Regina) - horário de funcionamento: de segunda a sexta no sentido bairro-centro das 
06h00 as 09h00 e no sentido centro- bairro das 17h00 as 20h00.

Aguardando recapeamento. Sem previsão

R. Domingos de Moraes, 
Estela, Afonso de Celso 
(1,6km)

•	 Implantação de faixa exclusiva à direita nos dois sentidos - horário de 
funcionamento: de segunda a sexta no sentido bairro-centro das 06h00 as 09h00 e no 
sentido centro-bairro das 17h00 as 20h00.

Não Recapeamento em andamento

Av. Eliseu de Almeida 
(6,9km)

•	 Implantação de faixa exclusiva à direita no sentido bairro-centro, Trecho 1: Av. 
Pirajuçara (entre Av. Mons. Manfredo leite e R. Caminho do Engenho) e Av. Eliseu 
de Almeida (entre R. Caminho do Engenho e Av. do Imigrante Japonês) e Trecho 2: 
Av. Eliseu de Almeida (entre Av. Dep. Jacob Salvador zveibil e nº 159). horário de 
Funcionamento: de segunda a sexta das 06h00 as 09h00.

•	 Sentido C/B - Trecho 1: Av. Eliseu de Almeida (entre R. Grupiara e Av. Dep. Jacob 
Salvador zveibil), Trecho 2: Av. Eliseu de Almeida (entre R. luciano Mariano e R. 
Caminho do Engenho) e Av. Pirajuçara (entre R. Caminho do Engenho e R. José Pedro 
da Silva). horário de Funcionamento: de segunda a sexta das 17h00 as 20h00

Não Aguardando recapeamento. Sem previsão

Giovanni Gronchi (0,5km)
Implantação de faixa exclusiva à direita entre R. Alexandre Archipenko e Av. Carlos 
Caldeira Filho

Implantada em 30/07/2012

R. Embira (1,0km)
Implantação de faixa exclusiva à direita nos dois sentidos (entre Av. São Miguel e 
Estrada Mogi das Cruzes) - horário de funcionamento: de segunda a sexta no sentido 
bairro-centro das 05h00 as 09h00 e no sentido centro-bairro das 17h00 as 20h00.

Não Aguardando recapeamento. Sem previsão

Estrada Mogi das Cruzes 
(4,2km)

Implantação de faixa exclusiva à direita nos dois sentidos (entre R. Embira e Av. Águia 
de haia) - horário de funcionamento: de segunda a sexta no sentido bairro-centro das 
05h 00 as 09h00 e no sentido centro-bairro das 17h00 as 20h00.

Não Aguardando recapeamento. Sem previsão

Av. Imperador (6,8km)
Implantação de faixa exclusiva à direita nos dois sentidos (entre Av. Águia de haia e A. 
Pires do Rio) - horário de funcionamento: de segunda a sexta no sentido bairro-centro 
das 05h 00 as 09h00 e no sentido centro-bairro das 17h00 as 20h00.

Não Aguardando recapeamento. Sem previsão

Av. Jaguaré (1,7km)
Implantação de faixa exclusiva à direita nos dois sentidos (entre Av. Miguel Frias e 
vasconcelos e Ponte do Jaguaré) - horário de funcionamento de segunda a sexta no 
sentido bairro-centro das 06h 00 as 09h00 e sentido centro-bairro das 17h00 as 20h00.

 
Depende de remoção do canteiro central.
Previsão de implantação após 2012
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OBJETIVO ESTRATÉGICO (1): MULTIMODALIDADE - PROGRAMA (5): IMPLANTAÇÃO DE FAIXA EXCLUSIVA À DIREITA

AÇÃO: IMPLANTAR FAIXA PREVISTO REALIZADO OBSERVAÇÕES

R. Marcos Arruda (0,9km)
Implantação de faixa exclusiva à direita no sentido único Celso Garcia (entre Pça 
humberto S. Melo e Av. Celso Garcia) - horário de funcionamento: de segunda a sexta 
das 06h00 as 09h00 e das 17h00 as 20h00.

Não Aguardando recapeamento. Sem previsão

R. Domingos de Moraes 
(entre Av. Sena Madureira 
e R. luís Góis ) e Av. 
Jabaquara (entre R. luís 
Góis e Av. Indianópolis) 
(7,2km)

Implantação de faixa exclusiva à direita nos dois sentidos - horário de funcionamento: 
de segunda a sexta no sentido bairro-centro das 06h00 as 09h00 e no sentido centro-
bairro das 17h00 as 20h00.

Não Não há previsão de recapeamento.

Av. Guilherme Cotching 
(2,8km)

Implantar faixa exclusiva à direita nos dois sentidos (entre R. Isidoro Matheus e R. 
Araritaguaba) - horário de funcionamento: de segunda a sexta no sentido bairro-centro 
das 06h00 as 09h00 e no sentido centro-bairro  das 17h00 as 20h00.

Não Aguardando recapeamento. Sem previsão

Av. Corifeu de Azevedo 
Marques (3,1km)

Implantar faixa exclusiva à direita nos dois sentidos (entre Av. vital Brasil até Pça Elis 
Regina) - horário de funcionamento: de segunda a sexta no sentido bairro-centro das 
06h00 as 09h00 e no sentido centro- bairro das 17h00 as 20h00.

Aguardando recapeamento. Sem previsão

R. Domingos de Moraes, 
Estela, Afonso de Celso 
(1,6km)

•	 Implantação de faixa exclusiva à direita nos dois sentidos - horário de 
funcionamento: de segunda a sexta no sentido bairro-centro das 06h00 as 09h00 e no 
sentido centro-bairro das 17h00 as 20h00.

Não Recapeamento em andamento

Av. Eliseu de Almeida 
(6,9km)

•	 Implantação de faixa exclusiva à direita no sentido bairro-centro, Trecho 1: Av. 
Pirajuçara (entre Av. Mons. Manfredo leite e R. Caminho do Engenho) e Av. Eliseu 
de Almeida (entre R. Caminho do Engenho e Av. do Imigrante Japonês) e Trecho 2: 
Av. Eliseu de Almeida (entre Av. Dep. Jacob Salvador zveibil e nº 159). horário de 
Funcionamento: de segunda a sexta das 06h00 as 09h00.

•	 Sentido C/B - Trecho 1: Av. Eliseu de Almeida (entre R. Grupiara e Av. Dep. Jacob 
Salvador zveibil), Trecho 2: Av. Eliseu de Almeida (entre R. luciano Mariano e R. 
Caminho do Engenho) e Av. Pirajuçara (entre R. Caminho do Engenho e R. José Pedro 
da Silva). horário de Funcionamento: de segunda a sexta das 17h00 as 20h00

Não Aguardando recapeamento. Sem previsão

Giovanni Gronchi (0,5km)
Implantação de faixa exclusiva à direita entre R. Alexandre Archipenko e Av. Carlos 
Caldeira Filho

Implantada em 30/07/2012

R. Embira (1,0km)
Implantação de faixa exclusiva à direita nos dois sentidos (entre Av. São Miguel e 
Estrada Mogi das Cruzes) - horário de funcionamento: de segunda a sexta no sentido 
bairro-centro das 05h00 as 09h00 e no sentido centro-bairro das 17h00 as 20h00.

Não Aguardando recapeamento. Sem previsão

Estrada Mogi das Cruzes 
(4,2km)

Implantação de faixa exclusiva à direita nos dois sentidos (entre R. Embira e Av. Águia 
de haia) - horário de funcionamento: de segunda a sexta no sentido bairro-centro das 
05h 00 as 09h00 e no sentido centro-bairro das 17h00 as 20h00.

Não Aguardando recapeamento. Sem previsão

Av. Imperador (6,8km)
Implantação de faixa exclusiva à direita nos dois sentidos (entre Av. Águia de haia e A. 
Pires do Rio) - horário de funcionamento: de segunda a sexta no sentido bairro-centro 
das 05h 00 as 09h00 e no sentido centro-bairro das 17h00 as 20h00.

Não Aguardando recapeamento. Sem previsão

Av. Jaguaré (1,7km)
Implantação de faixa exclusiva à direita nos dois sentidos (entre Av. Miguel Frias e 
vasconcelos e Ponte do Jaguaré) - horário de funcionamento de segunda a sexta no 
sentido bairro-centro das 06h 00 as 09h00 e sentido centro-bairro das 17h00 as 20h00.

 
Depende de remoção do canteiro central.
Previsão de implantação após 2012
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OBJETIVO ESTRATÉGICO (1): MULTIMODALIDADE - PROGRAMA (6): GESTÃO DAS LINHAS DE ÔNIBUS

AÇÃO PREVISTO REALIZADO OBSERVAÇÕES

Implantar Sistema de Controle Operacional – SCO

•	 Implantação de sistema de monitoramento e 
acompanhamento da operação.

•	 Operação integrada dos transportes.

•	 Operação assistida da rede de corredores.

•	 Coordenação semafórica nos corredores com prioridade 
para os ônibus.

•	 Implantação de sistema de informação ao usuário de 
transportes.

Corredor Inajar de Souza - Rio Branco - Centro

•	 Remanejamento parcial das linhas com origem na Av. N. 
Sra. do ó.

•	 Remanejamento ou inserção no corredor das linhas 
existentes na faixa da direita (sentido bairro-centro).

•	 Remanejamento parcial das linhas com origem na Av. N. Sra. do ó.

•	 Remanejamento das linhas existentes na faixa da direita (sentido 
bairro-centro) e inserção no corredor.

Terminal João Dias
•	 Reorganização das linhas que atendem o Terminal João 

Dias, dado que o gargalo da Ponte João Dias é critico e 
necessita ser estudado.

Corredor Campo limpo - Rebouças - Centro
•	 Racionalização das linhas do corredor.

•	 Alteração das linhas na Av. Eliseu de Almeida.

Alterações de linhas depende de parecer da 
Área de Planejamento da SPTrans.

Corredor vereador José Diniz - Ibirapuera - 
Santa Cruz

•	 Racionalização das linhas d corredor.

Readequar as linhas das Concessionárias e 
Permissionárias

•	 Revisão das OSOs.

•	 Implantando de sistema troncalizado em todos os 
corredores e eixos de transporte.

