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RESUMO  

 

BAIARDI, Y. C. L. O papel da microacessibilidade na mobilidade urbana: o caso da 

estação de trem Santo Amaro na cidade de São Paulo. 2012. 161f. Dissertação 

(Mestrado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, São Paulo, 2012. 

 

Entender a mobilidade urbana sustentável em grandes cidades requer uma análise que 

vá além da visão da engenharia de tráfego e da circulação de veículos nas vias. E, frente 

ao aumento dos desafios da mobilidade, o tema vem sendo amplamente debatido na 

sociedade. Nesse sentido, a partir do estudo de caso da Estação de trem Santo Amaro da 

Linha 9 (localizada paralelamente ao Rio Pinheiros) da Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos – CPTM, procura-se compreender a microacessibilidade dessa estação 

articulada com os diferentes modos de transporte. Parte-se da premissa de que apesar 

da modernização recente dos equipamentos das linhas de trem, assim como da 

integração tarifária entre ônibus, metrô e trem, a microacessibilidade às estações de trem 

é ainda ineficaz, independentemente do modo pelo qual o usuário acessa a estação; 

reduzindo, portanto, o potencial de atração das estações (que representam um nó diante 

da rede metropolitana) e da legibilidade na intermodalidade no espaço público. O 

percurso metodológico proposto no trabalho tem caráter exploratório, com abordagens 

qualitativas, baseadas em estudo de caso. Assim, foi realizado um levantamento de 

campo cujos resultados foram sintetizados numa matriz analítica para posterior indicação 

de possíveis melhorias quanto aos diferentes papéis que o cidadão desempenha durante 

o seu locomover pela cidade – ora pedestre, ora ciclista, ora usuário do sistema público, 

ora ainda motorista. Este estudo busca então contribuir para a discussão da melhoria da 

microacessibilidade do entorno de equipamentos públicos de referência na mobilidade 

urbana, a fim de que possa vir a ocorrer a articulação eficaz entre os sistemas de 

transporte e o território urbano, ampliando assim a qualidade do direito de ir e vir dos 

cidadãos.  

 

Palavras-chave: Mobilidade urbana. Microacessibilidade urbana. Intermodalidade. 

Espaço Público. Estação de trem Santo Amaro da Linha 9.  

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

BAIARDI, Y. C. L. O papel da microacessibilidade na mobilidade urbana: o caso da 

estação de trem Santo Amaro na cidade de São Paulo. 2012. 161f. Dissertação 

(Mestrado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, São Paulo, 2012. 

 

Understanding urban mobility in large cities requires an analysis that goes beyond the 

vision of traffic engineering and vehicle traffic on the streets. And, facing the rise of the 

challenges of mobility, the issue has been widely debated in society. In this sense, from 

the case study of Santo Amaro Train station of Line 9 (located alongside the Pinheiros 

River) of Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, we seek understand the 

microaccessibility of this station combined with the different modes of transport. We start 

from the hypothesis that despite the recent modernization of the railway equipment, as 

well as the tariff integration between bus, subway and train, the microaccessibility at train 

stations is still ineffective, regardless of the mode by which the users access the station, 

thereby reducing the potential for attraction of the stations (representing a node on the 

metropolitan network), as well as the inefficiency of legibility in intermodality in public 

space. The methodological approach proposed in the study is exploratory, with qualitative 

approaches, based on a case study. So, was made a field survey whose results were 

summarized in a analitycal matrix for further indication of possible improvements about 

the different roles that the citizen plays during his around the city - sometimes pedestrian, 

sometimes cyclist, sometimes user of system public, sometimes even driver. This study 

aims to contribute to the discussion of improving microaccessibility around the public 

reference facilities in urban mobility, so that may come to occur effective linkage between 

transportation systems and urban territory, thereby expanding the quality of law comings 

and goings of citizens. 

 

Keywords: Urban mobility. Urban microaccessibility . Intermodality. Public Space. Santo 

Amaro Train station of Line 9.  
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INTRODUÇÃO 

 

 A pesquisa, aqui apresentada, busca compreender a articulação entre os sistemas 

de transportes às estações de trem (ora do modo peatonal, ora de bicicleta, ora ônibus, 

ora metrô, ou veículo particular), com enfoque na microacessibilidade, ou seja, no acesso 

direto a equipamentos de relevância da mobilidade urbana no espaço público pelos 

diferentes modais. 

Ao longo da história, o circular, atrelado ao desenvolvimento dos meios de 

transporte, promoveu a realização de inúmeras atividades e processos, tais como o 

comércio, o compartilhamento de conhecimentos e ideias, o acesso à diversos serviços, 

e ao desenvolvimento das cidades.  

No Brasil, o direito de locomoção, de ir e vir, enquanto um direito constitucional, 

transformou-se num desafio de difícil solução, principalmente nas grandes cidades do 

terceiro milênio, que não receberam ações efetivas de planejamento durante seu 

desenvolvimento, como o controle da expansão da mancha urbana, estimularam 

sobremaneira o transporte individual em detrimento do coletivo.  

A cidade de São Paulo é um exemplo dessa lógica. As consequências de políticas 

públicas que privilegiaram o uso do automóvel em detrimento ao transporte público e a 

ausência de planejamento e desenho urbano ao longo dos últimos 50 anos, são vistas e 

sentidas por todos os cidadãos nos dias atuais.  

Em 2012, a mobilidade pela capital paulista de modo seguro, rápido e eficiente é 

um importante desafio urbano visto que estamos diante de uma cidade com área 

territorial de 8.051 km2, e com uma população de aproximadamente 11 milhões de 

habitantes (SEMPLA, 2010). Esses dados, somados a uma economia terciária, 

concentrando o maior PIB do país (IBGE, 2012), e aliada à descentralização das 

atividades de produção, fazem com que a mobilidade urbana se configure num atributo 

fundamental da dinâmica metropolitana (GIMENEZ, 2005). 

A rede de transportes na metrópole paulista é complexa e fragmentada,  composta 

por 89 estações de trem distribuídas em 258,6 quilômetros de extensão, que transportam 

em torno de 2,4 milhões de passageiros por dia. As linhas metroviárias possuem 64 

estações distribuídas em 74,2 quilômetros de extensão, transportando 4,4 milhões de 

passageiros; que somados à linha férrea chega a quase 7 milhões de pessoas 

transportadas diariamente no sistema sobre trilhos. Pelo sistema sobre pneus, são cerca 

de 9,8 milhões de viagens por ônibus distribuídos em 19 mil pontos de parada e 28 

terminais municipais. Há mais de 7 milhões de automóveis particulares emplacados no 

município de São Paulo, número esse que cresce a cada dia; com destaque para o 
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aumento de 137% de motocicletas entre os anos de 2000 e 2010. Há ainda 33 mil táxis 

que circulam em 17 mil quilômetros de vias e 8 milhões de viagens a pé realizadas  

diariamente. Por último, a malha cicloviária conta com apenas 230 quilômetros de 

extensão1.  

Diante deste cenário, a gestão dos diversos modos de transportes públicos - trem, 

metrô, ônibus - na maioria das vezes, não integra entre si e muito menos com a gestão 

do uso e ocupação do solo da cidade, gerando graves conflitos de interesses que se 

sobrepõem. Resultado desse universo são os descompassos entre os objetivos públicos, 

os do setor privado e os da população. Os recordes de congestionamentos de 

automóveis são uma das consequências dessas desarmonias. Por exemplo, em maio de 

2012, registrou-se pela CET a marca histórica de 249 quilômetros de congestionamento 

para o horário das 10 da manhã das vias monitoradas; lentidão essa que se expande 

inclusive até os corredores de circulação exclusiva, cuja média de velocidade no horário 

de pico é de 15km/h. Há ainda o excessivo número de passageiros por metro quadrado 

em algumas linhas do metrô e trem, numa malha metroferroviária desproporcional ao 

tecido urbano e volume populacional; da não regularidade do horário dos ônibus que, na 

maioria das vezes, competem por um espaço no sistema viário; o aumento dos conflitos e 

índices de acidentes envolvendo especialmente os motociclistas; além do aumento da 

poluição do ar e sonora, e do extenso tempo gasto nos percursos diários, resultando 

indiretamente na deterioração da qualidade de vida dos paulistanos. 

Não bastasse, há a redução do espaço público destinado aos pedestres e das 

áreas verdes, com o objetivo de ampliação das vias para circulação e estacionamento de 

veículos; e do aumento da segregação espacial, em virtude de vias expressas 

monofuncionais e/ou de vias de alta velocidade sem conectividade com os lotes lindeiros. 

As calçadas, espaços públicos por excelência e símbolos da vida urbana, nem sempre 

são organizadas nos diferentes níveis no tempo e no espaço; não oferecendo garantias 

de uma acessibilidade sem obstáculos ao ambiente urbano, tampouco a construção de 

um espaço urbano atrelado ao câmbio e à integração entre os diversos modos de 

transporte prejudicando direta e indiretamente a qualidade de vida dos cidadãos.  

Esse cenário do esgotamento das ações do século passado aponta para uma 

urgente mudança na cultura do planejamento das cidades, dos transportes e do desenho 

urbano uma vez que as necessidades de deslocamentos são intrínsecas ao cotidiano da 

população. A cidade sustentável exige uma nova concepção do pensar e agir entre os 

envolvidos na execução dos planos de mobilidade, do planejamento urbano bem como 

da mudança de hábitos por parte de uma maioria da sociedade entre outras variáveis.  

Na nova visão do início do terceiro milênio, momento histórico em que nos 
                                                 
1 As fontes dos dados apresentadas serão citados oportunamente no decorrer do trabalho.  
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encontramos, a mobilidade urbana deve ainda procurar ser sustentável – entendida aqui 

como a busca de um equilíbrio entre os diferentes modos de transporte; do incentivo ao 

uso de modos não motorizados; do uso eficiente dos recursos energéticos; da promoção 

e implementação contínua de novas tecnologias; e da melhoria da equação do uso e 

ocupação do solo e da demanda dos deslocamentos (COSTA, 2003).  

Esta pesquisa tem como objetivo contribuir para discussão da mobilidade urbana 

na metrópole paulista por meio da análise da microacessibilidade à um sistema de 

transporte público, no caso de uma estação de trem, e das articulações intermodais no 

espaço público. Parte-se da premissa que há pouca articulação das estações de trem 

(que representam um importante nó no sistema de transporte metropolitano) com os 

demais modos de transporte e, ao mesmo tempo, com o espaço público, interferindo 

dessa maneira na qualidade da microacessibilidade dos usuários à rede de transporte 

público, reduzindo a eficiência de atração das estações de trem e, consequentemente, 

interferindo na mobilidade urbana dos cidadãos da metrópole paulista.  

O estudo de caso desse trabalho é a Estação de trem Santo Amaro, pertencente à 

Linha 9 - Esmeralda, sob a responsabilidade de gestão da CPTM - Companhia Paulista 

de Trens Metropolitanos, e localizada em seu percurso ao lado do Rio Pinheiros, no 

quadrante sudoeste do território de São Paulo. A escolha se deve ao fato dessa estação 

ter sido, até o terceiro trimestre de 2011, a estação que mais transportava passageiros da 

Linha 9, bem como a primeira da linha a ter conexão como uma linha do Metrô, e a única 

a realizar a transposição do Rio Pinheiros, além de ter presença de dois terminais de 

ônibus, um em cada margem. E a partir do estudo de caso da estação de trem Santo 

Amaro busca-se discutir a questão da microacessibilidade pelos diversos modos de 

transportes - modo não motorizado (peatonal e bicicleta), do modo coletivo (metrô e 

trem), pelo modo  motorizado individual (automóvel e motocicleta) e de aluguel (táxi)2. 

O percurso metodológico proposto tem caráter exploratório, com abordagens 

qualitativas baseadas em estudo de caso. Exploratório pois busca o conhecimento da 

realidade; permitindo que esta seja percebida de forma abrangente. A pesquisa 

exploratória busca o controle dos efeitos desvirtuadores da observação do pesquisador, 

levando-o à descoberta de enfoques, percepções e terminologias novas (PIOSEVAN, 

TEMPORINI, 1995:321). É também qualitativa pois obtém dados descritivos do lugar e 

dos processos interativos de uma maneira holística, adotando o estudo de caso para a 

análise profunda e exaustiva sobre o objetivo da pesquisa. 

Assim, a metodologia consistiu na análise bibliográfica disponível sobre o tema, 

bem como no levantamento exploratório e qualitativo da intermodalidade entre os 

diferentes sistemas de transporte por meio de elementos que serão discutidos no 
                                                 
2  A justificativa completa da escolha desta estação para estudo de caso encontra-se no item 3.1 deste trabalho.  
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decorrer do trabalho, em especial no capítulo quatro, sintetizados na matriz do quadro 

três. A análise em campo ocorreu por meio da observação durante o ano de 2012 e 

registrado por fotografias e mapas, e consistiu na verificação da microacessibilidade de 

cada modal sob o ponto de vista dos diferentes papéis que o cidadão desempenha 

durante o seu locomover pela cidade: ora pedestre, ora ciclista, ora usuário do sistema 

público, ora motorista. Por fim, os resultados foram sintetizados numa matriz analítica que 

possibilitou um conjunto de recomendações.  

Destaca-se que o tema dessa pesquisa tem caráter multidisciplinar: entre 

planejamento urbano, desenho e projeto urbano, planejamento de transporte e 

engenharia de tráfego. Em linhas gerais, o planejamento urbano tem como função definir 

as formas pelas quais o solo será ocupado e usado, bem como as características gerais 

de infraestrutura, como saneamento, habitação, transportes. O planejamento de 

transportes detalha então os sistemas de transporte de pessoas e mercadorias no espaço 

urbano (vias e veículos). Finalmente, a engenharia de tráfego se encarrega de ordenar a 

circulação no espaço dado, regulamentando essa ordenação por meio da sinalização e 

fazendo o seu acompanhamento diário (VASCONCELLOS, 1998).  

Desse modo, o trabalho se estrutura em quatro capítulos, expostos brevemente a 

seguir.  

No capítulo 1 realiza-se uma discussão conceitual sobre o problema da 

mobilidade urbana e dos termos amplamente utilizados na pesquisa. Diversos atores 

foram utilizados, além de dados oficiais disponibilizados por órgãos públicos e de 

reportagens de alguns dos principais meios de comunicação, já que estes contribuem 

com dados atuais sobre a questão da mobilidade urbana na metrópole paulista, em 

constante mutação. Posteriormente discute-se a importância da legibilidade do espaço 

público na configuração urbana que possa contribuir no estudo da microacessibilidade e 

da intermodalidade.  

Para problematizar e aprofundar a discussão descreve-se e comenta-se 

intervenções no espaço público realizadas em outras cidades, brasileiras e estrangeiras, 

que melhoraram a mobilidade; como no caso da cidade de Londres, onde a integração de 

informações é exemplar; assim como em Curitiba e Bogotá, que utilizaram o modelo de 

corredor de ônibus BRT (Bus Rapid Transit) e modificaram a estrutura de transporte e do 

uso do solo no entorno das linhas tronco; e por fim, em Paris, Copenhague e Holanda, 

onde a bicicleta tem um papel relevante na mobilidade urbana.  

Após essa discussão conceitual, parte-se, no capítulo 2, para um breve panorama 

da configuração da rede de transporte existente na cidade de São Paulo e dos principais 

atores públicos envolvidos na questão, uma vez que eles contribuem de algum modo 

para a construção do leque de alternativas para a mobilidade urbana atual e, 
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consequentemente, na microacessibilidade. A apresentação dos sistemas que compõem 

a rede considera especialmente o leitor que desconhece a dinâmica urbana da metrópole 

paulista; privilegiando o entendimento do nó que representa uma estação em relação à 

rede.  

Apresenta-se, portanto, no capítulo 2, a configuração do sistema sobre trilhos – 

trem e metrô; o sistema sobre pneus – ônibus, automóvel, motocicleta e táxi. É 

apresentado breve histórico do ônibus, e em seguida, discute-se o modo como foi 

configurada a rede viária de São Paulo pelo Plano de Avenidas e seu impacto na cidade. 

Mostrou-se ainda o funcionamento do sistema de táxi em São Paulo, cuja frota é a maior 

do país. Na finalização dos sistemas que compõem a rede, discute-se sobre o andar a 

pé, o modo peatonal, e o da bicicleta. Por fim, se oferece uma síntese dos atores públicos 

envolvidos na mobilidade urbana da metrópole.  

No capítulo 3, entra-se no universo do estudo de caso, analisando a Linha 9 e a 

região na qual se encontra a Estação Santo Amaro. Assim como as mudanças que 

ocorreram do processo de ocupação no entorno da estação e a discussão atual do uso 

do solo a fim de que se possa visualizar e compreender a dinâmica urbana existente na 

área de estudo. Fez-se também uma apresentação da estação, que teve sua arquitetura 

– projetada pelo arquiteto João Walter Toscano – premiada à época.  

No capítulo 4 apresenta-se minuciosamente todo o levantamento em campo 

realizado por registro fotográfico, como também a delimitação da área de influência. O 

roteiro de estudo foi separado pelas diversas formas de acessar uma estação, 

começando pelo modo não motorizado – peatonal e bicicleta; depois pelo modo coletivo – 

metrô e ônibus; seguindo para o modo motorizado individual – automóvel e motocicleta, 

para encerrar no modo motorizado individual por aluguel.  