Reorganizar das linhas Metropolitanas
•	 Reorganização dos itinerários e das paradas das linhas 

metropolitanas nos corredores municipais.
Paralisado temporariamente.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (1): MULTIMODALIDADE - PROGRAMA (7): FROTA DE TRANSPORTE PÚBLICO

AÇÃO PREVISTO REALIZADO OBSERVAÇÕES

Adaptar a frota para transporte de passageiros 
especiais

Adaptação de pelo menos 4.000 veículos.
Adaptação de 170 veículos para o transporte de estudantes.

Ampliar o Serviço ATENDE Ampliação de pelo menos 20% (55 veículos).

Renovar a frota de ônibus
Renovação de 25% da frota de ônibus e de 70% da frota de 
trólebus.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO (1): MULTIMODALIDADE - PROGRAMA (6): GESTÃO DAS LINHAS DE ÔNIBUS

AÇÃO PREVISTO REALIZADO OBSERVAÇÕES

Implantar Sistema de Controle Operacional – SCO

•	 Implantação de sistema de monitoramento e 
acompanhamento da operação.

•	 Operação integrada dos transportes.

•	 Operação assistida da rede de corredores.

•	 Coordenação semafórica nos corredores com prioridade 
para os ônibus.

•	 Implantação de sistema de informação ao usuário de 
transportes.

Corredor Inajar de Souza - Rio Branco - Centro

•	 Remanejamento parcial das linhas com origem na Av. N. 
Sra. do ó.

•	 Remanejamento ou inserção no corredor das linhas 
existentes na faixa da direita (sentido bairro-centro).

•	 Remanejamento parcial das linhas com origem na Av. N. Sra. do ó.

•	 Remanejamento das linhas existentes na faixa da direita (sentido 
bairro-centro) e inserção no corredor.

Terminal João Dias
•	 Reorganização das linhas que atendem o Terminal João 

Dias, dado que o gargalo da Ponte João Dias é critico e 
necessita ser estudado.

Corredor Campo limpo - Rebouças - Centro
•	 Racionalização das linhas do corredor.

•	 Alteração das linhas na Av. Eliseu de Almeida.

Alterações de linhas depende de parecer da 
Área de Planejamento da SPTrans.

Corredor vereador José Diniz - Ibirapuera - 
Santa Cruz

•	 Racionalização das linhas d corredor.

Readequar as linhas das Concessionárias e 
Permissionárias

•	 Revisão das OSOs.

•	 Implantando de sistema troncalizado em todos os 
corredores e eixos de transporte.

Reorganizar das linhas Metropolitanas
•	 Reorganização dos itinerários e das paradas das linhas 

metropolitanas nos corredores municipais.
Paralisado temporariamente.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (1): MULTIMODALIDADE - PROGRAMA (7): FROTA DE TRANSPORTE PÚBLICO

AÇÃO PREVISTO REALIZADO OBSERVAÇÕES

Adaptar a frota para transporte de passageiros 
especiais

Adaptação de pelo menos 4.000 veículos.
Adaptação de 170 veículos para o transporte de estudantes.

Ampliar o Serviço ATENDE Ampliação de pelo menos 20% (55 veículos).

Renovar a frota de ônibus
Renovação de 25% da frota de ônibus e de 70% da frota de 
trólebus.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO (1): MULTIMODALIDADE - PROGRAMA (8): CICLOVIAS, CICLOFAIXAS E CICLOROTAS

AÇÃO: IMPLANTAR PREVISTO REALIZADO OBSERVAÇÕES

Rede Cicloviária lapa
•	 Implantação de rotas propostas pela Subprefeitura no Plano Regional 

Estratégico, abrangendo ciclorotas e ciclovias, para usos previstos para dias 
úteis e fins de semana.

•	 Projeto em desenvolvimento, já analisado pelo CET com solicitações de 
adequações.

•	 há pendências relativas à 
transposição de pontes.

Ciclovia Capão Redondo
•	 Primeiro trecho do Parque Santo Dias até a Ponte João Dias e segundo trecho 

da Ponte João Dias até a Ponte do Morumbi.

•	 Projeto básico e de sinalização contratados com recursos da SvMA à 
Subprefeitura.

•	 Analisado pela CET com solicitação de correções.

•	 Projeto desenvolvido em paralelo divergente da versão analisada.

•	 Desapropriações previstas.

•	 Nova versão em análise com 
indicação de interferências com 
Metrô , terminais e monotrilho.
haverá ainda solicitação de consulta 
à SPTrans.

Rede Cicloviária Santo Amaro
•	 Implantação de rotas propostas pela Subprefeitura no Plano Regional 

Estratégico, abrangendo ciclorotas e ciclovias, para usos previstos para dias 
úteis e fins de semana.

•	 Projeto básico não atende diretrizes da CET. vetado. •	 Reencaminhado à Subprefeitura.

Ciclovia Jabaquara •	 Entre estação Jabaquara do Metrô até o Centro de Exposições Imigrantes
•	 Analisado pela CET com solicitação à Subprefeitura e à equipe projetista 

de revisão da sinalização e geometria.

Ciclovia Butantã •	 Da via Raposo Tavares até Av. João Jorge Saad. •	 Projeto em análise pela CET.

Ciclovia Inajar de Souza
•	 Ao longo da Inajar de Souza, do Terminal Cachoeirinha à R. Pedra Bela, 

conforme previsto no projeto do corredor de ônibus Inajar - Av. Rio Branco – 
Centro.

•	 Parcialmente implantada. Projeto de sinalização refeito pela SPTrans.
•	 Aguardando reforma do corredor 

de ônibus para conclusão em sua 
totalidade.

Ciclovia Berrini
•	 Do Shopping Morumbi à R. Funchal, conforme previsto no projeto do Corredor 

Berrini
•	 Projeto desenvolvido pela SPTrans prevê pontos de ônibus e ciclovia em 

canteiro central.
•	 Em andamento.

Ciclovia Faria lima
•	 Do CEAGESP até Av. helio Pellegrini, conforme projeto desenvolvido pela 

SPUrbanismo.
•	 Elaborada em trechos. Da R. Amauri à Pinheiros (SMSP - em obras), 

largo da Batata(SPObras - parcialmente implantado).

•	 Restante (SPUrbanismo). Projeto 
funcional em andamento. Projeto 
executivo e obra à licitar em conjunto 
com recurso da operação urbana.

Ciclovias (6,8km)
•	 Ciclovia e Rota de Bicicleta Butantã (0,8km).

•	 Ciclovia Braz leme (6,0km).

•	 Butantã implantada em Setembro de 2011.

•	 Braz leme implantada em Outubro de 2012.

Ciclo Faixas definitivas (3,30 km) Ciclofaixa definitiva de Moema (3,3km). implantada em Novembro de 2011

Ciclofaixas Operacional de lazer 
(total 95,4 km)

•	 Ciclofaixa da zona Norte - 6 km (dois sentidos) da Praça heróis da F.E.B. ao 
SESC Santana, acesso também ao Parque da Juventude.

•	 Ciclofaixa - Extensão ciclofaixa zona Norte - 2 km (dois sentidos) até a estação 
Parada Inglesa do Metrô.

•	 Ciclofaixa (trecho de interligação entre ciclofaixa e ciclovia) - 0,5km.

•	 Ciclofaixa operacional Parque do Povo/Parque villa lobos - 20km (dois 
sentidos).

•	 Ciclofaixa operacional Parque do Povo ao futuro Parque do Chuvisco, na Av 
Roberto Marinho - 15 km (dois sentidos).

•	 Ciclofaixa Av. Paulista, entre Pça. Osvaldo Cruz e R. Consolação - 5,0km.

•	 Ciclofaixa R. vergueiro/liberdade - 6km (dois sentidos).

•	 Ciclofaixa leste Parque linear Engº Werner zulauf – Tiquatira - 14km.

•	 Ciclofaixa operacional de lazer Centro (unidirecional) - 3,1km.

•	 Ciclofaixa (trecho de extensão - Pça Dom José Gaspar) - 0,3km.

•	 Ciclofaixa operacional de lazer Centro - ligação luz (4,5km): compreende as 
ruas Barão de Itapetininga, Pça República, lgo. Do Arouche, Av. Dq. de Caxias, 
Estação da luz, Av. Cásper líbero e vd. Sta Efigênia.

•	 Ciclofaixa operacional de lazer Paulista - ligação Pq. Ibirapuera (19km): R. 
vergueiro, R. Domingos de Morais, Av. Jabaquara, Av. Indianópolis.

•	 Implantados 71,9km:

•	 Ciclofaixa da zona Norte - implantada em Março de 2012.

•	 Ciclofaixa - implantada em Abril de 2012.

•	 Ciclofaixa (trecho de interligação entre Ciclofaixa e Ciclovia) implantada 
em Outubro de 2012.

•	 Ciclofaixa operacional Parque do Povo/Parque villa lobos implantada 
em Janeiro de 2011.

•	 Ciclofaixa operacional Parque do Povo ao futuro Parque do Chuvisco, na 
Av Roberto Marinho, implantada em Maio de 2011.

•	 Ciclofaixa Av. Paulista, entre Pça. Osvaldo Cruz e R. Consolação, 
implantada em Setembro de 2012.

•	 Ciclofaixa R. vergueiro/liberdade, implantada em Setembro de 2012.

•	 Ciclofaixa leste Parque linear Engº Werner zulauf – Tiquatira, 
implantada em Março de 2012.

•	 Ciclofaixa operacional de lazer Centro, implantada em Setembro de 
2012.

•	 Ciclofaixa (trecho de extensão - Pça Dom José Gaspar), implantada em 
Outubro de 2012.

•	 Implantação Prevista para 2012:

•	 Ciclofaixa operacional de lazer Centro - ligação luz: Previsão de 
inauguração em 04/11/12.

•	 Ciclofaixa operacional de lazer Paulista - ligação Pq. Ibirapuera: 
Previsão de inauguração em 11/11/12
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OBJETIVO ESTRATÉGICO (1): MULTIMODALIDADE - PROGRAMA (8): CICLOVIAS, CICLOFAIXAS E CICLOROTAS

AÇÃO: IMPLANTAR PREVISTO REALIZADO OBSERVAÇÕES

Rede Cicloviária lapa
•	 Implantação de rotas propostas pela Subprefeitura no Plano Regional 

Estratégico, abrangendo ciclorotas e ciclovias, para usos previstos para dias 
úteis e fins de semana.