Ainda nos capítulo 4, visando oferecer uma visão global das categorias de análise, 

realiza-se uma síntese por meio da matriz analítica do diagnóstico levantado em campo 

separado por cada modal bem como a elaboração de uma matriz analítica modelo para 

análise da microacessibilidade à um equipamento de transporte público que poderá servir 

como base na análise de outras estações já que o problema verificado na Santo Amaro 

também se repete na maioria das estações da linhas metroferroviárias. E então foi 

elaborada uma matriz de proposições para melhorias da microacessibilidade no entorno 

da Estação Santo Amaro. Finalmente, há as considerações finais sobre o tema e as 

recomendações para pesquisas futuras.  
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CAPÍTULO 1 

O PAPEL DA MICROACESSIBILIDADE FRENTE AO DESAFIO DA 

MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA  

 

Discutir e analisar mobilidade urbana em grandes metrópoles, com o perfil de 

populações cada vez mais heterogêneas e modos de vida diferentes e mutáveis, é um 

desafio único e novo para a sociedade do terceiro milênio. O deslocar nessas cidades 

envolve relações complexas entre as características pessoais e econômicas do cidadão, 

dos sistemas de transportes disponíveis – sejam eles individuais ou coletivos –, assim 

como entre o uso e a ocupação do solo urbano e da configuração do território existente. 

“A coexistência de cidades e o progressivo desenvolvimento da divisão do trabalho 

causaram uma maior mobilidade de pessoas, bens e informações, e provocaram um 

aumento incessante das necessidades de transporte” (ASCHER, 2010:18). 

Não obstante, somados os desafios da realidade atual ao esgotamento de muitas 

ações do passado, as cidades devem ainda buscar ser sustentáveis, com novos modelos 

de funcionamento e gestão. O conceito de cidade sustentável é descrito como a cidade 

que atenda a 

 

 “objetivos sociais, ambientais, políticos e culturais, bem como objetivos 
econômicos e físicos de seus cidadãos. [...], A cidade sustentável deve operar 
segundo um modelo de desenvolvimento urbano que procure balancear, de 
forma eficiente, os recursos necessários ao seu funcionamento, seja nos 
insumos de entrada (terra urbana e recursos naturais, água, energia, alimento, 
etc), seja nas fontes de saída (resíduos, esgotos, poluições, etc). [...]. A cidade 
sustentável deve buscar novos modelos de funcionamento, gestão e 
crescimento, diferentes daqueles praticados principalmente no século 20, 
expansão com esgotamento” (LEITE, AWAD, 2012:135). 

 

Do andar do pedestre para o uso do automóvel, trem, ônibus, motocicleta e até 

mesmo helicóptero, num aceleramento que leva a população a percorrer maiores 

distâncias em tempos menores – especialmente quando comparados com os primeiros 

cinquenta anos do século XX –, a mobilidade adquiriu status de direito e está intimamente 

relacionada com o desenvolvimento da estrutura urbana e social. Assim 

 
A mobilidade é uma exigência essencial da vida de hoje – e já é reconhecida 
no âmbito político e institucional como um direito a ser promovido e garantido. 
Poder se deslocar manifesta-se como uma condição indispensável para aceder 
à maior parte dos bens, dos serviços e das relações sociais, identificando-se 
como um direito genérico, a partir do qual advêm outros direitos. Nesta 
compreensão, mobilidade e interação social constituem-se como categorias 
estreitamente associadas (MAGALHÃES, IZAGA, PINTO, 2012:26). 
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A história dos transportes urbanos em São Paulo, entretanto, não acompanhou à 

altura essa transformação colossal da cidade. Após a segunda metade do século XX as 

políticas públicas privilegiaram o transporte individual motorizado em detrimento do 

transporte coletivo e da construção de espaços públicos de qualidade. Para Vasconcellos, 

foi  

o resultado da formação da cidade da classe média, como espaço adaptado às 
suas necessidades de reprodução social e econômica. [...]. O automóvel 
transforma-se, assim, em um meio de reprodução da classe média, motivo pelo 
qual estas camadas sociais procuram adquiri-lo e usá-lo (VASCONCELLOS, 
1999:12).  

 

E conforme levantou a pesquisa liderada por Castro,  

 

No contexto da metrópole paulista contemporânea percebe-se cada vez mais a 
prevalência do transporte e circulação motorizada sobre as demais lógicas da 
mobilidade, sobre as demais funções e usos do espaço público, impondo 
formas particulares de apropriação espaço-temporal da paisagem e do 
território, afetando a configuração espacial, a qualidade ambiental e, ainda mais 
paradoxalmente o próprio desempenho do trânsito e transporte urbano. [...]. É 
intensa e constante a convivência das pessoas com o trânsito motorizado, e a 
crescente individualização da motorizarão vem levando ao aumento da 
presença de automóveis nos espaços públicos e privados, em prejuízo de 
outras funções e atividades e transformando as condições de convívio e 
compartilhamento desse espaço (CASTRO, 2010:54). 
 

Cruz ainda destaca o descompasso entre a rede de transporte coletivo às 

necessidades e a fragmentação do território em nome da eficiência máxima em 

detrimento da qualidade do desenho urbano e coeso: 

 
Aliados à contínua expansão do território metropolitano por meio do sistema 
viário, os insuficientes investimentos em transporte coletivo configuraram uma 
rede de transporte cujo desempenho não acompanhou as necessidades diárias 
de deslocamento da população e comprometeu a coesão espacial e social dos 
setores da metrópole impactados por grandes obras ou que manteve regiões 
desprovidas de acesso adequado ao sistema. A desestruturação de setores 
devido ao intenso tráfego ou à presença de estruturas hostis (como viadutos ou 
avenidas expressas de difícil transposição por pedestres) fazem da 
descontinuidade física da malha urbana fenômeno recorrente na cidade. O 
predomínio da lógica setorial nos projetos e na gestão dos transportes urbanos, 
em que a Engenharia de Transportes propõe eficiência técnica segundo 
modelos baseados em atendimento de demanda, deixou de lado a 
complexidade da questões urbanas, os efeitos da expansão permanente do 
território, a qualidade dos espaços da cidade para seus habitantes e a análise 
do impacto das intervenções em diferentes escalas (local, metropolitana, 
regional) (CRUZ, 2010:3).  

 

Os dados disponibilizados pela CET revelam que 78% das principais vias são 

dominadas pelos automóveis – sendo que neles são transportados apenas 28% dos 

paulistanos que optam pela locomoção sobre rodas. Enquanto isso, os ônibus de linha e 
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fretados, com ocupação de 8% do asfalto, levam 68% das pessoas 3. Logo, observa-se 

uma desigualdade clara na ocupação do espaço público, que vai contra o estabelecido na 

Lei da Mobilidade Urbana4, recentemente aprovada, que coloca a equidade no uso do 

espaço público como uma das diretrizes do planejamento urbano e busca apresentar um 

outro cenário possível além do comumente observado nas últimas décadas.  

De modo geral, os fatores que normalmente interferem na mobilidade das 

pessoas são renda, gênero, idade, ocupação e nível educacional. A mobilidade aumenta 

com a renda e varia em função das características econômicas e sociais das pessoas. As 

pessoas na fase adulta e envolvidas em atividade de trabalho deslocam-se mais que 

jovens e idosos. Pessoas com nível educacional maior viajam mais. E as pessoas de 

baixa renda desempenham muito mais o papel de pedestres, ciclistas e usuários de 

transporte público, ao passo que as pessoas de renda mais alta geralmente 

desempenham os papéis de motoristas ou passageiros de automóveis 

(VASCONCELLOS, 2001). 

Finalmente, destaca-se que para a análise de circulação urbana, Vasconcellos 

(1999) considera cinco pontos básicos: fluidez, segurança, macroacessibilidade, 

microacessibilidade e qualidade de vida.  O autor reforça os papéis desempenhados 

pelas pessoas quanto à locomoção – ora pedestre, ora motorista, ora usuário –, que são 

constantemente alterados, assim como os conflitos próprios da circulação. Pessoas não 

têm “à disposição todo o espaço desejável, em quantidade e na hora pretendidas, 

precisando negociá-lo de alguma forma” (VASCONCELLOS, 1999:49), ou seja, há um 

conflito físico. Nessa pesquisa, dentre os cincos pontos destacados numa análise da 

circulação urbana, será focado na discussão da microacessibilidade.  

 

1.1 A microacessibilidade na mobilidade urbana 

São várias as definições sobre mobilidade e acessibilidade. Segundo o dicionário 

Houaiss, mobilidade é “característica do que é móvel ou do que é capaz de se movimentar; 

possibilidade de mover (algo, alguém ou a si próprio); facilidade para andar, saltar, dançar, 

etc; possibilidade de ir para outro lugar rapidamente (Dicionário, 2001). De modo geral, 

“mobilidade urbana pode ser compreendida como a facilidade de deslocamento de pessoas 

e bens dentro de um espaço urbano e, acessibilidade como o acesso da população para 

                                                 
3
CORREA, V., Carro toma quase toda a rua sem transportar nem 1/3 dos paulistanos. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/1135249-carro-toma-quase-toda-a-rua-sem-transportar-nem-13-dos-
paulistanos.shtml. Acesso em: 12/05/2012.  
4 A Lei de Mobilidade Urbana, após 17 anos de debate no Congresso, foi sancionada em janeiro de 2012, e tem como 
objetivo estimular o transporte coletivo e a redução da emissão de poluentes. Essa lei permite também que os municípios 
cobrem por pedágio urbano.  As 1.663 cidades brasileiras com mais de 20 mil habitantes terão de elaborar planos de 
mobilidade urbana. As cidades que não cumprirem o prazo de três anos poderão ser punidas com a suspensão dos 
repasses federais ao setor. Atualmente, a obrigatoriedade de um plano ocorre com as cidades acima de 500 mil habitantes 
(jornal o Estado de São Paulo; C6, 10/01/2012).   
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realizar suas atividades e deslocamentos” (ALVES, RAIA, 2010:4). Na abordagem 

convencional, a mobilidade é tratada por meio de abordagem quantitativa, significando as 

viagens que acontecem nas cidades.  

Para os urbanistas, no entanto, há um conceito mais amplo sobre mobilidade, que 

considera a complexidade urbana sobre esses conceitos: “mobilidade como um 

fenômeno multifacetado, com dimensões diferenciadas, em nível social, econômico e 

político e as especificidades de sua inserção nas diversas esferas que o urbano oferece” 

(Ibidem, 2010:5). É dessa visão que se aproxima a presente pesquisa. Ainda nesse 

sentido, Meyer, Grostein e Biderman definem mobilidade como sendo “o conjunto de 

deslocamentos da população no território” (MEYER, GROSTEIN, BIDERMAN, 2004:28. 

Grifo próprio) e estabelecem a relação sutil entre população e a função urbana contida em 

uma centralidade, lugar. Segundo Morris et al., a mobilidade pessoal é “a capacidade do 

indivíduo de se locomover de um lugar ao outro, dependente principalmente da 

disponibilidade dos diferentes modos de transporte, inclusive a pé” (MORRIS, DUMBLE, 

WIGAN, Apud ALVES, RAIA, 2010:5. Grifo próprio) 

Para a Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável, elaborada pelo 

Ministério das Cidades, mobilidade urbana é a “condição em que se realizam os 

deslocamentos de pessoas e cargas no espaço público” (BRASIL, 2004:a). É o atributo 

associado às pessoas e bens que está relacionado às necessidades de deslocamentos no 

espaço urbano, de acordo com as atividades desenvolvidas.  

 

A mobilidade urbana para a construção de cidades sustentáveis será então 
produto de políticas que proporcionam o acesso amplo e democrático ao espaço 
urbano, priorizem os modos coletivos e não motorizados de transporte, eliminem 
ou reduzem a segregação espacial, e contribuem para a inclusão social 
favorecendo a sustentabilidade ambiental (BRASIL, 2007:a. Grifo próprio).   
 

Já o conceito de acessibilidade, Meyer, Grostein, Biderman definem como a 

“possibilidade física de realização desses deslocamentos” e refere-se, principalmente, à 

disponibilidade de vias e meios de transporte. Raia Jr.  et al. entendem “como sendo um 

esforço dos indivíduos para transpor uma separação espacial objetivando exercer suas 

atividades cotidianas” (RAIA, SILVA, BRONDINO, Apud ALVES, RAIA, 2010:6).  

As vias têm um papel importante na acessibilidade, não apenas de transposição 

espacial, pois Segundo Vasconcellos, têm 

 

a função de permitir o deslocamento entre dois pontos no espaço, mas também 
de permitir o acesso aos locais de destino, o que implica na viabilização dos 
pontos de parada dos veículos de transporte público e do estacionamento dos 
veículos particulares e dos veículos de carga. Esta segunda função pode então 
ser traduzida por meio do objetivo genérico de acessibilidade 
VASCONCELLOS, 1999:47). 
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Uma via, informalmente denominada rua, é a superfície por onde transitam 

veículos e pessoas, compreendendo pista, calçada e canteiro central, e cujo papel nas 

acessibilidades é crucial. Para Ascher, a rua é 

 

uma via no interior de um aglomerado urbano que serve, específica ou 
simultaneamente, para atravessar uma zona desse aglomerado, para acessar 
lugares situados ao longo ou imediatamente próximos a essa via, e para 
produzir um espaço coletivo utilizável em diversos tipos de atividade. Uma rua, 
então, assegura, pelo menos, uma das três funções seguintes: de trânsito, de 
acesso (distribuição) e de recepção (ASCHER, 2010:18).  
 

Logo, as vias têm um papel fundamental na acessibilidade, tanto na 

microacessibilidade quanto na macro. Vasconcellos define macroacessibilidade como “a 

maior ou menor facilidade de acesso potencial aos equipamentos disponíveis, entendidos 

como todas as construções e locais de uso pelas pessoas” (op. cit.). Já a 

microacessibilidade, conceito da maior importância para esta pesquisa, é entendida pelo 

autor como “a facilidade maior ou menor de acesso real direto aos destinos desejados” 

(VASCONCELLOS, 1999:48. Grifo próprio). 

Assim, mobilidade e acessibilidade são conceitos intrinsecamente relacionados e 

não devem ser concebidos separadamente. Exigem um sistema de transporte público 

eficiente e articulado a uma cidade densa com multiplicidade de usos e rede de espaços 

públicos. Conforme ressaltam Alvim, Mattos e Biderman 

 

Defende-se que para ampliar a mobilidade e a acessibilidade de uma 
determinada área o sistema de transporte público deva estar articulado a um 
projeto urbano que induza à requalificação do ambiente construído e promova a 
inclusão socioespacial da população (ALVIM, MATTOS, BIDERMAN, 2009:1).  
 

Para o Ministério das Cidades, acessibilidade é a forma pela qual o indivíduo se 

movimenta, se locomove dentro de suas capacidades individuais, com total autonomia e 

em condições seguras. Moseley descreve a acessibilidade como a “mobilidade para 

satisfazer as necessidades, ou seja, a mobilidade que permite a uma pessoa chegar aos 

destinos desejados” (MOSELEY, et al., 1977. Apud VASCONCELLOS, 2001:41. Grifo 

próprio). Por fim, Portugalli à define como não sendo somente a “facilidade de cruzar o 

espaço, mas a facilidade de chegar aos destinos” (PORTUGALLI, Apud VASCONCELLOS, 

2001:41. Grifo próprio); definição que utilizaremos constantemente.  

Desta maneira, o circular deve ser flexível e adaptável às exigências do cidadão 

com facilitadores que auxiliem a ponte entre os diferentes modais. Em função do meio de 

transporte, muda-se o foco sobre a microacessibilidade para o usuário. Vasconcellos 

argumenta que uma boa  
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microacessibilidade para o passageiro de ônibus significa, por exemplo, ter o 
ponto próximo ao conjunto de escritórios em que o passageiro trabalha, 
enquanto para um motorista pode significar ter facilidade de estacionamento 
junto às lojas em que deseja comprar (VASCONCELLOS, 1999:48). 
 

Como exemplo, o autor menciona que quando alguém pega um ônibus, o 

importante para aquele indivíduo naquele momento é o acesso a esse meio de transporte, 

ele deseja que o ônibus esteja próximo tanto da sua origem quanto do seu destino, assim 

como a conveniência de ter vias exclusivas de circulação para os ônibus. Já quando essa 

mesma pessoa está no papel de motorista em um carro individual, o objetivo inverte-se, 

pois agora ela espera ter o máximo de vias disponíveis a esse veículo, visando o aumento 

da fluidez. Neste caso, vias exclusivas para ônibus passam a ser desvantajosas, assim 

como a necessidade de estacionar o carro próximo ao destino, que por sua vez, pode 

prejudicar a fluidez da via.  

Chama-se a atenção para o fato de que o termo acessibilidade utilizado neste 

trabalho é distinto daquele utilizado na acessibilidade universal, em especial aos portadores 

de necessidades especiais. O conceito de acessibilidade universal busca o direito de 

locomoção sem barreiras em qualquer espaço, seja ele público ou privado, não estando 

atrelado necessariamente à função do espaço, nem à motivação de deslocamento, mas 

sim ao desenho universal. 

 

O conceito de Desenho Universal foi criado nos Estados Unidos, em 1963, e 
tem como objetivo considerar a diversidade humana e garantir a acessibilidade 
a todos os componentes dos ambientes, tais como edificações, áreas urbanas, 
mobiliários, comunicações etc. São princípios de desenho universal: uso 
equiparável (para pessoas com diferentes capacidades); uso flexível (com 
leque amplo de preferências e habilidades); simples e intuitivo (fácil de 
entender); informação perceptível (comunica eficazmente a informação 
necessária); tolerante ao erro (que diminui riscos de ações involuntárias); com 
pouca exigência de esforço físico; e tamanho e espaço para o acesso e o uso 
(BRASIL,  2007:a). 