•	 Projeto em desenvolvimento, já analisado pelo CET com solicitações de 
adequações.

•	 há pendências relativas à 
transposição de pontes.

Ciclovia Capão Redondo
•	 Primeiro trecho do Parque Santo Dias até a Ponte João Dias e segundo trecho 

da Ponte João Dias até a Ponte do Morumbi.

•	 Projeto básico e de sinalização contratados com recursos da SvMA à 
Subprefeitura.

•	 Analisado pela CET com solicitação de correções.

•	 Projeto desenvolvido em paralelo divergente da versão analisada.

•	 Desapropriações previstas.

•	 Nova versão em análise com 
indicação de interferências com 
Metrô , terminais e monotrilho.
haverá ainda solicitação de consulta 
à SPTrans.

Rede Cicloviária Santo Amaro
•	 Implantação de rotas propostas pela Subprefeitura no Plano Regional 

Estratégico, abrangendo ciclorotas e ciclovias, para usos previstos para dias 
úteis e fins de semana.

•	 Projeto básico não atende diretrizes da CET. vetado. •	 Reencaminhado à Subprefeitura.

Ciclovia Jabaquara •	 Entre estação Jabaquara do Metrô até o Centro de Exposições Imigrantes
•	 Analisado pela CET com solicitação à Subprefeitura e à equipe projetista 

de revisão da sinalização e geometria.

Ciclovia Butantã •	 Da via Raposo Tavares até Av. João Jorge Saad. •	 Projeto em análise pela CET.

Ciclovia Inajar de Souza
•	 Ao longo da Inajar de Souza, do Terminal Cachoeirinha à R. Pedra Bela, 

conforme previsto no projeto do corredor de ônibus Inajar - Av. Rio Branco – 
Centro.

•	 Parcialmente implantada. Projeto de sinalização refeito pela SPTrans.
•	 Aguardando reforma do corredor 

de ônibus para conclusão em sua 
totalidade.

Ciclovia Berrini
•	 Do Shopping Morumbi à R. Funchal, conforme previsto no projeto do Corredor 

Berrini
•	 Projeto desenvolvido pela SPTrans prevê pontos de ônibus e ciclovia em 

canteiro central.
•	 Em andamento.

Ciclovia Faria lima
•	 Do CEAGESP até Av. helio Pellegrini, conforme projeto desenvolvido pela 

SPUrbanismo.
•	 Elaborada em trechos. Da R. Amauri à Pinheiros (SMSP - em obras), 

largo da Batata(SPObras - parcialmente implantado).

•	 Restante (SPUrbanismo). Projeto 
funcional em andamento. Projeto 
executivo e obra à licitar em conjunto 
com recurso da operação urbana.

Ciclovias (6,8km)
•	 Ciclovia e Rota de Bicicleta Butantã (0,8km).

•	 Ciclovia Braz leme (6,0km).

•	 Butantã implantada em Setembro de 2011.

•	 Braz leme implantada em Outubro de 2012.

Ciclo Faixas definitivas (3,30 km) Ciclofaixa definitiva de Moema (3,3km). implantada em Novembro de 2011

Ciclofaixas Operacional de lazer 
(total 95,4 km)

•	 Ciclofaixa da zona Norte - 6 km (dois sentidos) da Praça heróis da F.E.B. ao 
SESC Santana, acesso também ao Parque da Juventude.

•	 Ciclofaixa - Extensão ciclofaixa zona Norte - 2 km (dois sentidos) até a estação 
Parada Inglesa do Metrô.

•	 Ciclofaixa (trecho de interligação entre ciclofaixa e ciclovia) - 0,5km.

•	 Ciclofaixa operacional Parque do Povo/Parque villa lobos - 20km (dois 
sentidos).

•	 Ciclofaixa operacional Parque do Povo ao futuro Parque do Chuvisco, na Av 
Roberto Marinho - 15 km (dois sentidos).

•	 Ciclofaixa Av. Paulista, entre Pça. Osvaldo Cruz e R. Consolação - 5,0km.

•	 Ciclofaixa R. vergueiro/liberdade - 6km (dois sentidos).

•	 Ciclofaixa leste Parque linear Engº Werner zulauf – Tiquatira - 14km.

•	 Ciclofaixa operacional de lazer Centro (unidirecional) - 3,1km.

•	 Ciclofaixa (trecho de extensão - Pça Dom José Gaspar) - 0,3km.

•	 Ciclofaixa operacional de lazer Centro - ligação luz (4,5km): compreende as 
ruas Barão de Itapetininga, Pça República, lgo. Do Arouche, Av. Dq. de Caxias, 
Estação da luz, Av. Cásper líbero e vd. Sta Efigênia.

•	 Ciclofaixa operacional de lazer Paulista - ligação Pq. Ibirapuera (19km): R. 
vergueiro, R. Domingos de Morais, Av. Jabaquara, Av. Indianópolis.

•	 Implantados 71,9km:

•	 Ciclofaixa da zona Norte - implantada em Março de 2012.

•	 Ciclofaixa - implantada em Abril de 2012.

•	 Ciclofaixa (trecho de interligação entre Ciclofaixa e Ciclovia) implantada 
em Outubro de 2012.

•	 Ciclofaixa operacional Parque do Povo/Parque villa lobos implantada 
em Janeiro de 2011.

•	 Ciclofaixa operacional Parque do Povo ao futuro Parque do Chuvisco, na 
Av Roberto Marinho, implantada em Maio de 2011.

•	 Ciclofaixa Av. Paulista, entre Pça. Osvaldo Cruz e R. Consolação, 
implantada em Setembro de 2012.

•	 Ciclofaixa R. vergueiro/liberdade, implantada em Setembro de 2012.

•	 Ciclofaixa leste Parque linear Engº Werner zulauf – Tiquatira, 
implantada em Março de 2012.

•	 Ciclofaixa operacional de lazer Centro, implantada em Setembro de 
2012.

•	 Ciclofaixa (trecho de extensão - Pça Dom José Gaspar), implantada em 
Outubro de 2012.

•	 Implantação Prevista para 2012:

•	 Ciclofaixa operacional de lazer Centro - ligação luz: Previsão de 
inauguração em 04/11/12.

•	 Ciclofaixa operacional de lazer Paulista - ligação Pq. Ibirapuera: 
Previsão de inauguração em 11/11/12
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OBJETIVO ESTRATÉGICO (1): MULTIMODALIDADE - PROGRAMA (8): CICLOVIAS, CICLOFAIXAS E CICLO ROTAS

AÇÃO: IMPLANTAR PREVISTO REALIZADO OBSERVAÇÕES

Rotas de Bicicletas  (57,5 km)

•	 Rota de Bicicleta Mooca - 8,0km.

•	 Rota de Bicicletas de Moema - 6,5km.

•	 Rota de Bicicletas da vila Mariana -  10,0km.

•	 Rota de Bicicletas do Brooklin - 15,0km.

•	 Rota de Bicicleta lapa - 18,0km

•	 Rota de Bicicleta Mooca - implantada em Dezembro de 2011.

•	 Rota de Bicicletas de Moema - implantada em Novembro de 2011.

•	 Rota de Bicicletas da vila Mariana implantada em Maio de 2012.

•	 Rota de Bicicletas do Brooklin - implantada em Julho de 2011.

•	 Rota de Bicicleta lapa implantada em Dezembro de 2011.

Bike Sharing Instalação de 300 estações com 3000 bicicletas disponíveis em 36 meses.

•	 lançado o BIKE SAMPA (sistema de empréstimo de bicicletas) em Maio 
de 2011, com dez estações para locação de bicicletas - Sistema de 
Bicicletas Públicas – parceria entre PMSP/SMT e iniciativa privada. 

•	 Em Setembro de 2012 estavam em operação 31 estações do BIKE 
SAMPA.

Circuito Ciclístico Turístico 
Cultural-Centro (4,4km)

Em fase de implantação
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OBJETIVO ESTRATÉGICO (1): MULTIMODALIDADE - PROGRAMA (8): CICLOVIAS, CICLOFAIXAS E CICLO ROTAS

AÇÃO: IMPLANTAR PREVISTO REALIZADO OBSERVAÇÕES

Rotas de Bicicletas  (57,5 km)

•	 Rota de Bicicleta Mooca - 8,0km.

•	 Rota de Bicicletas de Moema - 6,5km.

•	 Rota de Bicicletas da vila Mariana -  10,0km.

•	 Rota de Bicicletas do Brooklin - 15,0km.

•	 Rota de Bicicleta lapa - 18,0km

•	 Rota de Bicicleta Mooca - implantada em Dezembro de 2011.

•	 Rota de Bicicletas de Moema - implantada em Novembro de 2011.

•	 Rota de Bicicletas da vila Mariana implantada em Maio de 2012.

•	 Rota de Bicicletas do Brooklin - implantada em Julho de 2011.

•	 Rota de Bicicleta lapa implantada em Dezembro de 2011.

Bike Sharing Instalação de 300 estações com 3000 bicicletas disponíveis em 36 meses.

•	 lançado o BIKE SAMPA (sistema de empréstimo de bicicletas) em Maio 
de 2011, com dez estações para locação de bicicletas - Sistema de 
Bicicletas Públicas – parceria entre PMSP/SMT e iniciativa privada. 

•	 Em Setembro de 2012 estavam em operação 31 estações do BIKE 
SAMPA.

Circuito Ciclístico Turístico 
Cultural-Centro (4,4km)

Em fase de implantação
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OBJETIVO ESTRATÉGICO (2): MUDANÇA DA MATRIZ ENERGÉTICA - PROGRAMA (1): 
IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS LIMPAS

AÇÃO PREVISTO REALIZADO OBSERVAÇÕES

Aquisição da rede eletrificada de 
trólebus

•	 Aquisição pela PMSP da rede eletrificada de trólebus, pertencente à 
Eletropaulo

A rede eletrificada do trólebus foi adquirida pela PMSP.