 
 Assim, o termo acessibilidade universal vai ao encontro desse trabalho quando se 

faz referência ao acesso de qualquer cidadão à infraestrutura urbana sem restrições, com 

qualidade e eficiência.  

Outra questão intrinsecamente relacionada à mobilidade urbana é o uso do solo, 

ou seja, a função das atividades no território que geram a propulsão dos deslocamentos: 

ora trabalho, ora estudo, ora lazer, etc. A acessibilidade urbana deve ser condicionada 

pela interação entre o uso do solo e o transporte. Na cidade de São Paulo, não houve a 

integração entre os engenheiros e urbanistas, ou entre os agentes públicos relacionados 

à interface uso do solo/engenharia de tráfego5. Conforme ressalta Scaringella, há uma 

                                                 
 5“Engenharia de Tráfego é a fase da Engenharia de Transportes relacionada com o planejamento, com o desenho 
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disfunção que representa o divórcio entre as políticas de uso do solo, 
transporte e trânsito. Mesmo que não estejam escritas ou explícitas, elas 
acabam sendo a sucessão de ações e omissões que a máquina pública 
permite. Um plano diretor contendo uma política de uso e ocupação do solo 
pode ajudar muito na racionalização das necessidades de deslocamento 
(SCARINGELLA, 2001:3) .  
 

E para Vasconcellos, considera-se apenas a visão da engenharia de transportes, 

pois  

[...] a análise da intervenção na circulação urbana tem sido feita pelo uso de 
procedimentos de base matemática e econômica, que procuram quantificar a 
intervenção, traduzindo-a por meio de noções convencionais como velocidade, 
tempo de percurso, relação benefício-custo dos investimentos 
(VASCONCELLOS, 1999:45). 
 

Como resultado, é comum o desenho de calçadas e ruas desproporcionais ao uso 

e ocupação do solo, como por exemplo, calçadas e ruas estreitas em frente de 

empreendimentos geradores de fluxos significativos, a supressão de praças ou a 

diminuição de calçadas para a passagem de mais vias destinadas à circulação de autos.  

O Ministério das Cidades6 possui essa consciência, mesmo que teórica, e por 

meio da Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana (SeMob) orienta a 

implementação de uma mobilidade urbana sustentável nas cidades como sendo 

 

a reunião das políticas de transporte e de circulação, [...] integrada com a 
política de desenvolvimento urbano, com a finalidade de proporcionar o 
acesso amplo e democrático ao espaço urbano, priorizando os modos de 
transporte coletivo e os não-motorizados, de forma segura, socialmente 
inclusiva e sustentável [...] (BRASIL,  2007:a). 
 

devendo, para tanto, adotar diversas medidas, das quais destaca-se a revisão do 

desenho urbano, o reconhecimento da importância do deslocamento peatonal e a 

qualificação do espaço urbano – aspecto importante para o objeto dessa dissertação – 

cujo desenho deve favorecer a microacessibilidade e a intermodalidade.  

O termo intermodalidade será amplamente utilizado nessa pesquisa. Reforça-se 

assim o significado da palavra como a articulação eficaz entre diferentes meios de 

transporte. Pois dependendo do foco da análise o termo poderá ser confundido com o 

conceito de microacessibilidade, uma vez que o campo que os separa é tênue. A 

acessibilidade é uma condição ou condicionante para a intermodalidade. Por exemplo, se 

                                                                                                                                                    
geométrico e com as operações de tráfego das estradas, suas redes terminais e terrenos adjacentes, inclusive a integração 
de todos os modos e tipos de transporte, visando proporcionar a movimentação segura, eficiente e conveniente das 
pessoas e das mercadorias” (VASCOCELLOS, E.A, 1999, Apud SOARES, 1975:2). 
6 Criado em 2003, o Ministério das Cidades foi um fato inovador nas políticas urbanas, na medida em que superou o 
recorte setorial da habitação, do saneamento e dos transportes (mobilidade) e trânsito para integrá-los levando em 
consideração o uso e a ocupação do solo. Desse modo, a mobilidade urbana deixa de fazer parte do Ministério dos 
Transportes e passa a interagir com outras políticas urbanas no Ministério das Cidades. Dentre as principais atividades 
elaboradas pelo ministério, destaca-se a Lei da Mobilidade Urbana, que incentiva o transporte coletivo e a redução de 
poluentes e a elaboração de Planos de Mobilidade para cidades acima de 20 mil habitantes. 
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um usuário acessa uma estação a análise poderá recair no trato da microacessibilidade à 

estação. Contudo, quando uma pessoa sair da estação e der continuidade ao seu 

percurso na busca de um ônibus, ocorrerá simultaneamente a microacessibilidade pelo 

outro modal e a intermodalidade entre trem e ônibus. Logo, a análise também poderá 

focar sobre a qualidade e a possibilidade da intermodalidade entre esses dois modais.  

Nessa transição entre modais, o espaço onde ocorre a articulação passa a ser um 

ponto fundamental na análise da intermodalidade, uma vez que ela pode ocorrer tanto 

dentro de edifícios públicos, onde a articulação costuma ser clara e facilitada, como na 

integração entre a Linha 5 do metrô e a Linha 9 de trem. Nesses casos, há fluxos 

delimitados e definidos por técnicos disponíveis durante a operação do sistema de metrô, 

placas orientativas e segurança. Contudo, a intermodalidade pode também ocorrer 

externamente aos edifícios, fato esse de maior predominância e foco principal dessa 

pesquisa, já que se trata da análise da microacessibilidade à estação de trem. Daí a 

importância da concepção e discussão do papel do espaço público de qualidade no 

entorno imediato da estação para o palco da intermodalidade dos usuários.  

A análise da microacessibilidade na Estação Santo Amaro busca investigar uma 

possibilidade de melhoria na mobilidade urbana num território fragmentado e desigual, 

em que não há comunicações legíveis entre as partes que compõem o todo como será 

melhor observado na análise do estudo de caso do capítulo quatro. O entorno da Estação 

Santo Amaro passou por interferências significativas no ambiente urbano, como a 

implantação dos terminais de ônibus e da própria linha do metrô. O desenho urbano atual 

é o testemunho das intervenções, das sucessivas adaptações com que a cidade 

respondeu às necessidades de mobilidade acompanhada pelo processo de 

modernização e urbanização durante as últimas décadas. 

 O estudo da relação entre o sistema de transporte e o espaço público busca a 

visão de conjunto desse início de milênio versus a visão monofuncional hegemônica das 

últimas décadas. Por muito tempo se pensou que a  

 

circulação podia ser excludente das outras funções. Hoje, se valoriza a 
importância de pensar no conjunto, na pluralidade de usos. De partilhar a 
circulação entre diferentes grupos de pessoas, diferente tipos de veículos, 
espaços públicos e paisagem, moradias e comércio, sem perder nenhum 
desses papéis (BORTHAGARAY, 2010:22).  

 

O espaço público, em especial as vias, com sua função de circulação, de unificar 

e separar, deve levar em consideração – ”dado que situação, lugar e momento devem ser 

objeto de soluções específicas, inscritas em respostas a grande escala” (Ibidem, 2010:24) 

– o estímulo ao caminhar e às trocas sociais. A qualidade do espaço urbano como 

auxiliadora da microacessibilidade e da intermodalidade é o que se buscará  entender no 
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próximo item.  

 

1.2 O papel do espaço público no auxílio da microacessibilidade  

A importância do espaço público no território existente de uma cidade é 

fundamental frente a sua principal função de interligar os espaços além de promover 

locais de expressão da civilidade e de troca entre os cidadãos. O espaço público no meio 

urbano é de uso coletivo da sociedade, um espaço para todos. Nesse espaço urbano, 

espera-se uma qualidade do ambiente construído que represente o mínimo para a 

vivência, experimentação e descobertas, como espaços legíveis, seguros, com 

finalidades definidas mesmo que subjetivas.  

A definição no dicionário da palavra público é “que se refere ou é destinado ao 

povo, à coletividade; aberto a quaisquer pessoas”7. Para Sennet, “as primeiras 

ocorrências da palavra público em inglês identificam o público como o bem comum da 

sociedade [...], aberto à observação de qualquer pessoa” (SENNET, 1974:30). O arquiteto 

Herman Hertzberger caracteriza o público e privado respectivamente como: “uma área 

acessível a todos a qualquer momento; a responsabilidade por sua manutenção é 

assumida coletivamente. Privada é uma área cujo acesso é determinado por um pequeno 

grupo ou por uma pessoa, que tem a responsabilidade de mantê-la” (HERTZBERGER, 

1999:12). Já o arquiteto Marcelo Usini escreve que “o senso comum define o espaço 

público como oposição ao espaço privado, reduzindo estes conceitos a valores de uso e 

posse. Desta maneira, público e privado se separam de forma nítida, desprezando 

qualquer possibilidade de continuidade entre espaços” (USINI,  2004:15).  

O autor Yázigi,  no livro O Mundo das Calçadas, retrata bem a questão do espaço 

público nas principais teorias,  em especial das calçadas, passando desde os romanos, 

antiguidade até Le Corbusier, Françoise Choay, Sennet, à Jane Jacobs (YÁZIGI, 

2000:302-3012) entre outros.  Do papel do “espaço público das calçadas, do sistema dos 

pedestres [...] o direito ao entorno urbano (Ibidem, 2000:329)”. Ele entende que  

 

O direito ao entorno é antes uma tomada de consciência em vista de uma 
opção de vida mais viável nas cidades; uma extensão de direitos legislados, 
mas nem sempre estendidos ao espaço público. Certamente, falando de 
calçadas, a questão da circulação tem de ter grande destaque, sem que isto 
dispense outros valores da cidade, ligados à ideia de espaço público (Ibidem, 
2000:338).  

 

Reforça ainda que a mudança é condição de sucesso do espaço público no 

tempo. A forma do espaço urbano construído pela sociedade ao longo dos anos varia por 

                                                 
7Larousse Cultural - Grande Dicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: Nova Cultural Ltda, 1999. 
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suas características sociais, econômicas e tipológicas, de bairro para bairro, de cidade 

para cidade, de país para país Assim, “A materialidade das formas físicas − ambiente 

construído, espaços, territórios, lugares − corresponde a processos sociais, são 

produzidas dentro e com esses processos, ao mesmo tempo apresentando-se como sua 

expressão e parte constituinte (CASTRO, 2010:229)”. Ainda conforme Castro,  

 
Um espaço público definido e delimitado, resultante de articulação, 
sobreposição, e acumulação sucessiva de processos sociais e naturais e de 
formas espaciais, constitui um aqui e agora, uma coetaneidade temporal e 
espacial expressa no lugar. Assim, cada espaço público singular remete a um 
conjunto de condições ao qual são dirigidos inúmeros projetos, individuais ou 
coletivos, com maior ou menor grau de explicitação e de formalização, 
expressando diferentes intenções e demandas (Ibidem, 2010:228).  

 
Todavia, o ritmo de vida no mundo contemporâneo e as mudanças de hábito 

desse século fazem com que as relações entre sociedade e espaço público se tornem 

mais complexas. O espaço público transformou exponencialmente num híbrido, 

complexo, de difícil compreensão. Para a “percepção do espaço público como objeto 

complexo que, para ser adequadamente compreendido, exige instrumental e métodos de 

investigação que ainda não se encontram satisfatoriamente desenvolvidos” (Ibidem, 

2010:2). Bem como que para a “vida comunitária no espaço público só é possível quando 

se está habituado à liberdade” (YÁZIGI, 2000:488).  

Nessa pesquisa parte-se da premissa que o espaço público sendo de qualidade e 

legível pode contribuir nas relações da microacessibilidade e intermodalidade, um espaço 

que vai além do uso restrito do automóvel particular na circulação urbana corrente, 

hegemônica na maior parte meio urbano paulistano.  

Observa-se que em virtude de ações que priorizaram o automóvel nas vias de 

circulação nas últimas décadas na cidade de São Paulo, assim como pela falta de 

segurança e iluminação, o domínio público vem perdendo sua importância e 

demonstrando uma crise do espaço público, que por sua vez perde seu potencial de 

integração entre os ambientes e de promover as relações sociais; já que ainda se 

observam áreas urbanas com características residuais, sem vida, tornando-se uma 

ruptura no território. “Poder caminhar pelas ruas é um dos elementos qualificadores da 

cidade – instrumento para se alcançar a vitalidade urbana, e que se opõe ao privilégio 

expansionista oferecido ao automóvel” (GLAESER, 2011:68). 

Outro exemplo que marca a falta de identidade do espaço público pode ser 

observado quando ele é tratado como uma área perdida, abandonada ou até mesmo um 

“espaço em que o uso privado se apropria do espaço público de forma inadequada, como 

no caso de estacionamentos de veículos, comércio ilegal, avanço nas calçadas“ 

(MACHADO, 2009:15), entre outras atividades.   
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Nessa pesquisa, a definição de espaço público vai ao encontro do conceito como 

descrito por Castro, por ser a mais ampla e de acordo com a visão urbanística e holística. 

Um espaço físico, social, repleto de símbolos, subjetivo, de movimento e parada, um 

marco, híbrido e sobretudo urbano. 

 

Assim, espaços públicos devem ser compreendidos não apenas como forma 
urbana e como estrutura física material − edifícios, viário, superfícies, volumes, 
materiais, drenagem − mas também como formas de sociabilidade correlatas a 
determinadas relações sociais e, em consequência, como formas de cognição 
repletas de símbolos, sentidos e significados imbricados nas formas espaciais, 
nos dispositivos e ou elementos que as conformam e constituem. É nesse 
sentido que podem ser compreendidas as estruturas e as infraestruturas, 
visíveis ou enterradas − drenagem, iluminação pública, calçadas, viário, 
edifícios, canalizações, tubulações, fundações, solo, etc. E também os 
processos sociais e naturais dos quais são parte e expressão: trocas, 
encontros, circulação, tráfego, estão entre os primeiros; solos, cursos d’água, 
lençol freático, ventos, chuva, umidade, insolação, temperatura, alguns dos 
segundos. As formas construídas são projetadas e socialmente produzidas, e a 
todo processo social corresponde uma forma espacial e uma temporalidade. 
[...] Espaços públicos podem ser compreendidos como resultantes de múltiplas 
hibridações, que se distribuem colateralmente ou em camadas, ao mesmo 
tempo ou sucessivamente, implicando sincronismos e diacronismos (CASTRO, 
et al., 2010:229). 
 

Os espaços públicos nas áreas urbanas podem ser, as calçadas, as ruas, as 

praças, parques, rios, e até mesmo os espaços residuais quando não corretamente 

trabalhado etc. Na análise da microacessibilidade no entorno da Estação Santo Amaro, o 

espaço público pode ser entendido por diferentes modos, ora como intervenções nas 

calçadas, ora intervenções nas ruas, ora o conjunto de todas as partes numa visão 

híbrida e holística nos quais estes aspectos são facilitadores, de algum modo, da 

microacessibilidade e da concepção de espaços que privilegiem a inclusão do público no 

território urbano.  

Para melhor entendimento do espaço urbano como um todo, se discutirá 

brevemente sobre o papel das calçadas e ruas, uma vez que elas são o elemento básico 

de organização da cidade. Nelas se “concentram todas as funções sobre as quais 

descansam as inter-relações entre pessoas e as diversas atividades, o que constitui 

sobretudo a essência do urbano”  (HERCE, 2009:235).  

 As calçadas foram inventadas pelos romanos para separar os carros dos 

pedestres. Se desenvolveram em meados do século XIX para que os transeuntes 

pudessem deter-se em frente às vitrines, numa época em que o comércio surgia e se 

separava dos artesãos (ASCHER, 2010:18). Desde então muitas transformações 

ocorreram na economia, na sociedade e no espaço público. Seguindo o taylorismo, o 

princípio de divisão do trabalho, foram elaboradas soluções para especializar diversas 

funções no espaço.  
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Exemplo dessa aplicação da divisão no ambiente construído vem dos princípios 

da Carta de Atenas8 e do zoneamento. Na circulação, o resultado dessa visão é 

observada na hierarquização das vias em função da velocidade, como as vias expressas, 

semiexpressas, arteriais e coletoras.  

 

Nos grandes centros, as ruas deixaram de ser lugares de convívio, lugares 
para ver ou ser visto e passaram a ser consideradas, sobretudo, como a 
principal infraestrutura de 'grandes sistemas de circulação' cada vez mais 
rápidos. É nesse contexto que são inventados novos nomes e tipologias para 
as ruas, de acordo com sua largura, a dimensão de suas calçadas, a presença 
ou não de arborização ou a sua finalidade. Nascem as avenidas, os bulevares, 
as alamedas, os parkways. A velocidade e o tipo de trânsito e fluxo que as ruas 
passam a receber instigaram também a criação de hierarquias e, segundo seu 
papel, elas também passaram a ser chamadas de vias coletoras, vias arteriais, 
vias de serviço, via expressas... (PEREIRA, 2010:142) .  
 

Ascher discute a cidade à luz da lógica da circulação urbana, já que “A concepção 

das ruas, mas também a concepção das cidades – dado que a rua é que faz a cidade – 

tem estado assim cada vez mais marcada pelas lógicas de organização dos transportes 

e, mais especificamente, pela maximização dos tráfegos” (ASCHER, 2010:19. Grifo 

próprio); em detrimento das demais funções da rua, como a social, cultural e urbana. O 

autor relata também o desafio imposto aos técnicos para gerenciar a nova realidade das 

ruas já que 

 

os urbanistas e engenheiros de transporte encontraram dificuldades para gerar 
todas as ruas que os automóveis necessitavam nas zonas centrais e densas da 
cidade. [...] os técnicos tiveram que enfrentar não só obstáculos econômicos, 
mas também sociais: as reações dos cidadãos ante os incômodos do tráfego 
ou a destruição dos patrimônios urbanos. Igualmente, tiveram cada vez mais 
dificuldades para resolver os problemas criados pela multiplicação dos modos 
de transporte, a diferenciação de velocidades, do deficiente em cadeira de 
rodas, passando pelo pedestre, o patinador, a bicicleta, o ciclomotor elétrico, a 
scooter e a moto, o ônibus, o ônibus rápido, o bonde” (ASCHER,  2010:19). 