Recuperação, operação e 
manutenção da rede eletrificada

•	 licitação para contratação da recuperação, operação e manutenção da rede 
eletrificada de trólebus e implantação do CCO.

licitação realizada, contrato em andamento.

Renovação da frota de trólebus
•	 Aquisição de 140 trólebus novos de forma a revitalizar este modo de transporte 

com emissão zero, e que oferece condições satisfatórias de conforto aos 
usuários.

Realizada. Entrega de todas as unidades até o final de 2012.

Aquisição de veículos de tração 
elétrica para fiscalização da CET

•	 Aquisição de 50 novos veículos de tração elétrica. Suspensa. licitação está no TCM.

Intensificação da fiscalização 
sobre realização da inspeção 
veicular

•	 Incremento da fiscalização sobre veículos em circulação que estejam 
irregulares com as exigências  da inspeção.

Estímulo ao uso de Tecnologias 
limpas: Combustível Biodiesel

•	 Priorização do uso de combustíveis limpos, controle de emissões e uso de 
veículos movidos a energia renovável e/ou elétrica.

•	 Biodiesel: atualmente há adição de 5% de biodisel ao diesel da frota municipal, 
e a proposta é aumentar a porcentagem de adição do biodiesel ao diesel a 
20%, em uma frota piloto de 2.000 veículos, para a avaliação dos benefícios 
ambientais.

Frota de 1.200 ônibus em teste

Estímulo ao uso de Tecnologias 
limpas: Etanol

•	 Priorização do uso de combustíveis limpos, controle de emissões e uso de 
veículos movidos a energia renovável e/ou elétrica.

•	 Etanol: a tecnologia para uso do etanol dependente de aditivo importado de 
um único fabricante, já existe ônibus em teste, mas é necessário desenvolver 
a tecnologia para veículos pesados, assegurando a durabilidade, desempenho 
e apuração dos custos operacionais. O objetivo é avaliar em médio prazo seu 
desempenho quanto à confiabilidade e redução do consumo de combustível 
tendo em vista a utilização deste combustível na frota municipal de ônibus.

Frota de 60 ônibus em teste

Estímulo ao uso de Tecnologias 
limpas: Diesel de Cana

•	 Priorização do uso de combustíveis limpos, controle de emissões e uso de 
veículos movidos a energia renovável e/ou elétrica.

•	 Diesel de Cana: elaboração de testes, utilizando diesel da cana de açúcar na 
proporção de 10%. O diesel de cana surge como mais uma alternativa entre os 
combustíveis provenientes de energias renováveis. Assinatura e formalização 
de convênio de cooperação técnica para a realização de testes.

Frota com 295 veículos em teste

Estímulo ao uso de Tecnologias 
limpas: Taxi Elétrico

•	 Priorização do uso de combustíveis limpos, controle de emissões e uso de 
veículos movidos a energia renovável e/ou elétrica.

•	 Taxi Elétrico: veículo movido à tração elétrica com baterias plugin.

•	 Dez carros totalmente elétricos em teste.

•	 Cinco estações de carga rápida, dez estações de carga lenta e emissão de 116 
alvarás para carros híbridos.

Definição de metodologia 
para avaliação das 
deseconomias geradas pelos 
congestionamentos.

•	 Avaliação do impacto ambiental, social e econômico causada pelo transito de 
automóveis, transporte coletivo e caminhões.

Não concluído.

Integração Institucional
•	 Integração das secretarias de Transporte , Meio Ambiente e Saúde na promoção 

de programas relativos a utilização de energia limpa.
Criação da CEMA - Comissão 
Especial do Meio Ambiente.

Comunicação visual
•	 Desenvolver padrão visual diferenciado para os  veículos da SPTrans e CET 

movidos a energia limpa, de forma a comunicar a utilização deste tipo de 
tecnologia 

Implantada para Ecofrota logotipo e relatório.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO (2): MUDANÇA DA MATRIZ ENERGÉTICA - PROGRAMA (1): 
IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS LIMPAS

AÇÃO PREVISTO REALIZADO OBSERVAÇÕES

Aquisição da rede eletrificada de 
trólebus

•	 Aquisição pela PMSP da rede eletrificada de trólebus, pertencente à 
Eletropaulo

A rede eletrificada do trólebus foi adquirida pela PMSP.

Recuperação, operação e 
manutenção da rede eletrificada

•	 licitação para contratação da recuperação, operação e manutenção da rede 
eletrificada de trólebus e implantação do CCO.

licitação realizada, contrato em andamento.

Renovação da frota de trólebus
•	 Aquisição de 140 trólebus novos de forma a revitalizar este modo de transporte 

com emissão zero, e que oferece condições satisfatórias de conforto aos 
usuários.

Realizada. Entrega de todas as unidades até o final de 2012.

Aquisição de veículos de tração 
elétrica para fiscalização da CET

•	 Aquisição de 50 novos veículos de tração elétrica. Suspensa. licitação está no TCM.

Intensificação da fiscalização 
sobre realização da inspeção 
veicular

•	 Incremento da fiscalização sobre veículos em circulação que estejam 
irregulares com as exigências  da inspeção.

Estímulo ao uso de Tecnologias 
limpas: Combustível Biodiesel

•	 Priorização do uso de combustíveis limpos, controle de emissões e uso de 
veículos movidos a energia renovável e/ou elétrica.

•	 Biodiesel: atualmente há adição de 5% de biodisel ao diesel da frota municipal, 
e a proposta é aumentar a porcentagem de adição do biodiesel ao diesel a 
20%, em uma frota piloto de 2.000 veículos, para a avaliação dos benefícios 
ambientais.

Frota de 1.200 ônibus em teste

Estímulo ao uso de Tecnologias 
limpas: Etanol

•	 Priorização do uso de combustíveis limpos, controle de emissões e uso de 
veículos movidos a energia renovável e/ou elétrica.

•	 Etanol: a tecnologia para uso do etanol dependente de aditivo importado de 
um único fabricante, já existe ônibus em teste, mas é necessário desenvolver 
a tecnologia para veículos pesados, assegurando a durabilidade, desempenho 
e apuração dos custos operacionais. O objetivo é avaliar em médio prazo seu 
desempenho quanto à confiabilidade e redução do consumo de combustível 
tendo em vista a utilização deste combustível na frota municipal de ônibus.

Frota de 60 ônibus em teste

Estímulo ao uso de Tecnologias 
limpas: Diesel de Cana

•	 Priorização do uso de combustíveis limpos, controle de emissões e uso de 
veículos movidos a energia renovável e/ou elétrica.

•	 Diesel de Cana: elaboração de testes, utilizando diesel da cana de açúcar na 
proporção de 10%. O diesel de cana surge como mais uma alternativa entre os 
combustíveis provenientes de energias renováveis. Assinatura e formalização 
de convênio de cooperação técnica para a realização de testes.

Frota com 295 veículos em teste

Estímulo ao uso de Tecnologias 
limpas: Taxi Elétrico

•	 Priorização do uso de combustíveis limpos, controle de emissões e uso de 
veículos movidos a energia renovável e/ou elétrica.

•	 Taxi Elétrico: veículo movido à tração elétrica com baterias plugin.

•	 Dez carros totalmente elétricos em teste.

•	 Cinco estações de carga rápida, dez estações de carga lenta e emissão de 116 
alvarás para carros híbridos.

Definição de metodologia 
para avaliação das 
deseconomias geradas pelos 
congestionamentos.

•	 Avaliação do impacto ambiental, social e econômico causada pelo transito de 
automóveis, transporte coletivo e caminhões.

Não concluído.

Integração Institucional
•	 Integração das secretarias de Transporte , Meio Ambiente e Saúde na promoção 

de programas relativos a utilização de energia limpa.
Criação da CEMA - Comissão 
Especial do Meio Ambiente.

Comunicação visual
•	 Desenvolver padrão visual diferenciado para os  veículos da SPTrans e CET 

movidos a energia limpa, de forma a comunicar a utilização deste tipo de 
tecnologia 

Implantada para Ecofrota logotipo e relatório.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO (2): MUDANÇA DA MATRIZ ENERGÉTICA - PROGRAMA (2): 
DESENVOLVIMENTO DE ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS

AÇÃO PREVISTO REALIZADO OBSERVAÇÕES

Plano de Controle da Poluição 
Ambiental (PCPv).

Desenvolvimento de regulamentação considerando os diversos  tipos de 
combustíveis e respectivo  uso adequado nas diferentes modalidades de 
transporte (táxi, escolar, ônibus e caminhões).

Elaborado o Decreto Municipal: PCPv e PCPTrans.

Desenvolvimento tecnológico.
veículo Dual Fuel.

Desenvolvimento do veículo Dual Fuel: ônibus com sistema bicombustível etanol + 
diesel. Esta tecnologia permite a utilização de etanol em motores de ciclo diesel, 
possibilitando a substituição do diesel pelo etanol em até 95%, sem perda da 
potência do motor.

Resultados positivos nos testes. Em processo de 
homologação.

Desenvolvimento tecnológico.
veículo Elétrico híbrido.

Desenvolvimento do veículo Elétrico híbrido: veículo possui dois motores o 
elétrico que é utilizado para dar partida e andar na velocidade de até 20 km por 
hora, e o motor a diesel que entra em operação em velocidades mais altas e que é 
desligado durante as paradas. Os dois motores podem trabalhar conjuntamente 
ou separadamente de forma coordenada para obter o melhor desempenho 
e reduzir o impacto ambiental. Nesta tecnologia a energia de frenagem é 
aproveitada, sendo regenerada e armazenada em forma de energia elétrica nas 
baterias.

Testes em conjunto com a Fundação Clinton. Em processo 
de aquisição dos veículos pelos concessionários.

Desenvolvimento tecnológico.
Célula Combustível de 
hidrogênio.

Desenvolvimento do veículo a Célula Combustível de hidrogênio: veículo 
tracionado por motor elétrico alimentado por energia produzida por um processo 
eletroquímico a partir da célula combustível (hidrogênio) que combinada com um 
oxidante (oxigênio do ar) gera eletricidade com eficiência elevadíssima

Não avançou.

Desenvolvimento tecnológico.
Ônibus a Bateria.

Ônibus a Bateria: veículo movido à tração elétrica com baterias plugin. Testes realizados. Em processo de aquisição.

Monitoramento para avaliação 
dos combustíveis automotivos

monitoramento da qualidade dos combustíveis automotivos em parceria com a 
ANP.

Não avançou.

Convênio com a Fundação 
Clinton

Formalização de convênios com a Fundação Clinton e montadoras s com vistas 
ao aprimoramento tecnológico e da realização de testes com veículos híbridos de 
diferentes configurações. Desenvolvimento de projeto com motor de combustão 
interna movido à combustíveis não fósseis a ser aplicado na tecnologia híbrida.

Realizado. Em andamento.

Certificação de sistemas 
RETROFIT para motores.

Aprimoramento do procedimento de ensaio para certificação de sistemas de 
RETROFIT de motores.

Não concluído.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (2):  MUDANÇA DA MATRIZ ENERGÉTICA  -  PROGRAMA (3) : ECONOMIA DE ENERGIA

AÇÃO PREVISTO REALIZADO OBSERVAÇÕES

Negociações para tarifação 
diferenciada de energia para o 
transporte

Negociação junto a ANEEl visando excluir o sistema de transporte público do 
sistema de tarifação horo-sazonal estabelecido para as indústrias.

Não obteve resultados economicamente viáveis.

Substituição das lâmpadas dos 
semáforos por lED

Troca de lâmpadas de 5.400 semáforos por lED, visando à economia de energia e 
melhor durabilidade dos dispositivos de iluminação.

Substituídos lâmpadas por lED em 6.145 grupos focais no 
ano 2011.
De 2011 a Setembro de 2012 foram implantados um total 
de 62.102 lED em semáforos, com apoio de fornecimento 
e/ou instalação da Eletropaulo, por convênio a partir de 
Março de2012.

Benefícios com tecnologia lED em semáforos: maior 
conforto e segurança dos usuários nas vias junto 
semaforizadas, significativa redução no consumo de 
energia elétrica, da ordem de 80 a 90% em relação às 
lâmpadas incandescentes, e 25 vezes mais durabilidade 
de manutenção em relação às lâmpadas convencionais.

Faixas de pedestres Iluminação das faixas de pedestre com lED.
Contratação, em 2012, de empresa para implantar, 
até Junho de 2013, 500 novas iluminações de faixas de 
pedestres com tecnologia lED.

Esta mudança de tecnologia para lED proporcionará 
maior eficácia na iluminação das faixas de pedestre e 
redução no consumo de energia.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO (2): MUDANÇA DA MATRIZ ENERGÉTICA - PROGRAMA (2): 
DESENVOLVIMENTO DE ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS

AÇÃO PREVISTO REALIZADO OBSERVAÇÕES

Plano de Controle da Poluição 
Ambiental (PCPv).

Desenvolvimento de regulamentação considerando os diversos  tipos de 
combustíveis e respectivo  uso adequado nas diferentes modalidades de 
transporte (táxi, escolar, ônibus e caminhões).

Elaborado o Decreto Municipal: PCPv e PCPTrans.

Desenvolvimento tecnológico.
veículo Dual Fuel.

Desenvolvimento do veículo Dual Fuel: ônibus com sistema bicombustível etanol + 
diesel. Esta tecnologia permite a utilização de etanol em motores de ciclo diesel, 
possibilitando a substituição do diesel pelo etanol em até 95%, sem perda da 
potência do motor.

Resultados positivos nos testes. Em processo de 
homologação.

Desenvolvimento tecnológico.
veículo Elétrico híbrido.

Desenvolvimento do veículo Elétrico híbrido: veículo possui dois motores o 
elétrico que é utilizado para dar partida e andar na velocidade de até 20 km por 
hora, e o motor a diesel que entra em operação em velocidades mais altas e que é 
desligado durante as paradas. Os dois motores podem trabalhar conjuntamente 
ou separadamente de forma coordenada para obter o melhor desempenho 
e reduzir o impacto ambiental. Nesta tecnologia a energia de frenagem é 
aproveitada, sendo regenerada e armazenada em forma de energia elétrica nas 
baterias.

Testes em conjunto com a Fundação Clinton. Em processo 
de aquisição dos veículos pelos concessionários.

Desenvolvimento tecnológico.
Célula Combustível de 
hidrogênio.

Desenvolvimento do veículo a Célula Combustível de hidrogênio: veículo 
tracionado por motor elétrico alimentado por energia produzida por um processo 
eletroquímico a partir da célula combustível (hidrogênio) que combinada com um 
oxidante (oxigênio do ar) gera eletricidade com eficiência elevadíssima

Não avançou.

Desenvolvimento tecnológico.
Ônibus a Bateria.

Ônibus a Bateria: veículo movido à tração elétrica com baterias plugin. Testes realizados. Em processo de aquisição.

Monitoramento para avaliação 
dos combustíveis automotivos

monitoramento da qualidade dos combustíveis automotivos em parceria com a 
ANP.

Não avançou.

Convênio com a Fundação 
Clinton

Formalização de convênios com a Fundação Clinton e montadoras s com vistas 
ao aprimoramento tecnológico e da realização de testes com veículos híbridos de 
diferentes configurações. Desenvolvimento de projeto com motor de combustão 
interna movido à combustíveis não fósseis a ser aplicado na tecnologia híbrida.

Realizado. Em andamento.

Certificação de sistemas 
RETROFIT para motores.

Aprimoramento do procedimento de ensaio para certificação de sistemas de 
RETROFIT de motores.

Não concluído.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (2):  MUDANÇA DA MATRIZ ENERGÉTICA  -  PROGRAMA (3) : ECONOMIA DE ENERGIA

AÇÃO PREVISTO REALIZADO OBSERVAÇÕES

Negociações para tarifação 
diferenciada de energia para o 
transporte

Negociação junto a ANEEl visando excluir o sistema de transporte público do 
sistema de tarifação horo-sazonal estabelecido para as indústrias.

Não obteve resultados economicamente viáveis.

Substituição das lâmpadas dos 
semáforos por lED

Troca de lâmpadas de 5.400 semáforos por lED, visando à economia de energia e 
melhor durabilidade dos dispositivos de iluminação.

Substituídos lâmpadas por lED em 6.145 grupos focais no 
ano 2011.
De 2011 a Setembro de 2012 foram implantados um total 
de 62.102 lED em semáforos, com apoio de fornecimento 
e/ou instalação da Eletropaulo, por convênio a partir de 
Março de2012.

Benefícios com tecnologia lED em semáforos: maior 
conforto e segurança dos usuários nas vias junto 
semaforizadas, significativa redução no consumo de 
energia elétrica, da ordem de 80 a 90% em relação às 
lâmpadas incandescentes, e 25 vezes mais durabilidade 
de manutenção em relação às lâmpadas convencionais.

Faixas de pedestres Iluminação das faixas de pedestre com lED.
Contratação, em 2012, de empresa para implantar, 
até Junho de 2013, 500 novas iluminações de faixas de 
pedestres com tecnologia lED.

Esta mudança de tecnologia para lED proporcionará 
maior eficácia na iluminação das faixas de pedestre e 
redução no consumo de energia.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO (3): TRÂNSITO SEGURO - PROGRAMA (1): APERFEIÇOAMENTO DA OPERAÇÃO DE TRÂNSITO

AÇÃO PREVISTO REALIZADO OBSERVAÇÕES

Eliminação dos pontos críticos Tratamento de 15 pontos críticos de congestionamento.

Concluída implantação de uma das intervenções.
Quatro pontos com obras civil em fase de 
sinalização, cinco pontos com obras em 
andamento e três pontos com obras a serem 
iniciadas.

Dois pontos não serão realizados no ano 2012.

Implantação e Recuperação das 
Placas de Sinalização

repor e implantar 160.000 placas de sinalização vertical
No ano 2011 foram implantadas 41.782 placas.
De Janeiro a Setembro de 2012 foram 
implantadas 24.087 placas.

Implantação/ Revitalização de 
Sinalização horizontal

Implantar/revitalizar 350 mil m2 de sinalização horizontal

No ano 2011 foram implantadas 450.518m2.
De Janeiro a Setembro de 2012 foram 
implantados 252.770 m2 de sinalização 
horizontal.

Modernização da Sinalização  
Semafórica

•	 Implantar equipamentos semafóricos modernos em áreas de maior fluxo de 
pedestres ou trânsito intenso para proporcionar maior flexibilidade de planos 
semafóricos.

•	 Redução dos tempos de espera, por meio da redução de ciclos.

•	 Maior segurança na travessia de pedestres, aumentando as oportunidades de 
travessia em até 20%.

Concluída em 2011 a substituição de TODOS 
os controladores eletromecânicos existentes 
(exceto semáforos atuados)

Atualmente 100% dos controladores são eletrônicos 
proporcionando:

Banco de Dados Georeferenciado
Desenvolvimento de banco de dados georeferenciado da sinalização implantada 
demarcadas com dispositivo GPS em cada equipamento localizado no campo.

Não realizada

Modernização da Fiscalização
Ampliação da fiscalização eletrônica do trânsito com radares  (lAP, RefIS e 
REIFlEx).

Não realizada a ampliação/substituição da 
fiscalização Refis/REIFlEx

Painéis de Mensagem variável Implantação de 50 novos painéis de mensagem variável na interligação central.

Revitalizados 23 PMv das marginais Tietê 
e Pinheiros em 2011, propiciando melhor 
orientação aos usuários da via.
Em processo licitatório para revitalização dos 
painéis dos túneis.

Modernizar o sistema de 
comunicação via voz

Modernização de sistema de comunicação via voz para apoio das equipes fixas e 
de campo. localização, dimensionamento e projeto da central de operação, bem 
como da rede de comunicação. Esse conjunto de ações, com comunicação aberta 
entre a Central e as equipes de campo, tornará a operação muito mais ágil e 
segura, possibilitando com isso um tempo de resposta ao munícipe muito menor.

Implantado sistema de comunicação por voz em 
Novembro de 2012.

Implantado em todas as viaturas operacionais e estações fixas.

“Nobreaks” em semáforos Implantação de 200 no breaks em semáforos
Instalados 200 “nobreaks” em semáforos no ano 
2012.