 

Gehl também reforça a importância da qualidade das ruas e do espaço público. 

“Nas ruas e espaços urbanos de pouca qualidade só há lugar para o mínimo de atividade. 

As pessoas andam depressa para sua casa” (GEHL, 2009:19).  

Ascher destaca a importância da junção das funções das atividades que ocorrem 

nas ruas e da concepção de novas formas de projetar e executar, destacando a questão 

de articular interesses locais ao funcionamento do conjunto do sistema urbano. O mesmo 

autor considera que ainda existem duas correntes sobre o debate da rua. A primeira é a 

moderna, que prima pela especialização. A segunda, chamada de pós-moderna, trata de 
                                                 
8Carta de Atenas: Manifesto urbanístico resultante do IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM), realizado 
em Atenas em 1933. Considerava a cidade como um organismo a ser concebido de modo funcional, na qual as 
necessidades do homem devem estar claramente colocadas e resolvidas. Assentava quatro funções básicas na 
cidade: habitação, trabalho, lazer e circulação.  
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questionar a lógica da especialização extrema. Cita a cidade de Tóquio, cidade 

qualificada na visão do autor de pós-moderna por distinguir três tipos de especialização 

das ruas. A primeira, seriam as ruas de proximidade, “dominadas pela função de 

distribuição residência” (ASCHER, 2010:20). Não há separação física entre rua e 

calçada.  A segunda rua funcionaria como eixo metropolitano. “Permitem à aglomeração 

mover-se em grande escala, as velocidades são bastante elevadas e os fluxos 

importantes” (Ibidem, 2010:21). E por fim, a terceira rua destinada ao comércio, com 

características variáveis.  

As vias, destinadas à circulação de pedestres e ao desenvolvimento viário, podem 

ser também um espaço de permanência, de contato social. Segundo Hertzberger a rua é 

“um lugar onde o contato social entre os moradores pode ser estabelecido: como uma 

sala de estar comunitária” (HERTZBERGER, 1999:48). Por fim, o urbanista Ascher trata 

da falta de identidade e da importância de se retomar a rua multifuncional ao invés da 

função exclusiva da rua como meio de circulação: 

 

O modelo de especialização funcional, tanto na indústria como no urbanismo, 
tem aproveitado principalmente os recursos da quantidade. Hoje, numa 
sociedade cada vez mais complexa em que a inovação e a criatividade tem um 
papel maior, os novos modelos de performance passam cada vez mais pela 
possibilidade que oferecem os encontros não programados, imprevistos, as 
transferências aleatórias de idéias e tecnologias. Neste contexto, crescem as 
virtudes das ruas multifuncionais, dado que são lugares de encontro, quando 
não de confrontação com o outro (ASCHER, 2010:20).  

 
As praças e parques também são considerados espaços públicos de excelência. A 

praça é caracterizada pela abertura, ou alargamento, das vias, um espaço aberto no 

desenho da cidade, de utilização mais ampla que a rua, possibilitando exercer diversas 

atividades. Para o autor Queiroga, 

 

as praças são espaços públicos de razão comunicativa [...] um espaço livre da 
cidade voltado essencialmente ao encontro público, um momento da esfera de 
vida pública [...] a praça se constitui num índice de civilidade, de cidadania, de 
qualidade de vida urbana. A praça é um signo do lugar, revelador de 
contradições e conflitos sociais. Na praça, expõe-se a sociedade em seu 
movimento (QUEIROGA, 2001:50).  
 

Num território marcado pela expansão desenfreada das construções em geral e 

sem planejamento efetivo, a figura de uma praça pública, um vazio (não construído) 

frente ao cheio (construído) pode exercer um papel significativo no contexto, seja pelo 

respiro urbano, seja para ajustar as proporções do construído e auxiliar na legibilidade do 

território, em especial quando esse território trata de conectar diversos modos de 

transporte.  

Existem diversos exemplos de estação-praça para potencializar a intermodalidade 
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do transporte público e criar espaços públicos de referência, como na estação Canary 

Wharf em Londres, onde há conexão com as linhas de ônibus locais, e duas linhas 

metroferroviárias (Jubilee line e DLR).  

 

Figura 1: Estação Canary Wharf em Londres 

 
Fonte: Acervo da autora, 2010 

 

Esse espaço deve ser amplo e proporcional ao contexto urbano. Tem 

primeiramente a função de melhorar a qualidade da acessibilidade e a identidade local 

junto às estações de alto fluxo, e/ou inseridas num território carente de espaços públicos. 

Deve ser aproveitada a oportunidade de intervenção urbana para se criar novos espaços 

organizados no território, colocando elementos para transferência intermodal e 

requalificando-os onde for necessário.  

Apesar de cada estação ter um projeto específico, de modo geral, numa estação-

praça é possível ter baias para ônibus, veículos e táxis além de bicicletários de modo 

claro, legível e de atração urbana para qualquer usuário independente do papel em que 

estiver atuando durante a circulação, articulados com o uso do solo do entorno.  

Foi publicado recentemente que as novas estações da Linha 5 optarão por esse 

conceito, demonstrando a mudança de cultura dos agentes de Estado, já que a maioria 

dessas estações estará inserida em áreas com carência de legibilidade urbana e de 

espaços públicos de qualidade e/ou altamente adensadas9.  

 Após análise sobre o conceito de ruas, do público e do privado, ressalta-se o 

conceito já citado acima da legibilidade urbana concebido pelo urbanista Lynch. Nessa 

pesquisa, parte-se também da premissa do potencial da clareza do espaço público no 

auxílio ao acesso no sistema de transporte, em especial às estações de trem da CPTM, 

                                                 
9VALLE,C. Metrô: estações da Linha 5 terão praça. O Estado de São Paulo. Disponível em: 
<http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,metro-estacoes-da-linha-5-terao-praca-,851673,0.htm>.. Acesso em: 22 
março 2012. 
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uma vez que ou a legibilidade é inexistente ou confusa no presente momento de estudo 

no entorno imediato das estações.  

Um espaço organizado transmite o sentimento de segurança emocional. Lynch 

afirma que “a legibilidade é crucial para o cenário urbano [...] esse conceito poderia ser 

usado, em nossas cidades, para dar uma nova forma às cidades” (LYNCH, 1997:3). 

Logo, ressalta que a legibilidade ou clareza é  

 

algo que se reveste de uma importância especial quando consideramos os 
ambientes na escala de dimensão, tempo e complexidade. Para compreender 
isso, devemos levar em consideração não apenas a cidade como uma coisa 
em si, mas a cidade do modo como a percebem seus habitantes [...] É a 
facilidade com que cada uma das partes pode ser reconhecida e organizada 
num modelo coerente.[...] Uma cidade legível seria aquela cujos bairros, 
marcos ou vias fossem facilmente reconhecíveis e agrupados num modelo 
geral (Ibidem, 1997:3. Grifo próprio).  

 

Nesse estudo a aplicação do conceito da legibilidade do espaço urbano seria 

como facilitador na microacessibilidade do sistema de transporte, pois a ausência da 

relação harmoniosa entre usuário e ambiente pode causar uma desorientação.  

 

A necessidade de reconhecer e padronizar nosso ambiente é tão crucial e tem 
raízes tão profundamente arraigadas no passado, que essa imagem é de 
enorme importância prática e emocional para o indivíduo. Sem dúvida, uma 
imagem clara nos permite uma locomoção mais fácil e rápida: encontrar a casa 
de um amigo, um policial ou um armarinho. Contudo, um ambiente ordenado 
pode fazer mais do que isso; pode servir como um vasto sistema de 
referências, um organizador da atividade da crença ou do conhecimento 
(LYNCH, 1997:3. Grifo próprio).  
 

Se essas oportunidades de concepção de ambientes mais claros fossem 

aplicados, ter-se-ia, “com o passar do tempo, como um modelo de alta continuidade com 

muitas partes distintivas claramente interligadas” (Ibidem, 1997:11. Grifo próprio) . Num 

território amplo, disperso e fragmentado como na RMSP, a configuração desses espaços 

auxiliaria aos cidadãos na identificação das partes e a estruturação do todo.  

A comunicação visual, por meio de placas orientativas no nosso caso, também é 

beneficiada pelo conceito da legibilidade. A cidade é o maior produto de uma cultura. A 

cidade é em si um símbolo poderoso de uma sociedade complexa, e a comunicação 

visual, espalhada por todo o território urbano, utiliza-a incessantemente como palco, seja 

nos sinais referente à comunicação de trânsito, seja nos letreiros ou anúncios nas 

fachadas dos edifícios, que auxiliam sobremaneira na microacessibilidade informando as 

possibilidades de acesso direto e sem ruídos. “Se bem organizada em termos visuais, ela 

também pode ter um forte significado expressivo” (Ibidem, 1997:5).  

Por fim, baseando-se nos conceitos expostos, se observa que são muitos os 
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desafios da mobilidade urbana cujos obstáculos são potencializados numa cidade com 

dimensões e complexidades como São Paulo. Verifica-se também que o espaço público 

tem um papel importante na cidade, podendo auxiliar na microacessibilidade de uma 

estação se ela tiver os elementos que a tornem legível aos olhos daqueles que buscam 

acessar um nó10 na rede metropolitana de transporte. Para reforçar esses conceitos, 

serão apresentados alguns exemplos de políticas públicas, atreladas direta ou 

indiretamente ao uso do espaço público, que produziram resultados relevantes na 

mobilidade urbana.    

 

1.3 Ações implantadas para melhoria da mobilidade urbana 

1.3.1 Londres: a integração das informações e modais 

Londres é uma cidade que tem diversos exemplos de estímulo a uma mobilidade 

urbana que não coloca o automóvel como prioridade nos deslocamentos diários. Tem 

uma das maiores malhas metroferroviárias do mundo, com um sistema de 402 

quilômetros de extensão e composto por 11 linhas, atendendo a mais de três milhões de 

pessoas por dia. 

A metrópole londrina se destaca pelo conjunto de informações integradas à 

mobilidade urbana do transporte, com folhetos informativos nas estações; sinalização 

ampla e legível nas ruas; site com informações sobre mobilidade de modo global e não 

fragmentado, além da organização da circulação entre os modais no espaço urbano. 

Aliás, essa característica de executar mapas é tradicionalmente londrina, já que o mapa 

das linhas de trem e metrô de Londres, que são desenhadas através de um sistema de 

código colorido – que não significa necessariamente sua versão geográfica – foi 

considerado um marco do Metropolitano de Londres e do design clássico. Recentemente, 

a cidade de Dublin na Irlanda também se destacou ao elaborar um mapa integrado de 

transporte público concebido pelo design Aris Venetikidis.  

No site do Transport for London (www.tfl.gov.uk), há todas as informações 

necessárias sobre mobilidade urbana na cidade centralizada num único sítio. Há 

informações desde o ‘caminho para pedestres’ e ciclistas; diversos mapas do metrô, e 

trem, que podem estar unidos ou apresentados separadamente; informações sobre os 

táxis; timetable dos ônibus e trens; conectividade dos aeroportos com a cidade e até 

mesmo a utilização do Rio Tâmisa como meio de transporte, uma vez que ele é 

navegável tanto para pessoas como para mercadorias. Há informações diretas para os 

turistas em mais de nove línguas e a possibilidade de fornecer informações rápidas sobre 

                                                 
10 Segundo Gimenes (2005), nó é um elemento funcional que representa  a interface entre a cidade e um modo de 
transporte de relevância. A interface entre diversos modos de transporte num único ponto.   
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a mobilidade urbana da cidade em tempo real. Há também o cartão oyster, utilizado em 

todo o sistema coletivo e comprado em qualquer estação.  

O estímulo a caminhos para pedestres e ciclistas é observado, além das 

informações e mapas disponíveis pelo site, também por meio de placas orientativas, 

como na figura 2. Placas essas que são comuns ao lado de toda extensão do Rio 

Tâmisa, que corta a cidade londrina transversalmente, bem como em diversas pontes 

para transposição do referido rio, ora dividindo o espaço com automóveis de modo 

seguro, ora para pontes de uso exclusivo para pedestres, como a Millennium Bridge, 

inaugurada em 2000. 

 

Figura 2: Modelo de placa orientativa para pedestre e ciclista e de transposição do Rio Tâmisa 

  
Fonte: Acervo da autora, 2010 

 

A cidade londrina se destaca ainda pela qualidade dos serviços de ônibus que têm 

regularidade e eficiência; conhecidos como timetable, já que neles é possível saber o 

horário que passará cada ônibus no respectivo ponto de espera. Adota-se também o 

compartilhamento das faixas exclusivas de ônibus com bicicletas. Para esse 

compartilhamento há alguns detalhes que fazem com que essa realidade seja possível: a 

via compartilhada é um pouco maior que a largura padrão; a velocidade desses veículos 

nas faixas é menor; e essa política é associada a um treinamento dos motoristas de 

ônibus, para que o ciclista seja respeitado.  
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Figura 3: Compartilhamento de faixa de ônibus com bicicleta em Londres 

 
Fonte: NATI, Cidades que pensam nos ciclistas11.. 

 

Londres adota um sistema de pagamento de bilhetes por faixas, dividindo o 

território em seis zonas distintas. Essas zonas são utilizadas para pagamento 

diferenciado de tarifa. Quanto mais distante do centro, mensurada através da localização 

dessas zonas, mais cara a passagem. Essa política incentiva a população a morar 

próximo ao trabalho/estudo, e desse modo diminuir a circulação pendular. Entretanto, ela 

só é viável se atrelada a políticas habitacionais que dêem oportunidade ao cidadão de 

adquirir imóveis na área mais central.  

Em São Paulo, há muitas barreiras para o alcance dessa meta, que deveria ser 

perseguida como política pública concreta, visando a construção de uma cidade sem 

desigualdades, justa e sustentável; que poderia ser trabalhada por pesquisadoras como 

Maricato e Rolnik.  

Outra medida adotada na cidade londrina é o pedágio urbano na área central, 

densamente alimentada por transporte público. Os recursos arrecadados no pedágio não 

são investidos nas ruas, mas em melhorias na qualidade do transporte público12. Para 

desestimular o uso dos automóveis, Londres cobra a mensalidade mais cara do mundo, 

chegando a custar US$ 1.00013.  

O controle da qualidade dos serviços prestados pelos táxis, conhecidos como 

black cabs também é um ponto forte da cidade. Para um taxista possa ter a licença de 

trabalho, ele é obrigado a passar num teste de conhecimentos e realizar um curso de 

                                                 
11 NATI, Cidades que pensam nos ciclistas.  Disponível em:  <http://cidadesparapessoas.com/2012/08/20/cidades-que-
pensam-nos-ciclistas/>. Acesso em: 9 nov 2012 
12 Fonte: <http://super.abril.com.br/cotidiano/pedagio-urbano-447701.shtml>. 
13 RJ e SP estão entre cidades que cobram mais caro para estacionar carro. UOL. Disponível em: 
<http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/infomoney/2012/01/11/rj-e-sp-estao-entre-cidades-que-cobram-mais-caro-
para-estacionar-carro.jhtm>. Acesso em: 11 jan 2012. 
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pelo menos dois anos. Todos os taxistas que trabalham dentro das normas, possuem um 

número de identificação fixado por um broche na camisa, facilitando o controle da 

qualidade do serviço por parte dos usuários. Os cabs são, sem exceção, adaptados para 

portadores de deficiência. E o pagamento da corrida sempre é possível por cartão de 

crédito. Há um serviço paralelo aos cabs, mais baratos chamados de minicabs; a estes 

só é possível acessar por meio de contato telefônico. O site do Transport for London 

disponibiliza um aplicativo gratuito de celular para encontrar o táxi livre mais próximo do 

passageiro. 

 

1.3.2 Curitiba, Cidade do México e Bogotá: o modelo do BRT 

O arquiteto e urbanista Jaime Lerner, durante a primeira gestão como prefeito da 

cidade de Curitiba, entre 1971 e 1975, implementou um sistema de transporte por ônibus 

em corredores exclusivos denominados atualmente de BRT (Bus Rapid Transit14). 

Criando uma Rede Integrada de Transporte de Curitiba, que foi a base de um modelo 

utilizado em 124 cidades do mundo.  

Esse sistema prevê a circulação segregada de ônibus em eixos estruturais da 

cidade (ou troncos), com pagamento antecipado do bilhete numa plataforma, ao invés de 

dentro dos carros, e do embarque em nível, que acelera a entrada dos usuários. O 

amadurecimento do sistema prevê ainda pontos de ultrapassagem entre os ônibus, como 

ocorre na Cidade do México.  

Na figura 4, é possível visualizar a plataforma, o pagamento antecipado, e o 

embarque em nível. Essas medidas, aparentemente simples, auxiliam sobremaneira no 

tempo despendido no percurso das viagens, pois os ônibus não ficam parados 

aguardando a subida e o pagamento dos usuários. Destaca-se ainda que essas 

plataformas servem também como terminais para os passageiros, pois nesses espaços é 

possível fazer as baldeações entre as linhas sem pagamento de outra taxa, além de 

permitir o acesso a sanitários públicos.  

 

Figura 4: Modelo de plataforma no sistema BRT da Cidade do México, pagamento antecipado e embarque em nível 

   
Fonte: Acervo da autora, 2011 

                                                 
14 “A tecnologia dos sistemas de transportes com operação exclusiva em corredores de ônibus (Sistema BRT) proporciona 
alta qualidade, rapidez, conforto e eficiência, com a redução de custos operacionais na infraestrutura de mobilidade e 
acessibilidade urbana”. Ministério das Cidades – Guia de Planejamento: Manual de BRT. 2008:1.  
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O modelo do BRT tem como principal vantagem ser um sistema de transporte de 

alta capacidade, com o qual somente os sistemas de metrô e trem podem competir. 

Entretanto, a execução do BRT é mais rápida e economicamente mais viável – 

principalmente nas cidades com poucos recursos a investir em infraestrutura urbana –, 

pois o custo de implementação é baixo. Já o metrô requer projetos de maior 

complexidade, maior tempo de execução e mais investimento. 

 Exemplo dessa aplicação foi a cidade de Bogotá, onde os corredores são 

denominados de TransMilênio, em cuja implementação do sistema tronco buscava além 

da melhoria do transporte público, melhorar a qualidade do espaço urbano por meio de 

um plano de ordenamento territorial; o que fez com que conquistasse Leão de Ouro como 

a melhor cidade, por sua transformação social, econômica e cultural, na 10ª Exposição 

Internacional de Arquitetura da Bienal de Veneza, em outubro de 2006. O 

TransMilênio transporta 45 mil passageiros/hora/direção, a uma velocidade média de 

29km/h; podendo chegar a 150 passageiros/ônibus (TARAZONA, 2008:05 ).  

O TransMilênio foi um instrumento de transformação urbanística que ordenou e 

melhorou a mobilidade em Bogotá. Frente à essa implementação de infraestrutura, 

conseguiu-se desenvolver uma estratégia de adensamento territorial, que implicou na  

mudança do uso do solo e de melhoramentos da condição ambiental. Foi também um 

fator estruturante da recuperação urbana da capital da Colômbia, concomitantemente às 

políticas que, em forma contínua e acumulativa, priorizaram ciclovias, segurança pública 

e recuperação de parques e espaços públicos, fazendo de Bogotá uma capital de 

vanguarda no quesito mobilidade e desenvolvimento urbano sustentável.  

Em cidades nas quais a carência de transporte público é emergencial, o BRT pode 

ser uma solução benéfica, mas não pode ser tratado como a única opção de transporte 

de alta capacidade. Alguns críticos vêem a opção no modal no veículo motorizado como 

um lobby da indústria automobilística, ou como resultado da falta de visão a longo prazo 

dos políticos, pois nem sempre ela é a melhor solução custo-benefício (figura 5) em 

cidades de grande porte como São Paulo e Rio de Janeiro por exemplo, onde em alguns 

casos a demanda é elevada e não justificaria a implementação exclusiva do BRT. 

Certamente, nesses casos, o BRT deveria ser um complemento à rede e não apenas a 

única opção. 
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Figura 5: Capacidade versus custo do transporte coletivo 

 
Fonte: Brasil, 2008:171 

 

 Para se ter um número de passageiros por hora que justifique a implementação 

do transporte de alta capacidade, como na figura apresentada acima, estima-se uma 

densidade de 500hab/ha. Em função disso, Curitiba se destaca também na concepção e 

efetivação de um planejamento urbano ao redor dessas vias tronco, onde foi possível ter 

uma ocupação urbana maior que nas demais, otimizando desse modo o transporte 

coletivo de alta capacidade. ,  

 

1.3.3 Paris: a bicicleta complementando o transporte público 

A cidade de Paris é alimentada por um bom sistema de rede de metrô de 213 

quilômetros de extensão divididos em 14 linhas, complementado pela rede de trem, 

separada em outras 5 linhas (cuja sigla é RER). Isso não significa que a cidade deixe de 

buscar soluções e opções para a mobilidade urbana. Em 2007, a cidade de Paris, 

espelhando-se no caso da cidade francesa Lyon, lançou a experiência da 

complementarização entre transporte público e bicicleta, criando bicicletários para aluguel 

ao lado de estações de trem.  

Essas bicicletas ficam presas num pequeno poste informatizado, onde é 

necessário passar o cartão de crédito e escolher o tempo pretendido de uso e entrega, 

podendo esta ser feita em outro ponto do centro da cidade. O sistema de empréstimo de 

bicicleta, que disponibiliza 20 mil bicicletas em toda a rede, foi um sucesso imitado em 

diversas cidades do mundo. Em Londres, por exemplo, o sistema foi implantado em 2010 

com 5 mil bicicletas à disposição nas estações. Lá, o empréstimo é administrado pelo 

banco Barclays. A cidade de Nova Iorque pretende lançar no futuro próximo o mesmo 
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projeto nas 600 estações, com disponibilidade de 10 mil bicicletas. No Brasil, essa 

concepção começa ainda de forma tímida. Na cidade do Rio de Janeiro esse programa 

existe em 60 pontos de empréstimo com 600 bicicletas; e a implantação em São Paulo 

será discutida no item 2.3.2 (bicicleta) desse trabalho.  

 

Figura 6: Bicicletário na cidade de Paris 

 
Fonte: Acervo da autora, 2007 

 
As ciclofaixas de Paris normalmente ficam no canto da rua. Todavia, em algumas 

situações disponibiliza-se um espaço para circulação nas calçadas, que possuem amplas 

dimensões. Observe-se na imagem abaixo, como a ciclovia passa atrás dos pontos de 

ônibus, assim, os passageiros de coletivos podem sair do veículo em segurança e os 

ciclistas não precisam parar em frente daqueles que aguardam a chegada do ônibus.  
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Figura 7: Ciclofaixa nas calçadas de Paris 

 

Fonte: NATI. Cidades que pensam nos ciclistas15 

 

A cidade de Lyon também passou a ser um exemplo quando transformou uma 

antiga avenida que circundava o rio Rhône numa via de ciclistas e pedestres; numa 

retomada de um espaço público – margeado pelo rio – que outrora teve como 

protagonista o automóvel e que estava isolado do contato com a população.  

 

Figura 8: Retomada do espaço público ao redor dos rios pela população em Lyon 

 
Fonte: NATI. Cidades que pensam nos ciclistas16. 

 

1.3.4 Copenhague e Amsterdã: a bicicleta como protagonista  

A palavra bicicleta deriva do latim bi (dois) e do grego kyklos (rodas). O 

                                                 
15 Fonte: NATI. Cidades que pensam nos ciclistas. Disponível em:  <http://cidadesparapessoas.com/2012/08/20/cidades-
que-pensam-nos-ciclistas/>. Acesso em: 9 nov 2012.  
16 Fonte: NATI. Cidades que pensam nos ciclistas. Disponível em:  <http://cidadesparapessoas.com/2012/08/20/cidades-
que-pensam-nos-ciclistas/>. Acesso em: 9 nov 2012 
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alemão Barão Karl von Drais pode ser considerado o inventor da bicicleta, pois patenteou 

a ideia em 1818 em Baden, Paris e outras cidades européias. 

O veículo é antigo, acessível financeiramente para grande parte da população, e é 

ecologicamente correto, pois não polui o meio ambiente na geração da força motriz, além 

de auxiliar à saúde como prática de atividade física. Todavia, seu uso como meio de 

transporte nas cidades brasileiras é ainda tímido.  

Copenhague é considerada a capital da bicicleta e desde a década de 60 vem 

transformando esse modal no principal meio de transporte. Nela, 37% dos habitantes vão 

de bicicleta para o trabalho, escola ou universidade nos 350 km de ciclovias existentes no 

território plano17. Lá, eles têm preferência nos cruzamentos e nos semáforos. Nas 

imagens a seguir é possível visualizar o estímulo dado ao uso da bicicleta pela ampla 

rede de ciclovias existentes e da possibilidade de integrá-la no transporte coletivo, no 

caso com o trem, a qualquer horário, com vagões adaptados para engate das bicicletas.  

 

Figura 9: Exemplo de rede de ciclofaixa e da bicicleta nos vagões de trem 

   
Fonte: NATI. Cidades que pensam nos ciclistas18.  

 
A Holanda também é outro país no qual o estímulo à bicicleta é grande, 

destacadamente na capital Amsterdã. Nessa cidade é possível observar o uso do bike-

box – um espaço reservado da via para que os ciclistas aguardem o semáforo à frente 

dos carros, garantindo maior segurança aos ciclistas. Por último, um bom exemplo de 

uma rua organizada em faixas para todos os tipos de circulação na cidade: pedestres, 

ciclistas, carros e veículo leve sobre trilhos (VLT). Espaço que provável e infelizmente, no 

caso de cidades brasileiras de pequeno e médio porte – que não dispõem da tecnologia 

do VLT – seria substituído por um corredor de ônibus.  

 

 

                                                 
17 BBC Brasil. Em Copenhague, 37% da população andam de bicicleta. 
Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/ultnot/cienciaesaude/ultnot/bbc/2009/08/27/ult4432u2408.jhtm>. Acesso em: 25 
fev 2012. 
18

 Fonte: NATI. Cidades que pensam nos ciclistas. Disponível em:  <http://cidadesparapessoas.com/2012/08/20/cidades-
que-pensam-nos-ciclistas/>. Acesso em: 9 nov 2012.  



32 

Figura 10: Bike-box e a rua organizada para inserção da ciclofaixa, em Amsterdã 

   

Fonte: NATI. Cidades que pensam nos ciclistas19.  

 

Após a discussão sobre a importância da reflexão sobre a mobilidade urbana na 

cidade de São Paulo nesse início de milênio, dos conceitos atrelados ao tema, como 

microacessibilidade e do papel do espaço público no auxílio da intermodalidade, foi 

brevemente analisadas algumas alternativas viáveis na melhoria da mobilidade urbana 

que poderiam auxiliar na microacessibilidade das estações de trem. No capítulo a seguir, 

ocorrerá uma apresentação ao leitor da rede de transporte urbano da maior cidade da 

América Latina, que auxiliará no entendimento da dinâmica urbana envolvida na questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Fonte: NATI. Cidades que pensam nos ciclistas. Disponível em:  <http://cidadesparapessoas.com/2012/08/20/cidades-
que-pensam-nos-ciclistas/>. Acesso em: 9 nov 2012.  
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CAPÍTULO 2 

AS REDES DE TRANSPORTE URBANO NA CIDADE DE SÃO PAULO 

 

O entendimento das diversas redes existentes de transporte urbano na cidade de 

São Paulo é complexo – pela sua extensão e possibilidades –, principalmente para 

aqueles que se aventuram a circular por 8.051km² (SEMPLA) sem nunca ter tido um 

contato prévio com a lógica dessas redes. 

A rede de transporte é um conjunto constituído por diversos sistemas de 

transporte, com uma ampla gama de modos: trens, metrôs, bondes, VLTs, ônibus 

municipais, microônibus, ônibus intermunicipais, automóveis particulares, táxis, 

pedestres, bicicletas, etc. (HERCE, 2009:205). E como relata o mesmo autor, é 

necessário planejar relações de conexão entre os distintos modos de transporte, 

concebendo estratégias combinadas sobre todos eles.  

No caso da cidade de São Paulo, os modos de circular existentes nesse território 

são o resultado de algumas políticas públicas adotadas nas últimas décadas, como 

também da ausência delas tanto no âmbito federal, estadual ou municipal. Descrever 

detalhadamente o histórico desse quadro não é o objetivo desse trabalho. Contudo, é 

importante que o leitor tenha um breve panorama sobre todo o cenário da rede de 

transporte urbano na cidade de São Paulo para melhor apropriação dos desafios da 

mobilidade urbana, em especial da microacessibilidade por diferentes modais.  

Outra questão a ser tratada é a visão da existência de uma rede estrutural de 

transporte metropolitano, a qual a Estação de trem Santo Amaro está integrada, 

representando um nó, um ponto, um laço nessa teia de um território amplo, disperso, 

fragmentado e desigual. Se a premissa dessa pesquisa é da ineficácia da 

microacessibilidade no entorno da estação pelos diferentes sistemas de transporte, o 

melhoramento de acesso a um nó resulta na melhoria de entrada à rede metropolitana de 

transportes coletivos pelo usuário. Conforme reforça Meyer e outros sobre organizar os 

fluxos,  

 

A hipótese de que as grandes infraestruturas urbanas, com ênfase nos 
sistemas de transporte de massa e mobilidade, ganharam a prerrogativa de 
funcionar como elementos ‘agregadores’ dos territórios metropolitanos, vem 
ganhando força. Sua principal função é organizar os sistemas e subsistemas 
urbanos. A estruturação metropolitana depende diretamente da sua capacidade 
de acompanhar a dinâmica de localização das atividades e garantir as 
continuidades ameaçadas pela fragmentação, organizando os fluxos e evitando 
a dispersão funcional (MEYER, GROSTEIN, BIDERMAN, 2010:164).  

 

Muitos são os agentes e órgãos públicos que atuam direta e indiretamente no 
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circular da população. No estudo de caso, atuam diretamente CPTM, Metrô e CET, 

explicadas a seguir. Muitos também são os interesses políticos e privados, como manter 

os recordes de venda de automóveis particulares. Não cabe aqui discuti-los 

profundamente, apesar de sua relevância, e sim apresentar ao leitor apenas o status 

atual dos problemas e questões pertinentes envolvidos na dinâmica urbana do circular. 

Discute-se então brevemente sobre o sistema sobre trilhos, ambos ligados ao 

modo de transporte público e coletivo. E segue-se para a apresentação do sistema sobre 

pneus, que engloba o modo de transporte público e coletivo motorizado (ônibus), o modo 

motorizado individual (automóvel e motocicleta) e o modo motorizado de aluguel (táxi); 

para enfim ter-se uma breve análise do sistema não motorizado: o andar a pé (modo 

peatonal) e a bicicleta. Depois se apresenta os principais atores envolvidos nos sistemas 

e que configuram a rede atual do transporte urbano na cidade de São Paulo.  

 

2.1 O sistema sobre trilhos 

2.1.1 O trem 

As linhas férreas tiveram um papel histórico no desenvolvimento de algumas 

cidades do Brasil, em especial a cidade de São Paulo, que foi um importante 

entroncamento ferroviário e de localização privilegiada entre o porto de Santos e as 

cidades produtoras de matéria-prima no interior do estado, especialmente entre 1850 e 

1950. A primeira ferrovia no país com 14,5 quilômetros foi inaugurada pelo Barão de 

Mauá em 1854 na cidade de Petrópolis, substituindo parcialmente o transporte de cargas 

que acontecia no lombo de mulas, burros e cavalos. 

Nesse período, as linhas férreas tinham o protagonismo na mobilidade de 

pessoas e cargas. Ao longo das linhas férreas, foram formadas áreas 

predominantemente industriais que se estenderam de leste à oeste no território da cidade 

de São Paulo (Estrada de Ferro Sorocabana e Central do Brasil, conhecidas nos dias de 

hoje, respectivamente, como a Linha 8 - Diamante e a Linha 11 - Coral, da CPTM) e na 

diagonal norte sul (antiga Santos-Jundiaí, linhas 7 - Rubi e 10 - Turquesa) está última 

ajustando não apenas o território da cidade paulistana, mas também das regiões do ABC 

paulista.  

A crise de 1929 enfraqueceu o poder econômico dos fazendeiros, os maiores 

empreendedores na execução e manutenção das linhas férreas, que aos poucos foram 

ficando obsoletas. Durante o governo de Juscelino Kubitschek, em 1957, foi criada a 

Rede Ferroviária Federal S/A (RFSA), com a reunião de 18 ferrovias cujo controle passou 

a ser do governo federal.  

Nessa época começa um o abandono do sistema ferroviário como política pública 

de transporte coletivo de passageiros, não por este ser um meio de transporte antigo, e 
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sim à falta de uma política pública de transporte adequada que o modernizasse e 

integrasse a um sistema multimodal. Paralelo a esse movimento ocorreu o incentivo 

desenfreado à indústria automobilística, que começou a ser instalada no país.  

Em 1955, dos 8.980 quilômetros de estradas de rodagem do estado de São Paulo 

apenas 817 quilômetros tinham pavimentação asfáltica, quadro que em 1962 

caracterizava-se por 5,9 mil quilômetros de estradas asfaltadas, totalizando 48% das 

estradas paulistas. Tais números não apenas confirmam o protagonismo do transporte 

rodoviário na logística estadual, mas também mostram a estruturação do interior paulista 

para abrigar seu desenvolvimento industrial (CRUZ, 2010:21).  

No caso da Estação Santo Amaro, ela pertencia ao ramal Jurubatuba da Estrada 

de Ferro Sorocabana, (atual Linha 8 - Diamante). E o respectivo ramal representa a atual 

Linha 9 - Esmeralda. Na figura abaixo, é possível vislumbrar de modo esquemático as 

linhas de responsabilidade de operação pela CPTM na Região Metropolitana de São 

Paulo (RMSP).  

 

Figura 11: Esquema das Linhas da CPTM 

 
Fonte: CPTM, 2012 

 

O ramal de Jurubatuba foi construído entre 1952 e 1957, paralelo ao Rio 

Pinheiros, para encurtar a distância entre a capital e o município de Santos. Até aquele 

momento só era possível a conexão com o porto pela estrada de ferro Santos - Jundiaí , 

monopolizada pela São Paulo Railway (SPR). Essa nova linha partia da estação de 

Imperatriz Leopoldina, no tronco (Linha 8), e seguia até a estação Evangelista de Souza, 

na Mairinque-Santos, (atualmente desativada) para dali descer para o porto de uma 

maneira menos acentuada já que a Serra do Mar é uma significativa barreira topográfica 

de grande inclinação. Na figura 11 é possível visualizar esse ramal (destacado na cor 



36 

vermelho) e as demais linhas férreas construídas pelos empresários ligados à produção 

de matéria-prima no estado de São Paulo entre os anos 1850 e 1960, em especial o café. 