Previsão de implantação de mais 200 “nobreaks” pela 
Eletropaulo

Guinchos pesados
Aquisição de novos guinchos pesados para auxiliar da operação do trânsito que 
deverão estar disponíveis em pontos estratégicos da cidade durante 24 horas por 
dia, todos os dias da semana, administrados por empresa terceirizada.

Em 2011 foram adquiridos três guinchos pesados, 
por ajuste nos contratos existentes,

e-AIT - Talão Eletrônico

•	 Etapas de desenvolvimento:

•	 Desenvolvimento de sistema para preenchimento e registro eletrônico do Auto 
de Infração de Trânsito – e-AIT, com a utilização de terminal móvel de dados;

•	 Treinamento para realizar a implantação piloto; e

•	 Aquisição de impressoras portáteis.

Sistema desenvolvido pela CET e homologado.
Em definições etapa de treinamento para realizar 
implantação piloto.
Em andamento aquisição de impressoras 
portáteis.

Benefícios esperados do talão eletrônico: melhoria no 
aproveitamento dos coletores de dados, redução nos custos 
com a aquisição de formulários em papel, dinamização do 
preenchimento dos documentos, redução das inconsistências 
geradas por erros no preenchimento do documento, diminuição 
do tempo entre a lavratura do auto e a emissão da notificação, 
aperfeiçoando o processo de fiscalização, além de melhorar sua 
gestão.

Restrição de Fretados

•	 Ampliação da zona Máxima de Restrição de Fretados - zMRF, restringindo o 
trânsito de veículos de fretamento na “Radial leste”, entre R. da Cantareira e 
viaduto Eng. Alberto Badra.

•	 Redução de 90% no volume de veículos de fretamento na Av. Paulista entre 
Novembro de 2008 e Maio de 2011.

•	 Redução de 16% na lentidão do trânsito ao longo do dia, pela eliminação do 
embarque e desembarque de forma desordenada ao longo das vias.

Implantada em Setembro de 2011.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO (3): TRÂNSITO SEGURO - PROGRAMA (1): APERFEIÇOAMENTO DA OPERAÇÃO DE TRÂNSITO

AÇÃO PREVISTO REALIZADO OBSERVAÇÕES

Eliminação dos pontos críticos Tratamento de 15 pontos críticos de congestionamento.

Concluída implantação de uma das intervenções.
Quatro pontos com obras civil em fase de 
sinalização, cinco pontos com obras em 
andamento e três pontos com obras a serem 
iniciadas.

Dois pontos não serão realizados no ano 2012.

Implantação e Recuperação das 
Placas de Sinalização

repor e implantar 160.000 placas de sinalização vertical
No ano 2011 foram implantadas 41.782 placas.
De Janeiro a Setembro de 2012 foram 
implantadas 24.087 placas.

Implantação/ Revitalização de 
Sinalização horizontal

Implantar/revitalizar 350 mil m2 de sinalização horizontal

No ano 2011 foram implantadas 450.518m2.
De Janeiro a Setembro de 2012 foram 
implantados 252.770 m2 de sinalização 
horizontal.

Modernização da Sinalização  
Semafórica

•	 Implantar equipamentos semafóricos modernos em áreas de maior fluxo de 
pedestres ou trânsito intenso para proporcionar maior flexibilidade de planos 
semafóricos.

•	 Redução dos tempos de espera, por meio da redução de ciclos.

•	 Maior segurança na travessia de pedestres, aumentando as oportunidades de 
travessia em até 20%.

Concluída em 2011 a substituição de TODOS 
os controladores eletromecânicos existentes 
(exceto semáforos atuados)

Atualmente 100% dos controladores são eletrônicos 
proporcionando:

Banco de Dados Georeferenciado
Desenvolvimento de banco de dados georeferenciado da sinalização implantada 
demarcadas com dispositivo GPS em cada equipamento localizado no campo.

Não realizada

Modernização da Fiscalização
Ampliação da fiscalização eletrônica do trânsito com radares  (lAP, RefIS e 
REIFlEx).

Não realizada a ampliação/substituição da 
fiscalização Refis/REIFlEx

Painéis de Mensagem variável Implantação de 50 novos painéis de mensagem variável na interligação central.

Revitalizados 23 PMv das marginais Tietê 
e Pinheiros em 2011, propiciando melhor 
orientação aos usuários da via.
Em processo licitatório para revitalização dos 
painéis dos túneis.

Modernizar o sistema de 
comunicação via voz

Modernização de sistema de comunicação via voz para apoio das equipes fixas e 
de campo. localização, dimensionamento e projeto da central de operação, bem 
como da rede de comunicação. Esse conjunto de ações, com comunicação aberta 
entre a Central e as equipes de campo, tornará a operação muito mais ágil e 
segura, possibilitando com isso um tempo de resposta ao munícipe muito menor.

Implantado sistema de comunicação por voz em 
Novembro de 2012.

Implantado em todas as viaturas operacionais e estações fixas.

“Nobreaks” em semáforos Implantação de 200 no breaks em semáforos
Instalados 200 “nobreaks” em semáforos no ano 
2012.

Previsão de implantação de mais 200 “nobreaks” pela 
Eletropaulo

Guinchos pesados
Aquisição de novos guinchos pesados para auxiliar da operação do trânsito que 
deverão estar disponíveis em pontos estratégicos da cidade durante 24 horas por 
dia, todos os dias da semana, administrados por empresa terceirizada.

Em 2011 foram adquiridos três guinchos pesados, 
por ajuste nos contratos existentes,

e-AIT - Talão Eletrônico

•	 Etapas de desenvolvimento:

•	 Desenvolvimento de sistema para preenchimento e registro eletrônico do Auto 
de Infração de Trânsito – e-AIT, com a utilização de terminal móvel de dados;

•	 Treinamento para realizar a implantação piloto; e

•	 Aquisição de impressoras portáteis.

Sistema desenvolvido pela CET e homologado.
Em definições etapa de treinamento para realizar 
implantação piloto.
Em andamento aquisição de impressoras 
portáteis.

Benefícios esperados do talão eletrônico: melhoria no 
aproveitamento dos coletores de dados, redução nos custos 
com a aquisição de formulários em papel, dinamização do 
preenchimento dos documentos, redução das inconsistências 
geradas por erros no preenchimento do documento, diminuição 
do tempo entre a lavratura do auto e a emissão da notificação, 
aperfeiçoando o processo de fiscalização, além de melhorar sua 
gestão.

Restrição de Fretados

•	 Ampliação da zona Máxima de Restrição de Fretados - zMRF, restringindo o 
trânsito de veículos de fretamento na “Radial leste”, entre R. da Cantareira e 
viaduto Eng. Alberto Badra.

•	 Redução de 90% no volume de veículos de fretamento na Av. Paulista entre 
Novembro de 2008 e Maio de 2011.

•	 Redução de 16% na lentidão do trânsito ao longo do dia, pela eliminação do 
embarque e desembarque de forma desordenada ao longo das vias.

Implantada em Setembro de 2011.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO (3): TRÂNSITO SEGURO - PROGRAMA (1): APERFEIÇOAMENTO DA OPERAÇÃO DE TRÂNSITO

AÇÃO PREVISTO REALIZADO OBSERVAÇÕES

Estacionamento para Fretados - 
zona Azul

•	 Criação de vagas de zona Azul para ônibus de fretamento, conforme 
Regulamentado pela Portaria 126/12– SMT.GAB de 24/07/12,  nas proximidades 
de pontos turísticos de relevância da cidade de São Paulo (Ibirapuera, Pça da 
luz, Museu do Futebol, Pacaembu, Museu do Ipiranga, Memorial da América 
latina).

•	 Em Setembro de 2012 ter-se-á disponíveis 80 vagas de zona Azul  para fretados.

Implantadas até Setembro de 2012, 80 vagas de zona Azul para ônibus 
de fretamento.

Restrição de Circulação de 
Cargas (zMRC)

•	 Ações previstas: restrição de circulação de veículos de cargas na  Marginal 
Pinheiros, Av. dos Bandeirantes e outras vias da região do Morumbi, restrição 
na Marginal Tietê e outras vias, inclusive do Minianel viário; e restrição de 
circulação de veículos de cargas na “Radial leste”.

•	 Restrição da circulação na Marginal Pinheiros, Av. dos Bandeirantes 
e outras vias da região do Morumbi implantada em Julho de 2012.

•	 Restrição de circulação na Marginal Tietê e outras vias, inclusive do 
Minianel viário implantada a partir de 05/03/12.

•	 Restrição de circulação na Radial leste implantada em 22/09/11.

•	 A restrição de veículos de cargas 
iniciou-se em 2008: após três  anos, 
observou-se:

•	 Redução de 28% no volume de 
caminhões;

•	 Redução de 32% na lentidão do trânsito 
ao longo do dia; e

•	 Redução de 49% nos acidentes de 
caminhões entre 2008 e 2011

OBJETIVO ESTRATÉGICO (3): TRÂNSITO SEGURO - PROGRAMA (2): PROTEÇÃO DE PEDESTRES

AÇÃO PREVISTO REALIZADO OBSERVAÇÕES

Programa de Proteção aos 
Pedestres (PPP)

Aplicação das medidas de engenharia de tráfego, educação e fiscalização em 14 
áreas de polos comerciais da cidade e em 13 corredores de tráfego.

•	 Programa de Proteção ao Pedestre iniciado em Maio de 2011 na Área 
Central/Av. Paulista e expandido para toda a cidade, atuando em 
Outubro de 2012 com 1.255 orientadores de travessia em 14 locais 
críticos de segurança na cidade e sete subcentros.

•	 O Programa de Proteção ao Pedestre compreende: ações de 
comunicação aos usuários da via para conscientização de proteção 
aos pedestres; fiscalização intensificada aos motoristas e medidas 
de engenharia.

•	 Desde sua implantação houve redução de mortes pedestres (período 
de 11/05/11 a 31/03/12 em relação ao mesmo período anterior): de 
43% na zMPP Centro/ Av. Paulista e de 10,3% na cidade.

•	 verificada também redução de 22,8% no número de atropelamentos 
entre 11/05/11 e 31/12/11 na 1ª zMPP Centro/Av. Paulista e de 8,2% 
na cidade.