Em 1950, a malha ferroviária brasileira era composta por 49 estradas de ferro, totalizando 

36.745 quilômetros de linhas, das quais 75% se concentravam na região sul e sudeste 

(DAVID, 2008,:13).  

 

Figura 12: Ramal Jurubatuba (na cor vermelho) e demais linhas férreas no Estado de São Paulo 

 
Fonte: Estações Ferroviárias 20.  

 

Transportando passageiros e cargas desde a abertura da linha em 1957, o ramal 

acabou por se tornar uma das linhas de subúrbio da capital de ligação até o município de 

Santos. Em meados da década de 1970, a Sorocabana é extinta e é criada a Fepasa21, 

união de diversas linhas na maioria paulista, refletindo o declínio do transporte sobre 

trilhos no Brasil. 

Em 1984, a Fepasa transfere o gerenciamento da malha ferroviária para a CBTU22 

e em 1992, a CBTU transfere para a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – 

CPTM o gerenciamento das linhas férreas da Região Metropolitana de São Paulo 

(RMSP)23.  

A herança da CBTU para CPTM representou um cenário de caos, uma realidade 

bem distinta dos tempos áureos da 1° metade do século XX, com estações e trens em 

situações precárias além da própria ineficiência do sistema. A CPTM herdou uma ferrovia 

carente de recursos, com inúmeros problemas estruturais, principalmente nas áreas de 

                                                 
20 Estações Ferroviárias. Disponível em: <http://www.estacoesferroviarias.com.br/j/jurubatuba.htm>.Acesso em: 16 fev 
2011.  
21 Fepasa: Ferrovia Paulista S.A. é união das  Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, da Estrada de Ferro Araraquara 
SA, Estrada de Ferro Sorocaba S.A . e Estrada de Ferro São Paulo e Minas.  
22 CBTU: Companhia Brasileira de Trens Urbanos é uma empresa de serviços de transporte ferroviário de passageiros, 
com sede na cidade do Rio de Janeiro, e está ligada ao Ministério das Cidades. Foi pela junção da Diretoria de Transportes 
Metropolitanos – DTM e da Empresa de Engenharia Ferroviária S.A. – ENGEFER.  
23“A CBTU”. Disponível em:  <http://www.cbtu.gov.br/acbtu/acbtu.htm>. Acesso em: 12 ago 2011.  
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segurança e prestação de serviço. 

Até 1992, o então ramal de Jurubatuba operava apenas com as estações Ceasa, 

Jaguaré, Cidade Universitária, Pinheiros, Santo Amaro e por fim Jurubatuba, com poucas 

ofertas de horário de viagens por dia, não sendo altamente atrativa ao usuário e não 

representando um meio de circulação importante no contexto da Região Metropolitana de 

São Paulo (RMSP).  

Entre 1995 e 2006 foram investidos US$ 1,6 bilhão aplicado na CPTM, sendo 

possível mudar gradativamente a imagem inicial de caos e ineficiência da companhia. 

Pelos dados abaixo é possível verificar a tendência de crescimento da empresa, 

passando, em menos de 10 anos, a um aumento de 157% de passageiros 

transportados24, sendo que em 11/11/2011, teve o recorde de passageiros transportados: 

2.686.220, número esse com grande possibilidade de superação no ano de 2012.  

  

Tabela 1: Número de passageiros transportados pela CPTM por dia entre 1992 e 2011 

Ano 

2011 

quantidade , 

passageiro/dia) 

1992 894 mil 

1994 800 mil 

1996 835 mil 

1998 800mil 

1999 766 mil 

2000 869 mil 

2001 1 milhão 

2007 1,6 milhões 

2010 2,15 milhões 

2011 2,30 milhões 

Fonte: CPTM,2011 

 

 As linhas que compõem o sistema ferroviário da CPTM conforme a figura 11 são: 

• 7 - Rubi (Luz - Jundiaí); 

• 8 - Diamante (Júlio Prestes - Itapevi); 

• 9 - Esmeralda (Osasco - Grajaú);  

• 10 - Turquesa ( Luz - Rio Grande da Serra); 

• 11 - Coral (Luz - Estudantes)  

• 12 - Safira (Brás - Calmo Viana) 

 

 Apesar dos números e investimentos, ainda há muitos desafios a enfrentar com 

toda a máquina rodando, como a modernização de linhas férreas, dos trens, das 

                                                 
24 “Nossa história”. Disponível em: <http://www.cptm.sp.gov.br>.  Acesso em: 13 março 2012.  
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subestações, bem como da separação entre a circulação de passageiros e o transporte 

de cargas25, podendo assim disponibilizar serviços semelhantes aos do metrô, como por 

exemplo, a diminuição no tempo de espera entre os trens.  

Atualmente, a CPTM tem 89 estações, 258,6 quilômetros de extensão de linhas 

operacionais, e transporta em média 2.319.964 passageiros por dia (CPTM).  

 

2.1.2 O metrô 

A cidade de São Paulo foi a primeira cidade no Brasil a ter o serviço de metrô 

disponibilizado à população. Como empresa, a Companhia do Metropolitano de São 

Paulo – mais conhecida como Metrô, foi constituída em 1968, tendo em 1972 a primeira 

viagem de trem realizada entre as estações Jabaquara e Saúde. Em 1974, o trecho 

Jabaquara - Vila Mariana começou a operar comercialmente, pertencente a atual Linha 1 

- Azul, que realiza o trecho norte - sul26.  

Pelo custo benefício, a opção pelo metrô é uma solução viável para lugares que 

tenham uma alta demanda, sendo justificado normalmente em cidades de médio a alto 

porte. No caso da cidade de São Paulo está subordinado à Secretaria dos Transportes 

Metropolitanos – STM, que faz parte da área de infraestrutura do Governo do Estado de 

São Paulo. 

Em 2012, o Metrô de São Paulo possui três linhas em operação, 65,3 

quilômetros de rede e 58 estações. Somando com os números da Linha 4 - Amarela,, 

primeira linha a ser operada em regime de concessão,  passa a ter uma malha 

metroviária de 74,2 quilômetros de extensão e 64 estações (Metrô) 

As linhas que compõem o sistema metroviário são: 

• 1 - Azul (Jabaquara - Tucuruvi); 

• 2 - Verde (Vila Prudente - Vila Madalena); 

• 3 - Vermelha (Corinthians-Itaquera - Palmeiras-Barra Funda);  

• 4 - Amarela (Luz - Butantã); e 

• 5 - Lilás (Capão Redondo - Largo Treze)  

 

O sistema está integrado à CPTM nas estações Luz, Pinheiros, Tamanduateí, 

Brás, Palmeiras-Barra Funda, Tatuapé, Corinthians-Itaquera e Santo Amaro e aos outros 

modais de transporte na cidade de São Paulo conforme mapa do subitem 2.5.1, onde 

todas as linhas da rede pública (metrô, trem, EMTU) estão sistematizadas.  

                                                 
25 Está previsto o Ferroanel, um ‘meio’ anel de 60 quilômetros, que correrá na parte norte da cidade de São Paulo, interligando 
grosso modo a Linha 7 à  Linha 12 da CPTM para transporte exclusivo de cargas. Um dos motivos que pressionaram a 
execução dessa linha foi que a partir de 2015 será inviável o transporte de carga juntamente com a expansão de passageiros 
prevista pela CPTM, além da redução de despesas pelo custo de transporte lento na rede ferroviária no território urbanizado.  
26 Fonte: METRÔ. Disponível em: <www.metro.gov.sp.br>. Acesso em: 25 fev 2011.  
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No caso dessa pesquisa, a Estação Santo Amaro do metrô, da Linha 5 - Lilás, 

integra-se com a Linha  9 - Esmeralda, da CPTM, na estação de mesmo nome. A Linha 5 

iniciou sua operação comercial em 2002. Possui seis estações, com extensão atual de 

8,4 quilômetros, e está em obras de expansão.  

 Diariamente, somente a malha metroviária transporta cerca de 4,4 milhões de 

passageiros. Em setembro de 2001, o Metrô ultrapassou a marca de 21 bilhões de 

passageiros transportados desde a sua inauguração, em 1974 (Metrô). 

Observa-se na figura 13 a evolução do metrô no território da cidade a partir do 

ano de 1984 até os dias atuais. 

 

Figura 13: Mapa da rede metroviária de São Paulo em 1984, 1994, 2004 e 2012 

 
Fonte: RIBEIRO, B.,  VEIGA, E. 27 

 

Por fim, as linhas do Metrô, somadas às linhas férreas da CPTM, configuram 

332,8 (74,2 + 258,60, respectivamente) quilômetros de rede metroferroviária, que foram 

integradas numa rede única com a integração do cartão do Bilhete Único28, e podem ser 

                                                 
27  RIBEIRO, B., VEIGA, E., Há 40 anos, o metrô – enfim – começa a operar. O Estado de S. Paulo, C5, 2 set 2012  
28 Os cartões magnéticos já existiam desde o final do século XX, mas São Paulo somente conheceu oficialmente esse sistema, 
conhecido como Bilhete Único, em 2004, quando foi lançado pela prefeitura de São Paulo. O Bilhete Único marcou uma 
evolução do sistema de rede de transporte público, em espacial em setembro de 2006, quando ocorreu a integração tarifária e 
modal entre o Metrô, CPTM e as linhas de ônibus. Desse modo é possível a utilização de apenas um cartão recarregável nos 
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visualizadas na mancha urbana a seguir.  

 

Figura 14: Rede metroferroviária na mancha urbana 

 
Fonte: skyscrapercity 29. Tratamento da autora. 

 

2.2 O sistema sobre pneus 

 O sistema sobre pneus, motorizado, pode ocorrer basicamente em três modos. O 

ônibus – modo coletivo; o automóvel e a motocicleta – modo individual; e o táxi – modo 

individual de aluguel. A seguir, serão analisados essas três maneiras de circulação 

motorizada.  

 

2.2.1 O ônibus: modo coletivo  

A história de atuação dos ônibus em São Paulo é longa e tortuosa. De maneira 

geral, surgiu como concorrente às linhas de bonde, fixas no território, e foi fundamental 

na expansão desenfreada do território urbano. Em 1939, o Prefeito Prestes Maia criou a 

                                                                                                                                                    
três modais por um determinado tempo e com vantagens tarifárias, pois permite o desconto em relação à utilização separada 

de cada modal. Antes da criação do Bilhete Único era necessário comprar bilhetes de papel específicos para cada modal. 
Para realizar uma viagem onde ônibus e metrô fossem necessários, era preciso comprar pelo menos duas passagens, um 
para o ônibus e outra para metrô.  Além disso, se fosse almejada a troca de linha (que eventualmente pode auxiliar na 
flexibilização do percurso pelo usuário) era necessário se deslocar para um terminal de ônibus para que ocoresse a mudança 
gratuita entre as linhas, o que dificultava a intermodalidade e o tempo de viagem. Com o Bilhete Único o usuário pode pegar, 
por um determinado período de tempo, vários ônibus com o valor de uma única passagem. Acabou com a principal função dos 
terminais (troca de linhas de forma gratuita) e transmitiu ao usuário uma flexibilização no percurso com o aumento das 
possibilidades das linhas, não sendo obrigado a ficar numa linha para alcançar seu destino. 
29 Fonte:Skyscrapercity. Disponível em:  <http://www.skyscrapercity.com/archive/index.php/t-881092.html. Acesso em: 29 
out 2012.  
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CETS - Comissão de Estudos de Transportes Coletivos do Município de São Paulo, com 

o objetivo de elaborar um programa para administração municipal assumir o controle dos 

transporte públicos. Em 1941, o governo federal prorroga compulsoriamente a concessão 

da Light para gerir os transportes públicos. Em 1946, o Prefeito Abrahão Ribeiro, por 

meio do Decreto Lei nº 365, determinou a constituição de uma empresa para prestar 

serviço de transportes coletivos por 30 anos, a Companhia Municipal de Transportes 

Coletivos (CMTC).  

Em 1947 os bondes ainda eram responsáveis pelo transporte de 65% da 

população; os outros 35% destinavam-se aos ônibus. A CMTC recebeu o patrimônio da 

Light relativo ao transporte coletivo e assumiu a frota de todas as 37 empresas 

particulares existentes e suas 90 linhas municipais de ônibus30.  

O sistema de ônibus que poderia constituir como um serviço complementar e 

periférico à rede de bondes passou a ser um modelo concorrente na mobilidade urbana 

(ZIONI, 1999:35). A tendência de hegemonia do automóvel e do ônibus como meios de 

circulação, como prognosticou, em 1926, o prefeito de São Paulo, Pires do Rio, é visível 

no discurso abaixo: 

 

[...] Já os bondes encontram imensa dificuldade para transitar nas ruas centrais 
da cidade [...] Temos, inevitavelmente, de retirar os bondes das ruas centrais e 
de providenciar sobre a regulamentação do transito dos auto-ônibus (ZIONI, 
1999).  

 

Em 1991 ocorre a municipalização dos transportes coletivos por ônibus. No fim de 

1992 a CMTC era responsável pela operação de 27% do serviço de transporte de 

passageiros; o restante era atendido por empresas contratadas. Por fim, em 1995 a 

CMTC deixa de existir e a SPTrans assume o planejamento e a programação de linhas, 

frota, fiscalização, arrecadação, contratação e remuneração das empresas operadoras31; 

situação que perdura até os dias atuais. Logo, todas as questões relacionadas ao ônibus 

municipal é de responsabilidade da empresa SPTrans; sendo a terceira entidade pública 

no trato do transporte coletivo, ao lado do Metrô e da CPTM.  

O sistema da SPTrans, em linha gerais, funciona na base da articulação entre os 

terminais de ônibus, pontos de parada e dos corredores exclusivos, num sistema tronco-

alimentação implantado em 2003. O tronco seria o Subsistema Estrutural destinado a 

atender altas demandas e integrar diversas regiões às áreas centrais da cidade. No 

tronco é onde se localizam os corredores de ônibus e circulam veículos de médio e 

grande porte. Já o Subsistema Local seria a malha estrutural que atenderia aos 
                                                 
30 Cronologia do Transporte Coletivo em São Paulo 1865-2006. SPTrans.  Disponível em: 
<http://www.sptrans.com.br/museu/acessivel.aspx>. Acesso em 31 jan 2011.  
31 Cronologia do Transporte Coletivo em São Paulo 1865-2006. SPTrans. Disponível em: 
<http://www.sptrans.com.br/museu/acessivel.aspx>. Acesso em: 31 jan 2011.  
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deslocamentos internos nos subcentros, com linhas operadas por ônibus comuns e 

veículos de menor porte, como micro e mini ônibus, e alimentaria o tronco.  

Os terminais são áreas onde as linhas têm seu ponto de chegada ou de partida, 

bem como servem de parada, descanso e troca de motoristas entre outras funções 

estruturais que dão suporte ao sistema. Em São Paulo são, ao todo, são 28 terminais 

municipais e um intermunicipal. Quanto às paradas, existem 19 mil paradas demarcadas 

por um totem metálico ou de madeira ou eventualmente por uma cobertura, distribuídos 

por todo o território. Já os corredores são faixas exclusivas para ônibus e foram criados 

para distribuir melhor os veículos nas vias, evitar a competição por espaço nas vias com 

os veículos particulares, e melhorar a regularidade dos ônibus na rede, sistema baseado 

no modelo do BRT da cidade de Curitiba (SPTrans, 2012).  

Do sistema de rede operado pela SPTrans, os corredores se destacam pelas 

intervenções que ocorrem nas vias, como a implantação do pavimento em concreto (mais 

resistente e de baixa manutenção se comparado ao asfalto); mobiliário urbano de 

maiores dimensões (já que a demanda nos corredores tendem a ser maior que nas 

paradas) com painéis eletrônicos informativos; pela facilidade de leitura do percurso, já 

que normalmente são situados em eixos importantes da cidade e interligam grandes 

distâncias. Na cidade de São Paulo existem 10 corredores. São eles: 

• Campo Limpo/ Rebouças/ Centro; 

• Ver. José Diniz/ Ibirapuera/ Santo Cruz (próximo à estação em estudo); 

• Expresso Tiradentes (eixo sudeste); 

• Inajar/ Rio Branco/ Centro; 

• Itapecerica/João Dias/ Santo Amaro (próximo à estação em estudo); 

• Jd. Ângela/Guarapiranga/ Santo Amaro (próximo à estação em estudo); 

• Paes de Barros; 

• Parelheiros/ Rio Bonito/Santo Amaro (próximo à estação em estudo); 

• Pirituba/Lapa/Centro; e 

• Santo Amaro/Nove de julho/Centro (próximo à estação em estudo).  

 

Pela quantidade de ônibus nesses corredores, alta demanda de usuários nos 

horários de pico, e pela falta de pontos de ultrapassagem, a média de velocidade dos 

ônibus nos corredores no horário de pico é 15km/h e dificilmente passa de 20 km/h32. Há 

ainda a desvantagem de não existir um mapa33 dessas linhas na cidade disponível, 

                                                 
32 RODRIGUES, A., RIBEIRO, B., COSTA, N. Velocidade média à tarde não sai dos 15 km/h. O Estado de São Paulo. 
Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,velocidade-media-a-tarde-nao-sai-dos-15-kmh-
,870973,0.htm>. Acesso em: 10 maio 2012.  
33 O uso da tecnologia na mobilidade urbana de grandes metrópoles, em especial na RMSP, que não possui redes 
integradas e sim uma pulverização de meios de transportes inelegíveis no território, vem desempenhando uma revolução 
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dificultando a um possível novo usuário a escolha desses corredores, bem como da 

visualização da possibilidade da intermodalidade entre as estações de metrô/trem e 

corredores.  