•	 Comparando os primeiros semestres de 2005 e 2012, observa-se 
uma redução de 28,3% no número de mortes pedestres em 2012 em 
relação a 2005.

Campanha de conscientização 
de proteção ao pedestre

•	 Desenvolvimento de estratégias de comunicação social para conscientizar 
motoristas e pedestres quanto ao comportamento adequado para proteção e 
segurança dos pedestres.

•	 Realizada campanha que compreendeu uma ampla divulgação por 
diversos meios de comunicação com personagem “homem faixa” 
instalação de faixas de pano, utilização de Painéis de Mensagens 
variáveis, orientadores de travessia junto aos principais pontos de 
concentração de pedestres e teatro de mímicos, dentre outras ações.

Fiscalização Intensiva
•	 Após o período de conscientização, será intensificada a fiscalização em três 

enquadramentos que penalizam os condutores que deixam de dar preferência 
de passagem ao  pedestre

•	 Iniciada fiscalização de enquadramentos que representam segurança 
ao pedestre em Agosto de 2011. Realizadas 288.419 autuações desde 
o início do programa.

Revitalização de faixas de 
pedestres

•	 Foram priorizadas faixas de pedestres em:

•	 vias que registram maior índice de atropelamentos;

•	 vias com maior volume de veículos;

•	 Acessos a escolas e hospitais;

•	 Corredores de ônibus;

•	 Centros de bairros; e

•	 Centros comerciais.

Mais de 20 mil faixas foram revitalizadas ou implantadas.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO (3): TRÂNSITO SEGURO - PROGRAMA (1): APERFEIÇOAMENTO DA OPERAÇÃO DE TRÂNSITO

AÇÃO PREVISTO REALIZADO OBSERVAÇÕES

Estacionamento para Fretados - 
zona Azul

•	 Criação de vagas de zona Azul para ônibus de fretamento, conforme 
Regulamentado pela Portaria 126/12– SMT.GAB de 24/07/12,  nas proximidades 
de pontos turísticos de relevância da cidade de São Paulo (Ibirapuera, Pça da 
luz, Museu do Futebol, Pacaembu, Museu do Ipiranga, Memorial da América 
latina).

•	 Em Setembro de 2012 ter-se-á disponíveis 80 vagas de zona Azul  para fretados.

Implantadas até Setembro de 2012, 80 vagas de zona Azul para ônibus 
de fretamento.

Restrição de Circulação de 
Cargas (zMRC)

•	 Ações previstas: restrição de circulação de veículos de cargas na  Marginal 
Pinheiros, Av. dos Bandeirantes e outras vias da região do Morumbi, restrição 
na Marginal Tietê e outras vias, inclusive do Minianel viário; e restrição de 
circulação de veículos de cargas na “Radial leste”.

•	 Restrição da circulação na Marginal Pinheiros, Av. dos Bandeirantes 
e outras vias da região do Morumbi implantada em Julho de 2012.

•	 Restrição de circulação na Marginal Tietê e outras vias, inclusive do 
Minianel viário implantada a partir de 05/03/12.

•	 Restrição de circulação na Radial leste implantada em 22/09/11.

•	 A restrição de veículos de cargas 
iniciou-se em 2008: após três  anos, 
observou-se:

•	 Redução de 28% no volume de 
caminhões;

•	 Redução de 32% na lentidão do trânsito 
ao longo do dia; e

•	 Redução de 49% nos acidentes de 
caminhões entre 2008 e 2011

OBJETIVO ESTRATÉGICO (3): TRÂNSITO SEGURO - PROGRAMA (2): PROTEÇÃO DE PEDESTRES

AÇÃO PREVISTO REALIZADO OBSERVAÇÕES

Programa de Proteção aos 
Pedestres (PPP)

Aplicação das medidas de engenharia de tráfego, educação e fiscalização em 14 
áreas de polos comerciais da cidade e em 13 corredores de tráfego.

•	 Programa de Proteção ao Pedestre iniciado em Maio de 2011 na Área 
Central/Av. Paulista e expandido para toda a cidade, atuando em 
Outubro de 2012 com 1.255 orientadores de travessia em 14 locais 
críticos de segurança na cidade e sete subcentros.

•	 O Programa de Proteção ao Pedestre compreende: ações de 
comunicação aos usuários da via para conscientização de proteção 
aos pedestres; fiscalização intensificada aos motoristas e medidas 
de engenharia.

•	 Desde sua implantação houve redução de mortes pedestres (período 
de 11/05/11 a 31/03/12 em relação ao mesmo período anterior): de 
43% na zMPP Centro/ Av. Paulista e de 10,3% na cidade.

•	 verificada também redução de 22,8% no número de atropelamentos 
entre 11/05/11 e 31/12/11 na 1ª zMPP Centro/Av. Paulista e de 8,2% 
na cidade.

•	 Comparando os primeiros semestres de 2005 e 2012, observa-se 
uma redução de 28,3% no número de mortes pedestres em 2012 em 
relação a 2005.

Campanha de conscientização 
de proteção ao pedestre

•	 Desenvolvimento de estratégias de comunicação social para conscientizar 
motoristas e pedestres quanto ao comportamento adequado para proteção e 
segurança dos pedestres.

•	 Realizada campanha que compreendeu uma ampla divulgação por 
diversos meios de comunicação com personagem “homem faixa” 
instalação de faixas de pano, utilização de Painéis de Mensagens 
variáveis, orientadores de travessia junto aos principais pontos de 
concentração de pedestres e teatro de mímicos, dentre outras ações.

Fiscalização Intensiva
•	 Após o período de conscientização, será intensificada a fiscalização em três 

enquadramentos que penalizam os condutores que deixam de dar preferência 
de passagem ao  pedestre

•	 Iniciada fiscalização de enquadramentos que representam segurança 
ao pedestre em Agosto de 2011. Realizadas 288.419 autuações desde 
o início do programa.

Revitalização de faixas de 
pedestres

•	 Foram priorizadas faixas de pedestres em:

•	 vias que registram maior índice de atropelamentos;

•	 vias com maior volume de veículos;

•	 Acessos a escolas e hospitais;

•	 Corredores de ônibus;

•	 Centros de bairros; e

•	 Centros comerciais.

Mais de 20 mil faixas foram revitalizadas ou implantadas.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO (3): TRÂNSITO SEGURO - PROGRAMA (2): PROTEÇÃO DE PEDESTRES

AÇÃO PREVISTO REALIZADO OBSERVAÇÕES

Adequações no tempo de 
semáforos (“Comece a travessia 
SEMPRE no verde”)

Reprogramação semafórica para que o pedestre possa atravessar sempre no sinal 
verde, realizando alterações no tempo de vermelho piscante.

Realizadas alterações em mais de 1.000 cruzamentos.

Avanço de calçada 
(“Puxadinho Azul”)

Projeto de engenharia de tráfego com implantação de sinalização horizontal 
(delimitação por uma faixa branca e pintura azul com balizadores cilíndricos), 
ampliando a área de calçada, tendo como objetivo diminuir a extensão da travessia 
dos pedestres em curvas e cruzamentos, proporcionando maior segurança ao 
pedestre durante sua travessia.

Implantados até Outubro de 2012 avanços de calçadas em 57 locais. 
Previsão de implantação no total de 116 locais até Dezembro de 2012.

Requalificação das Calçadas

Padronização e redução 
0de velocidade

No sistema viário arterial, implantação de sinalização adequada e redução dos 
limites máximos de velocidade permitidos de forma a: adequar os limites impostos 
nas diferentes avenidas, para possibilitar maior controle do risco de acidentes, 
simplificar a sinalização do limite de velocidade para facilitar ao motorista a 
percepção da velocidade máxima estabelecida.

•	 1. Implantada a Padronização de velocidade em ruas e avenidas, num 
total de 530,0 km de vias.  

•	 2. Reduzido o limite de velocidade de 90 km/h para 70 km/h dos 
veículos pesados (caminhões e ônibus) nas pistas expressas da 
Marginal Tietê e Marginal Pinheiros.

Nas avenidas Santos Dumont, Tiradentes, 
Prestes Maia, a redução da quantidade de 
acidentes e atropelamentos foi de 26% e 
no corredor leste-Oeste houve redução de 
25% do número de mortos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (3): TRÂNSITO SEGURO - PROGRAMA (3) PROTEÇÃO A OUTROS USUÁRIOS DA VIA

AÇÃO PREVISTO REALIZADO OBSERVAÇÕES

Medidas de Segurança a 
Motociclistas

Radares para fiscalização de 
motos: iniciada operação no ano 
2012 com seis radares portáteis 
para fiscalizar velocidade de 
motocicletas.

Iniciada operação no ano 2012, com seis radares portáteis para 
fiscalizar velocidade de motos, em atuação em 60 vias, alternadamente.

Apreensão de Motocicletas 
irregulares

•	 Trabalho conjunto da Polícia Militar do Estado de São Paulo e a CET 
desde 2009, para apreensão de motocicletas irregulares.

•	 Apreendidas do início de 2009 a Setembro de 2012: 75.531 
motocicletas. No ano 2011 foram 34.515 motocicletas apreendidas e 
no ano 2012 (até Setembro de 2012) 26.200 motocicletas apreendidas.

Medidas de Segurança a 
Ciclistas

Em Maio de 2012, iniciada fiscalização com foco na segurança do ciclista 
em três enquadramentos do CTB aos motoristas.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO (3): TRÂNSITO SEGURO - PROGRAMA (2): PROTEÇÃO DE PEDESTRES

AÇÃO PREVISTO REALIZADO OBSERVAÇÕES

Adequações no tempo de 
semáforos (“Comece a travessia 
SEMPRE no verde”)

Reprogramação semafórica para que o pedestre possa atravessar sempre no sinal 
verde, realizando alterações no tempo de vermelho piscante.

Realizadas alterações em mais de 1.000 cruzamentos.

Avanço de calçada 
(“Puxadinho Azul”)

Projeto de engenharia de tráfego com implantação de sinalização horizontal 
(delimitação por uma faixa branca e pintura azul com balizadores cilíndricos), 
ampliando a área de calçada, tendo como objetivo diminuir a extensão da travessia 
dos pedestres em curvas e cruzamentos, proporcionando maior segurança ao 
pedestre durante sua travessia.