Mesmo sem o auxílio dos mapas, os dados Origem e Destino (OD) no município, 

no período entre 1960 e 1980, revelam que a utilização dos ônibus operados por 

empresas privadas foi predominante (VASCONCELLOS, 1999:157). Pela OD de 1968, os 

ônibus eram responsáveis por 59% dos deslocamentos ocorridos na cidade e por 93% 

dos transportes públicos, sendo os 7% restantes nos trilhos da RFFA e Fepasa. Mesmo 

com a operação do Metrô em 1974, o ônibus continuou representando o meio mais 

importante do transporte público. Em 1980, a rede metroferroviária representava 19% e o 

ônibus 81% do transporte público. Existiam 98 km de trilhos, sendo 17 km destinados ao 

metrô, 34 quilômetros à Fepasa e 47 quilômetros à Rede Ferroviária Federal (Ibidem, 

1999:158). Na última pesquisa o deslocamento por transporte coletivo motorizado 

representou 55%.  

Além das linhas de ônibus municipal há ainda o sistema de ônibus da EMTU - 

Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos. A EMTU é uma empresa controlada pelo 

Governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Estado dos Transportes 

Metropolitanos (STM) que fiscaliza e regulamenta o transporte metropolitano de baixa e 

média capacidade nas três Regiões Metropolitanas do Estado de São Paulo (RMSP). 

Na RMSP existem os corredores Metropolitanos ABD (entre o bairro de São 

Mateus, ao Jabaquara, atravessando os municípios e Mauá, Santo André, São Bernardo 

do Campo e Diadema), e Extensão Diadema Morumbi/Berrini (liga o bairro de São 

Mateus, no extremo leste da capital paulista, ao Jabaquara, na zona sul, passando pelas 

cidades de Mauá, Diadema, São Bernardo do Campo e Santo André). Esse corredor 

interliga o Terminal Diadema às Estações Berrini e Morumbi da Linha 9 da CPTM com 

integração tarifária. Há ainda e o Terminal Metropolitano de Cotia (EMTU).  

Apesar de existirem ainda poucas linhas há os trólebus na cidade cujo sistema 

influenciou a implantação do Terminal de ônibus Santo Amaro pertencente à área de 

estudo de caso. Eles foram implantados pela primeira vez em 1949 pela CMTC, sendo o 

ano de 1969 o auge desse sistema34. Em 1985 foi implantado um corredor exclusivo para 

o trólebus e ônibus no corredor Santo Amaro – Nove de Julho tendo o Terminal Santo 

Amaro o início da linha. Foi desativado na gestão de Marta Suplicy (2000/2004). 

 

 
                                                                                                                                                    
na leitura de acesso aos sistemas de circulação. A tendência do futuro é o uso do celular como uma das variáveis que 
auxiliarão na mobilidade urbana no território urbano carregado de informações e possibilidades. Assim, o mapa dos 
corredores de ônibus associado às linhas, poderão, se existentes, ser acessados do celular.  
34CMTC. Histórico do sistema trólebus. Disponível em: <http://www.trolebusbrasileiros.com.br/cmtc_hist_trol.htm>.  Acesso 
em: 5 nov 2012. 
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Figura 15: Trólebus no corredor Santo Amaro - Nove de Julho 

 
Fonte: Trólebus – 50 anos em São Paulo, publicado pela SP Trans – São Paulo Transporte S/A e ANTP124 

 

Por fim, diariamente, o serviço de ônibus na cidade tem diversos desafios a 

enfrentar, como a melhoria dos serviços, englobando especialmente a frequência dos 

ônibus e a diminuição do tempo de espera nos pontos e quiçá a implantação do 

timetable35 nos modelos londrinos. Nas vias onde não há corredores exclusivos, é 

necessário disputar espaço com os veículos particulares, o que prejudica ainda mais a 

frequência dos serviços e a imprevisibilidade do tempo total do percurso.  

Em virtude dos dados obtidos pelo número de viagens no transporte público no 

primeiro semestre de 2012, observa-se uma tendência na migração de passageiros dos 

ônibus para o metrô e trem, já que nesse período se iniciou um movimento de queda 

histórica no número de passageiros transportados nos ônibus. Possivelmente, essa 

mudança ocorre pela atratividade da qualidade do serviço metroferroviário, onde o tempo 

da viagem é mais previsível que nos ônibus. Atualmente, cerca de 9,8 milhões de viagens 

são feitas de ônibus e cerca de 7 milhões de metrô e trem. A SPTrans prevê um cenário 

para 2020 no qual 26,5 milhões de viagens ocorrerão por trilhos e 7,8 milhões por 

ônibus36.  

Hoje, todos os modos de transporte metropolitano gerenciados pelo Estado 

(CPTM, Metrô e EMTU) estão representados em um único mapa (figura 15). Vale 

observar que a unificação das linhas metroferroviárias ocorreu após a integração tarifária 

entre essas companhias. Anteriormente, os mapas da rede de metrô e trem eram 

                                                 
35 Recentemente, foi noticiado nos jornais a implantação de relógios de rua com visor em LED, pontos de ônibus 
transparentes e totens informativos que farão parte do novo visual das ruas de São Paulo. Espera-se 6.500 novos abrigos 
para espera de ônibus e  adaptados para pessoas com deficiência. Haverá quatro tipos de estrutura para os pontos, que 
irão variar conforme a região, ora com linguagem hi-tech, ora linguagem brutalista. Em alguns abrigos poderá haver painéis 
sensíveis ao toque. São previstos também 14.700 totens com rotas e horários dos ônibus, além de informações de 
interesse público.Disponível em: 
<http://www.emplasa.sp.gov.br/emplasa/noticia/naimprensa/arquivos/NI_25_10_2012_high.html>. 
36 RIBEIRO, B., DEODORO, J. Cai número de passageiros de ônibus pela 1° vez desde a adoção de bilhete único. O 
Estado de São Paulo, C3, 27 ago 2012.  
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separados, o que prejudicava a leitura do sistema sobre trilhos. Como já exposto acima, 

ainda não há o mapa dos principais corredores da cidade, gerenciado pela SPTrans, que 

estaria ainda integrado à rede do transporte público e coletivo da metrópole. 

No mapa a seguir, encontram-se todas as estações da rede metroferroviária e dos 

corredores de ônibus gerenciados pela EMTU. São também indicadas as estações que 

têm bicicletário, E-fácil (estacionamento de carro integrado) e terminais metropolitanos de 

ônibus, entre outras informações.  

 

Figura 16: Mapa do transporte metropolitano  

 

Fonte: CPTM, 2012 

 

2.2.2 O automóvel e a motocicleta: modo individual 

O protagonismo do automóvel no sistema de transporte da cidade começou a 

partir dos anos 50 (pós Segunda Guerra Mundial), pela adoção do modelo viário baseado 
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no Plano de Avenidas e “apoiado” pelos planos de ajuda econômica e de 

desenvolvimento industrial do governo norte-americano em detrimento do incentivo e 

modernização contínua do transporte público (ZIONI, 1999:56). 

Diversas intervenções ocorreram no espaço público que, em nome da eficiência 

máxima, cega, e da funcionalidade extrema da circulação quase exclusiva dos carros, 

resultaram na construção de uma cidade com fluxos forçados no território urbano, 

acarretando em perdas significativas dos espaços públicos. O maior exemplo é a 

concepção urbanística do Plano de Avenidas elaborado em 1930, que se opunha a 

qualquer obstáculo físico para o crescimento urbano, antes existente pela linha férrea do 

bonde e do trem. A escolha política e econômica pela circulação viária resolveria também 

os problemas sociais existentes na cidade, onde a maioria da população, pobre e rica, 

encontrava-se no Centro. Naquele momento, a situação social era considerada densa e 

explosiva37 e a possibilidade da expansão urbana desenfreada no território poderia 

deslocar a população de baixa renda para além dos limites visuais da classe de maior 

poder econômico.  

Engolindo morros e vales, a opção pela circulação sobre pneus permitiu a 

construção de loteamentos longe do Centro, dispersos e sem infraestrutura, de baixa 

densidade principalmente se comparado ao padrão anterior concentrado em torno dos 

trilhos. Conforme relata Rolnik,  

 

Se em 1914 a área ocupada é de 3.760 hectares (1ha = 10 mil m², ou 
aproximadamente um quarteirão) e a densidade é de 110 hab/ha, em 1930 a 
área ocupada será de 17.653 hectares e a densidade se mantém praticamente 
constante, em torno de 50 hab/ha até a década de 1970 [...] (ROLNIK, 
2001:33). 
 

Observa-se também o fenômeno de segregação urbana no espaço, atrelada ao 

afastamento da população dos serviços e investimentos públicos. Conforme relata 

Villaça:  

 

Os estudos tradicionais da segregação (como os da sociologia urbana 
americana entre as décadas de 1950 e 1970), e alguns produzidos no Brasil, 
não mostram objetivamente (às vezes, nem implicitamente) as relações entre, 
de um lado, a segregação e o restante da estrutura urbana, e, de outro, suas 
relações com demais aspectos da totalidade social, ou seja, com seus 
aspectos econômico, político e ideológico (VILLAÇA, 2011:38).  
 

A implantação efetiva do plano e das avenidas radiais propostas por Prestes Maia 

ocorreram apenas quando ele tornou-se prefeito, no início dos anos 40. “Nove de Julho, 

23 de Maio, Radial Leste: todas fazem parte do plano que acabou por definir, até os dias 

de hoje, a estrutura urbana básica da cidade” (ROLNIK, 2001:33), que possibilitaram o 
                                                 
 



47 

palco para que os automóveis motorizados atuassem no território urbano, cada vez mais 

extenso.  

Além da construção dessas avenidas ocorreu também o confinamento dos 

‘pequenos’ rios em galerias e canais e a retificação dos rios Tietê e Pinheiros e a 

consequente implantação de avenidas de fundo de vale. Exemplo do modelo é a 

construção da Avenida do Estado (ao lado e sobre o rio Tamanduateí), Avenida 

Aricanduva (junto ao córrego de mesmo nome), as marginais Pinheiros e Tietê ao lado 

dos respectivos rios entre outros. Somente neste último, foram encurtados 25 quilômetros 

(DINIZ, 2002,33), medidas essas que seriam dificilmente aprovadas nos dias atuais em 

função do impacto ambiental e da descaracterização do ambiente.  

 

Figura 17: Aplicação do Plano de Avenidas no território da cidade. Sistema radial-perimetral 

 
 Fonte: CAMPOS, SOMECH: 2002: 62 

 

Destaca-se também que com a retificação do rio foi possível a ocupação das 

áreas próximas e a ‘transposição’ para a outra margem, anteriormente pouco ocupada, 

ampliando ainda mais o território que as linhas férreas nunca tinham alcançado.  

No início da década de 60, havia 10 transposições no rio Tietê e 5 no Rio 

Pinheiros  - Jaguaré, Eusébio Matoso, Cidade Jardim, Socorro e João Dias,  

(VASCONCELLOS,  1999:181). A mobilidade viária configurou definitivamente o padrão 

de deslocamentos da cidade, agora de uma maneira irreversível.   

Entendendo o Plano de Avenidas e conhecendo geograficamente o local dos 

eixos propostos, a circulação viária na cidade é significativamente facilitada, uma vez que 

após esse Plano não ocorreu nenhuma outra intervenção que alterasse a lógica de 

circulação interna na cidade. Talvez, a única exceção seja o Rodoanel Mário Covas, 

parcialmente implantado38, cuja primeira parte foi inaugurada em 2002. Contudo, o 

                                                 
38 O Rodoanel Mário Covas (SP-21) é um anel  de 177 quilômetros distante de 20 a 40 km do centro de São Paulo, e 
interligará  as principais rodovias existentes no entorno da cidade, da mancha urbana. Visa tornar o trânsito interno mais 
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Rodoanel trata, a priori, da circulação destinada para fora da mancha urbana, em 

especial do transporte de carga, e não para a mobilidade diária dos habitantes. 

Na circulação interna, a lógica é, em linhas gerais, uma hierarquização das vias 

que são englobadas num sistema estrutural de vias, cujas principais vias são oriundas do 

Plano de Avenidas. Atualmente, as vias podem ser consideradas de trânsito rápido ou 

vias expressas caracterizadas por acessos especiais com trânsito livre, sem intersecções 

em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestre em 

nível (N1). A segunda via da hierarquia é a arterial, sendo aquela caracterizada por 

intersecções 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 (N2). A via coletora é aquela destina a coletar e distribuir o trânsito que tenha 

necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o 

trânsito dentro das regiões da cidade (N3). E por último há a via local, aquela 

caracterizada por intersecções em nível não semaforizada, destinada apenas ao acesso 

local ou a áreas restritas (Código de Trânsito Brasileiro). 

Na figura 18 é possível observar a hierarquia existente na área de estudo como a 

N1 representada na cor da linha preta grossa e as locais na cor da linha cinza clara; e as 

propostas de melhorias, entre elas, a abertura de uma via imediatamente paralela ao Rio 

Pinheiros na margem oeste, já que esse eixo é existente somente até a Ponte 

Transamérica e o início da Avenida Guido Caloi, paralela ao canal Guarapiranga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
ágil, eliminando o tráfego pesado de cargas de passagem. É dividido em quatro trechos, norte - sul, leste - oeste. Até o 
momento, apenas o trecho oeste e sul estão prontos.   
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Figura 18: Rede viária estrutural na área da Estação Santo Amaro  

 
 Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo. SEMPLA; PDE; mapa 02; 2008. 

 

O incentivo ao transporte individual motorizado ainda é hegemônico, com grandes 

investimentos em vias, viadutos, marginais etc. “O estímulo à produção de automóveis 

tem sido renovado ao longo das décadas, apoiado também na melhora das condições 

econômicas gerais da população” (MAGALHÃES, IZAGA, PINTO, 2012:36). Exemplo é o 

crescimento demográfico de 13% versus o crescimento de 66% de veículos no Brasil 

entre 2003 e 201039.  

Contudo, os números atuais que surgem em funções dos incentivos ao transporte 

individual alarmam. Em relação à frota paulistana, o aumento de carros vem crescendo 

compulsoriamente. Em 2001 cresceu 3,49%; em 2007, registrou um aumento de 5,36%, 

passando para 6,54% em 2008. Em 2009, bateu o recorde, crescendo 6,79%40. O 

número de motos na cidade no ano de 2000 era de 368.690, e em 2010 de 875.887 

motos, representando um crescimento de 137% (SEMPLA). Em São Paulo, em 2007, o 

índice de mobilidade era de 1,29; sendo que 1977 apresentou o melhor índice da média 

histórica de mobilidade (1,53); ou seja, o número de viagens motorizadas por habitante 

reduziu 18,6% em 30 anos. Com a greve dos metroviários em maio de 2012, São Paulo 

conquistou a marca histórica de 249 km de congestionamento para o horário das 10 da 

manhã (CET). E por último, cita-se o aumento das mortes no trânsito envolvendo os 
                                                 
39 Portal Terra. Acesso em: 2 abril 2012 Disponível em:  
<http://www.istoe.com.br/reportagens/233957_TEMPO+MEDIO+GASTO+NO+TRANSITO+NO+BRASIL+CRESCE+20+EM
+7+ANOS>. 
40 MENDONÇA, Fernando. Frota de São Paulo ultrapassa a marca de 7 milhões de veículos. UOL. Disponível em 
<http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2011/04/04/sao-paulo-chega-aos-7-milhoes-de-veiculos.htm>. Acesso 
em: 4 abril 2011. 
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motociclistas, mais conhecidos como motoboys, além da poluição ambiental pela 

concentração de poluentes oriundos de milhões de carros, hoje, superior aos 7 milhões 

somente na cidade de São Paulo (Denatran).   

Apesar dos altos números da quantidade de automóveis particulares nas vias da 

cidade, o incentivo com a integração com o transporte público é tímido. Em São Paulo, 

existe o programa E-Fácil, pelo qual se deixa o veículo num estacionamento localizado 

ao lado das estações contempladas a um preço acessível e se recebe dois bilhetes para 

usar no Metrô, CPTM ou ônibus da SPTrans. A tarifa de integração vale por 12 horas. O 

E-Fácil existe na Linha 2 - Estação Santos-Imigrantes, e na Linha 3 - Vermelha nas 

estações Brás, Bresser-Mooca, Marechal Teodoro, Corinthians-Itaquera. Já na CPTM 

ocorre somente na estação Guaianazes.   

Por fim, os resultados da pesquisa Origem e Destino (OD) expressam a 

distribuição suicida entre os modais pela alta dependência do uso do sistema viário. No 

período entre 1997-2007, pela pesquisa OD na Região Metropolitana de São Paulo os 

dados indicam 23% no número de viagens motorizadas e 18% nas viagens não 

motorizadas. Do universo do modo motorizado, o transporte coletivo cresceu de 51% 

para 55% enquanto o modo motorizado individual decresceu de 49% para 45%. A 

principal perda deste modo individual se deu no uso do automóvel (de 47% para 41%), 

com o aumento do transporte por motocicleta (de 0,7% para 2,9%)41.  