Implantados até Outubro de 2012 avanços de calçadas em 57 locais. 
Previsão de implantação no total de 116 locais até Dezembro de 2012.

Requalificação das Calçadas

Padronização e redução 
0de velocidade

No sistema viário arterial, implantação de sinalização adequada e redução dos 
limites máximos de velocidade permitidos de forma a: adequar os limites impostos 
nas diferentes avenidas, para possibilitar maior controle do risco de acidentes, 
simplificar a sinalização do limite de velocidade para facilitar ao motorista a 
percepção da velocidade máxima estabelecida.

•	 1. Implantada a Padronização de velocidade em ruas e avenidas, num 
total de 530,0 km de vias.  

•	 2. Reduzido o limite de velocidade de 90 km/h para 70 km/h dos 
veículos pesados (caminhões e ônibus) nas pistas expressas da 
Marginal Tietê e Marginal Pinheiros.

Nas avenidas Santos Dumont, Tiradentes, 
Prestes Maia, a redução da quantidade de 
acidentes e atropelamentos foi de 26% e 
no corredor leste-Oeste houve redução de 
25% do número de mortos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (3): TRÂNSITO SEGURO - PROGRAMA (3) PROTEÇÃO A OUTROS USUÁRIOS DA VIA

AÇÃO PREVISTO REALIZADO OBSERVAÇÕES

Medidas de Segurança a 
Motociclistas

Radares para fiscalização de 
motos: iniciada operação no ano 
2012 com seis radares portáteis 
para fiscalizar velocidade de 
motocicletas.

Iniciada operação no ano 2012, com seis radares portáteis para 
fiscalizar velocidade de motos, em atuação em 60 vias, alternadamente.

Apreensão de Motocicletas 
irregulares

•	 Trabalho conjunto da Polícia Militar do Estado de São Paulo e a CET 
desde 2009, para apreensão de motocicletas irregulares.

•	 Apreendidas do início de 2009 a Setembro de 2012: 75.531 
motocicletas. No ano 2011 foram 34.515 motocicletas apreendidas e 
no ano 2012 (até Setembro de 2012) 26.200 motocicletas apreendidas.

Medidas de Segurança a 
Ciclistas

Em Maio de 2012, iniciada fiscalização com foco na segurança do ciclista 
em três enquadramentos do CTB aos motoristas.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO (3): TRÂNSITO SEGURO - PROGRAMA (4): EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO

AÇÃO PREVISTO REALIZADO OBSERVAÇÕES

EAD - Ensino de Educação de 
Trânsito à distância

Criação de cursos para capacitação de professores da educação infantil e do ensino 
fundamental, criação de cursos para condutores nas seguintes modalidades: 
Direção Segura, Pilotagem Segura, Inclusão de Pessoas com Deficiência e 
Mobilidade Reduzida na Educação de Trânsito, Sustentabilidade e Trânsito, Família 
em Trânsito – Qualidade de vida e Cidadania.

•	 Projeto iniciado em 2010, ampliado com novos cursos em 2011: 
Direção Segura e Qualidade de vida (Março de 2011); Família em 
Trânsito (Agosto de 2011) e Sustentabilidade e Trânsito (Setembro de 
2011). Atualmente a CET disponibiliza oito cursos no seu site  
www.cetsp.com.br.

•	 Do início de 2011 até Setembro de 2012, 19.034 pessoas inscreveram-
se nos cursos disponíveis. Desde o início do programa, mais de 26 
mil pessoas já se inscreveram e mais de 15 mil concluíram os cursos 
oferecidos.

Cursos  de Trânsito
Realização de curso para motofretistas (obrigatório a profissional prestador de 
serviços de entrega de pequenas cargas).

Em 25/06/12 a CET iniciou primeira turma do curso gratuito no Centro 
de Treinamento e Educação de Trânsito - CETET

Elaboração e aplicação de 
pesquisas comportamentais

Ano 2011: Realizadas 17 pesquisas (Assuntos: PPP, Placas de 
Orientação, Motofaixa, Ciclistas e Semafórica), totalizando 13.543 
entrevistados. Ano 2012: (até Setembro de 2012): Realizadas 10 
Pesquisas (Assunto: PPP e Pesquisa dia mundial sem carro), 
totalizando 8.388 entrevistados.

Criação do CEPAM - Centro 
Educacional Paulistano de 
Motociclista

Realização de convênio de cooperação entre ABRACIClO e CET para criação do 
CEPAM.

Firmado convênio entre ABRACIClO e CET em Janeiro de 2012. Em fase 
de obras com previsão de inauguração em Dezembro de 2012.

Portal de Educação de Trânsito
A criação de um site do tipo Portal Interativo por diversos recursos instrucionais, 
como vídeos, jogos de passatempo, animações, imagens e textos, e serviços 
disponíveis a colaboração de internauta.

Em fase da preparação da contratação de desenvolvimento e 
implementação do Portal. Previsão de implantação ano 2013.

Melhoramentos na Pista de 
Treinamento para Motociclistas 
no CETET

Obra civil para melhoramento na pista de treinamento para Motociclistas
Em fase de conclusão das obras de melhoria da pista de treinamento 
para motociclistas no CETET (envolvendo cobertura da pista dentre 
outras melhorias). Previsão de conclusão até Dezembro de 2012.

Pista de Ciclistas no CETET - 
Marques de São vicente

Implantação de infraestrutura cicloviárias (ciclovia, rota de bicicleta e ciclofaixa) 
nas dependências da CET para treinamento de ciclistas interessados na 
comunidade 

Concluídas as obras, em fase de sinalização para conclusão até 
Dezembro de 2012.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO (3): TRÂNSITO SEGURO - PROGRAMA (4): EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO

AÇÃO PREVISTO REALIZADO OBSERVAÇÕES

EAD - Ensino de Educação de 
Trânsito à distância

Criação de cursos para capacitação de professores da educação infantil e do ensino 
fundamental, criação de cursos para condutores nas seguintes modalidades: 
Direção Segura, Pilotagem Segura, Inclusão de Pessoas com Deficiência e 
Mobilidade Reduzida na Educação de Trânsito, Sustentabilidade e Trânsito, Família 
em Trânsito – Qualidade de vida e Cidadania.

•	 Projeto iniciado em 2010, ampliado com novos cursos em 2011: 
Direção Segura e Qualidade de vida (Março de 2011); Família em 
Trânsito (Agosto de 2011) e Sustentabilidade e Trânsito (Setembro de 
2011). Atualmente a CET disponibiliza oito cursos no seu site  
www.cetsp.com.br.

•	 Do início de 2011 até Setembro de 2012, 19.034 pessoas inscreveram-
se nos cursos disponíveis. Desde o início do programa, mais de 26 
mil pessoas já se inscreveram e mais de 15 mil concluíram os cursos 
oferecidos.

Cursos  de Trânsito
Realização de curso para motofretistas (obrigatório a profissional prestador de 
serviços de entrega de pequenas cargas).

Em 25/06/12 a CET iniciou primeira turma do curso gratuito no Centro 
de Treinamento e Educação de Trânsito - CETET

Elaboração e aplicação de 
pesquisas comportamentais

Ano 2011: Realizadas 17 pesquisas (Assuntos: PPP, Placas de 
Orientação, Motofaixa, Ciclistas e Semafórica), totalizando 13.543 
entrevistados. Ano 2012: (até Setembro de 2012): Realizadas 10 
Pesquisas (Assunto: PPP e Pesquisa dia mundial sem carro), 
totalizando 8.388 entrevistados.

Criação do CEPAM - Centro 
Educacional Paulistano de 
Motociclista

Realização de convênio de cooperação entre ABRACIClO e CET para criação do 
CEPAM.

Firmado convênio entre ABRACIClO e CET em Janeiro de 2012. Em fase 
de obras com previsão de inauguração em Dezembro de 2012.

Portal de Educação de Trânsito
A criação de um site do tipo Portal Interativo por diversos recursos instrucionais, 
como vídeos, jogos de passatempo, animações, imagens e textos, e serviços 
disponíveis a colaboração de internauta.

Em fase da preparação da contratação de desenvolvimento e 
implementação do Portal. Previsão de implantação ano 2013.

Melhoramentos na Pista de 
Treinamento para Motociclistas 
no CETET

Obra civil para melhoramento na pista de treinamento para Motociclistas
Em fase de conclusão das obras de melhoria da pista de treinamento 
para motociclistas no CETET (envolvendo cobertura da pista dentre 
outras melhorias). Previsão de conclusão até Dezembro de 2012.

Pista de Ciclistas no CETET - 
Marques de São vicente

Implantação de infraestrutura cicloviárias (ciclovia, rota de bicicleta e ciclofaixa) 
nas dependências da CET para treinamento de ciclistas interessados na 
comunidade 

Concluídas as obras, em fase de sinalização para conclusão até 
Dezembro de 2012.



 PREFEITO DA CIDADE DE SãO PAUlO
Gilberto Kassab
SECRETÁRIO MUNICIPAl DE TRANSPORTES 
Marcelo Cardinale Branco

AUTORES:
Coordenação: 
Ivan Metran Whately - SMT
Luiz Carlos Mantovani Néspoli - ANTP

Pesquisa e Textos:
Ana Odila de Paiva Souza – SMT
Antonio Carlos de Moraes – SMT
Caio Vinicius de Mello Paiva Ferreira - SMT
Francisco Berardi Netto - SMT
Helcio Raymundo – ANTP
Valeska Peres Pinto – ANTP
Núcleo de Planejamento da SMT
São Paulo Transporte
Companhia de Engenharia de Tráfego 

Colaboração:
Adolfo Mendonça – ANTP (contribuição com a história dos transportes e trânsito)
Ailton Brasiliense Pires - ANTP
Claudio Senna Frederico - ANTP
Eduardo de Alcântara Vasconcellos – ANTP (contribuição com a história dos transportes e trânsito) 

Coordenação de Edição:
Valeska Peres Pinto - ANTP
Alexandre Pelegi - SMT

Projeto Gráfico e Diagramação:
Ampersand Comunicação Gráfica

CORREAlIzAçãO: 

     