Na cidade de São Paulo, a engenharia de tráfego é de responsabilidade da 

empresa pública Companhia de Engenharia de Tráfego - CET desde o ano de 1976, 

sendo a quarta entidade a ter um papel fundamental na mobilidade urbana, já que ela tem 

como missão “planejar e implantar, nas vias e logradouros do município, a operação do 

sistema viário, com o fim de assegurar maior segurança e fluidez do trânsito” nos 15.546 

quilômetros de vias da cidade (CET). Contudo, em 16 de abril de 2012, foi noticiado pelo 

jornal O Estado de São Paulo que o Ministério Público Estadual (MPE) concluiu que a 

CET não tem capacidade para avaliar o impacto que os shoppings center (geradores de 

trânsito) causam no trânsito. E que em 10 de fevereiro de 2011 a própria CET teria 

encaminhado um ofício ao MPE admitindo a incapacidade em quantificar ou estimar as 

consequências para fluidez e segurança do trânsito geradas em decorrência da 

implementação de cada Shopping Center, demonstrando as contradições existentes na 

área de transportes na cidade de São Paulo.  

Se a CET só tem capacidade plena em produzir multas e taxas, não alardeando à 

sociedade paulistana quanto à quantidade de veículos nas vias da cidade e ao aumento 

dos acidentes – em especial com as motocicletas –, nem tampouco investindo em 

                                                 
41 MAGALHÃES, S., IZAGA, F., PINTO, A. L. Cidades, mobilidade habitação e escala um chamado à ação. Brasília: 
Confederação Nacional da Indústria,  2012:34.  
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soluções de engenharia inteligente, compatibilizada com outras variáveis da mobilidade, 

quanto menos dando suporte em tempo real da circulação da metrópole aos milhões que 

nela circulam, pergunta-se, quem seria o órgão capaz de avaliar os impactos da 

quantidade de veículos motorizados nas vias de São Paulo? 

 

2.2.3 Táxi: modo individual de aluguel 

 A cidade de São Paulo tem a maior frota de táxi do país, com 33 mil veículos 

licenciados. A Prefeitura é responsável pela emissão dos alvarás e entende que esse 

número está adequado à demanda de passageiros que fazem uso desse transporte, 

portanto não há previsão do aumento42.  

Um táxi é um meio de transporte individual de passageiros com veículo de aluguel 

provido de taxímetro e pode ser classificado nas seguintes categorias: Comum, Comum-

rádio, Especial, Luxo e Executivo. Somente os veículos que se adaptam, podem 

transportar pessoas com mobilidade reduzida.  

Os veículos destinados ao transporte individual de passageiros utilizam local para 

estacionamento designado Ponto de Estacionamento, nesse trabalho designado como 

Ponto de táxi. O ponto de estacionamento é fixado pela Prefeitura do Município de São 

Paulo tendo em vista o interesse público43.  

O serviço é gerenciado pelo Departamento de Transportes Públicos (DTP) 

responsável pela gestão, regulamentação, cadastro, vistoria e fiscalização dos serviços 

de transporte realizados por táxis, fretamento e escolar, transporte de carga e moto-frete 

subordinada à SMT (Secretaria Municipal de Transportes). Uma vez com posse do alvará, 

é necessário que o veículo seja da cor branca, de qualquer marca e aplique os adesivos 

solicitados pela DTP para caracterização de um táxi, entre outros equipamentos, como o 

taxímetro.  

Entre os requisitos para se obter o Condutax é a apresentação do comprovante de 

realização do Curso Especial de Treinamento e Orientação, que tem carga horária fixa 

mínima de 32 horas de aula. Como referência a esse curso, compara-se com a exigência 

de no mínimo dois anos requeridos na cidade de Londres para o serviço de motorista de 

táxi.  

O serviço de táxi em São Paulo é descentralizado, onde cada licença é destinada 

a uma pessoa física que tem autorização de transitar por uma linha. Não há uma central 

telefônica ou site que gerencie os chamados dos usuários, dificultando o controle das 

linhas e da qualidade dos serviços prestados pelos motoristas de táxi.  
                                                 
42 Prefeitura da Cidade de São Paulo. Disponível em:  
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/saiba_como_e_e_como_funciona/index.php?p=3875. 
43 Idem. Disponível em:  
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/manual_np_fisc_transp_pub_1253134116.pdf>. Acesso em: 19 
nov 2012.  



52 

O pagamento é mediante a moeda brasileira e o valor do quilômetro rodado e 

bandeira inicial é fixado pela prefeitura. Recentemente, iniciou-se um sistema no qual é 

possível chamar táxis cadastrados por meio de aplicativo de celular.  

 

2.3 O sistema não motorizado 

2.3.1 O pedestre  

O andar a pé é o modo de transporte mais exercido na cidade de São Paulo, com 

oito milhões diários de viagens (MALATESTA, 2007:10) conforme dados da pesquisa 

Origem e Destino (OD) de 1997. Ainda é o modo mais sustentável quando comparado 

aos demais, pois colhe como resultado a melhoria da vida urbana, refletida na qualidade 

do ar, sonora, da saúde pública, na promoção da inserção social e da redução dos 

índices de violência e criminalidade demonstrados na pesquisa de dissertação da Maria 

Ermelina B. Malatesta. Entretanto, é tratado de forma restrita pelos responsáveis por 

administrar e planejar a cidade, perdendo qualidade na principal infraestrutura urbana em 

que ocorre a caminhada: a calçada.  

Com o aumento dado à prioridade do transporte motorizado nos últimos 50 anos 

criou-se uma contraposição entre o circular do pedestre e a infraestrutura destinada aos 

veículos. Os pedestres foram lançados a toda sorte de descontinuidades, desinformação, 

rampas, buracos, desníveis, intermináveis esperas, sustos, medos” (Ibidem, 2007:10) 

cujo fenômeno ressalta a importância de rever  

 

paradigmas do desenho urbano, direcionando-os para o seu caráter ambiental 
e de valorização da paisagem através da qualificação dos espaços e da 
infraestrutura da caminhada, concebendo-a como um ecossistema próprio que, 
ao abrigar a forma mais orgânica de transporte, integra-se ao ecossistema 
urbano da cidade de São Paulo, preparando-o para a grande virada conceitual 
das funções do ambiente e das formas de transportar, que certamente 
propiciarão o resgate dos espaços para o ser humano, promovendo a 
sustentabilidade por independer de qualquer recurso energético exógeno 
(Ibidem, 2007:11) 
 

 A história da caminhada como enfoque utilitário se dá concomitantemente à 

evolução da formação das sociedades: sendo profundamente modificada com a divisão 

entre as áreas destinadas à circulação a pé e ao tráfego sobre rodas nas cidades 

romanas, e chegando aos tempos modernos caracterizada pela total fragmentação entre 

o pedestre e o veículo. Entretanto, no pós-modernismo ocorre a retomada das áreas 

pedestrianizadas, como nos “atuais Woonerfs holandeses que retomam o desenho 

urbano das primeiras cidades trazendo de volta a convivência espacial do homem e da 

máquina, porém com um desenho ambiental que priorize a caminhada” (ASCHER, 

2010:18).  

Pela última pesquisa OD na cidade de São Paulo, a distribuição é quase 
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equitativa entre os três principais modos de transporte: à circulação a pé destinavam-se 

10.812 milhões; ao transporte coletivo 10.473 milhões e ao transporte individual 10.147 

milhões, representando 34% do total. Considerando que para a pesquisa as viagens a pé 

são aquelas com extensão mínima de 500 metros, bem como para poder acessar um 

trem e ônibus e atingir o destino, também é utilizado o percurso a pé, pode-se chegar à 

conclusão de que quase 70% do total de todos os deslocamentos são realizados por 

esse modo. 

A calçada é o principal elemento de suporte do modo de transporte a pé. O 

Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é que estabelece as regras do circular na rede viária 

em todo o território do país (seja urbana, interurbana ou rodoviária) e para todos modais. 

O CTB define a calçada como o local para exercício do modo de transporte a pé, parte da 

via junto às edificações e totalmente separada do leito viário. As normas do CTB 

especificam uma área livre destinada ao fluxo de pedestres cuja largura mínima deve 

comportar o volume local de pessoas circulando e de faixas laterais que comportem o 

mobiliário urbano, sinalização vegetação etc. A ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) estabelece a declividade transversal de 2 a 3% a cada 1 metro.  

A construção e manutenção são de responsabilidade do proprietário ou locatário 

do imóvel situado em frente à calçada conforme a Lei n° 10.508/88, regulamentada pelo 

Decreto n° 27.505/88. A lei prevê a aplicação de multa aos responsáveis pelos imóveis 

caso a legislação não seja respeitada.  

Há diversas leis que tratam das formas de utilização da área que engloba as 

calçadas e não nos cabe aqui esgotá-las, como o Código de Obras do Município. 

Destaca-se o Programa Passeio Livre, criado pela Prefeitura em 2006, cujo objetivo foi 

conscientizar a população sobre a necessidade de manter as calçadas em bom estado 

de conservação. O programa estipula para calçadas com até 2 metros uma largura 

mínima de 1,20m na segunda faixa livre, sendo a primeira destinada à colocação de 

árvores, mobiliário urbano etc. Para garantir a aplicação foi instituído o Decreto Municipal 

n°45.904/96.  

Contudo, normalmente, as calçadas têm a largura definida “a partir do espaço 

resultante após garantir os espaços necessários para acomodar com fluidez o tráfego 

motorizado, principalmente o individual” (MALATESTA, 2007:89).  

Malatesta destaca ainda a hierarquia das calçadas numa rede, como ocorre de 

maneira similar na circulação viária dos veículos motorizados, onde as vias são 

diferenciadas conforme os níveis de importância no fluxo. Porém, diversamente da 

hierarquia que define a importância do viário, a hierarquia do modo de transporte a pé, 

“apresenta como fator principal o ambiente urbano, independentemente do espaço 

disponível no viário para o seu exercício” (MALATESTA, 2007:134) e tal questão do 



54 

ambiente construído será fortemente sentida na análise do estudo de caso no capítulo 

quatro.  

 

2.3.2 A bicicleta 

O uso das bicicletas como meio de transporte significativo em algumas cidades 

européias é uma realidade, como em Copenhague e Holanda. Na cidade de São Paulo 

ela ainda engatinha como uma possibilidade efetiva para a mobilidade e se equipar com 

os outros modais, mesmo tendo aumento do número de viagens de bicicleta no Município 

confirmado pelos resultados das últimas pesquisas de Origem e Destino do Metrô (1997 

e 2007).  

 Atualmente, as ações públicas na cidade de São Paulo focam mais no uso da 

bicicleta como  lazer do que como um meio de transporte que poderia gerar um sistema. 

A cidade possui duas leis que obrigam todos os locais com grande afluxo de pessoas a 

instalar um bicicletário44, mas ambas ainda não foram regulamentadas. Entretanto, nos 

últimos anos vem ocorrendo um amadurecimento da sociedade quanto ao uso da 

bicicleta como uma possibilidade para a mobilidade. Isso é sentido pela inauguração de 

várias ciclofaixas na cidade e pelo uso efetivo delas.  

A cidade de São Paulo tem um malha cicloviária de 230 quilômetros de extensão 

(CET, 2012) caracterizada pela presença de diferentes como ciclovias, ciclofaixas 

operacionais de lazer, ciclofaixa definitiva e rotas de bicicletas (ciclorrota).  

A ciclovia é um espaço de circulação (faixa) exclusiva para bicicletas, onde ocorre 

uma separação física clara do tráfego comum. É separada da via de circulação por 

grades, muretas ou meio-fio. Já uma ciclofaixa é parte da pista de rolamento que fica 

destinada à circulação exclusiva de ciclos. Não há separação física entre bicicletas e os 

carros conforme definição no Código Brasileiro de Trânsito (CTB).  

Já as ciclorrotas são definidas pela CET como uma rota para bicicletas cujo 

objetivo é o incentivo ao uso deste veículo em viagens pequenas, restritas às áreas em 

que se situam, em qualquer dia e horário. Essas vias possuem tráfego local ou são vias 

coletoras. Ocorre nessas vias a sinalização vertical com placas de regulamentação e 

advertência e pintura de solo sobre o caminho da ciclorrota.  

Existem 108,5 quilômetros de extensão de ciclofaixas de lazer em São Paulo, 

representando 47,2% de toda a malha cicloviária da cidade. As ciclofaixas estão 

distribuídas entre as Ciclofaixa de Lazer Sul/Oeste (45 quilômetros de extensão); 

Ciclofaixa de Lazer da Zona Norte (8 quilômetros de extensão - 4 km em cada 

sentido); Ciclofaixa de Lazer da Zona Leste (14 quilômetros de extensão - 7 km em cada 

sentido); Ciclofaixa de Lazer Paulista-Centro (21,8 quilômetros de extensão); Ciclofaixa 
                                                 
44 Lei n°14.266 e lei n° 13.995 
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de Lazer Paulista-Ibirapuera (19,2 quilômetros de extensão), conforme dados obtidos 

junto à CET, responsável por separar aos domingos e feriados o fluxo das bicicletas dos 

veículos por meio de cones nas vias.  

Enfim, apesar do aumento das ciclofaixas de lazer, que é notavelmente uma forma 

diferente de ocupar o espaço urbano usualmente destinado aos veículos motorizados, tal 

aumento não representa um papel relevante no projeto de mobilidade urbana 

permanente. Certamente é um avanço a aceitação por parte dos agentes públicos a 

implantação das ciclofaixas, uma oportunidade do uso das bicicletas nos domingos e 

feriados. Entretanto, reforça que as bicicletas só desempenharão um papel relevante na 

mobilidade urbana da cidade de São Paulo se ocorrer o aumento das ciclovias e 

ciclofaixas, espaços permanentes e seguros para a circulação de bicicletas na rede 

urbana.  

A área do estudo de caso é contemplada pelo programa Ciclovia do Rio Pinheiros, 

inaugurado em fevereiro de 2010, e que atualmente tem um percurso de 21,5 km, 

correndo paralelamente ao Rio Pinheiros. Inicia-se na Avenida Miguel Yunes, próximo da 

Estação Jurubatuba e segue até a Estação Cidade Universitária. Os acessos são 

possíveis somente pela Avenida Miguel Yunes e nas estações Jurubatuba, Santo Amaro, 

Vila Olímpia e Cidade Universitária. Por essa ciclovia, há pontos de apoio que possuem 

bebedouros, espaço para troca de pneus, manutenção das bicicletas, e local para 

descansos (CPTM, 2012). Contudo, há horários para se ter acesso à ciclovia: das 06:00 

às 18:00 horas. Devido às poucas formas de acesso à ciclovia, seu potencial é pouco 

utilizado; vale dizer, poderia ser viabilizado o acesso à ciclovia por todas as estações da 

CPTM e/ou pontes.  

 

Figura 19: Saída/Entrada na Ciclovia do Rio Pinheiros pela ponte Cidade Universitária 

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 
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As demais ciclovias existentes na cidade são: Parque Linear do Alto Tietê (14 

quilômetros); Radial Leste (12 quilômetros); Adutora Rio Claro (7 quilômetros); Butantã - 

Avenida Afrânio Peixoto (0,3 quilômetros); Represa Guarapiranga (3 quilômetros), 

totalizando 57,5 quilômetros ou 25% da malha (CET). 

As ciclorrotas existem na região do Brooklin (15 quilômetros), Butantã (0,5 

quilômetros), Moema (6,5 quilômetros), Lapa (18 quilômetros), Mooca (8 quilômetros) e 

Vila Mariana (10 quilômetros), totalizando 58 quilômetros (CET).  

Na Linha 9 as únicas estações que possuem bicicletários45 são Estação Ceasa, 

Villa Lobos-Jaguaré, Cidade Universitária, Vila Olímpia, Autódromo, Jurubatuba, 

Primavera-Interlagos e Grajaú; ou seja, não há bicicletários em todas as estações nem a 

possibilidade do aluguel nesses nós da rede metroferroviária, localizada num eixo 

importante da cidade e de uma ciclovia.  

Por fim, há o programa Bike Sampa, inaugurado em maio de 2012, é o primeiro 

sistema de empréstimo de bicicletas de larga escala, uma parceria entre a Prefeitura 

Municipal de São Paulo e a iniciativa privada, nos molde do sistema existente em Paris. 

As bicicletas ficam disponíveis aos usuários todos os dias da semana, das 6h às 22h, em 

determinados pontos da cidade. O ciclista que deseja usar o sistema precisa preencher 

um formulário na Internet e se cadastrar. A previsão é que São Paulo tenha 300 pontos 

de empréstimo por toda a cidade, com 3.000 bicicletas disponíveis em 3 anos (CET).  

 

Figura 20: Ponto para empréstimo de bicicleta pelo programa Bike Sampa 

 
Fonte: CET, 2012 

 

Verifica-se que incentivo ao uso de transporte de bicicletas dentro dos vagões da 

                                                 
45 Bicicletário é um espaço delimitado para o estacionamento de bicicletas, sinalizado, contendo estruturas de fixação, 
chamada de paraciclo, que permite a acomodação das bicicletas, e possibilitando a sua fixação com cadeado.  
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CPTM ainda é restrito, pois somente está autorizada a entrada das bicicletas não 

dobráveis nos vagões aos sábados a partir das 14 horas. Nos domingos e feriados, elas 

são liberadas durante todo período comercial, entre 4h40 e 0h. Já o sistema do Metrô 

também autoriza o acesso das bicicletas de segunda à sexta-feira, a partir das 20h30, 

sempre no último vagão de cada trem, respeitando o limite de quatro por viagem. A 

CPTM e Metrô autorizam a entrada de bicicletas dobráveis em qualquer horário e dia, 

desde que o veículo tenha sido protegido por uma capa de modo a evitar incômodos aos 

demais usuários do serviço e o volume não ultrapasse as medidas 150x60x30cm. O 

Metrô, em algumas estações, disponibiliza bicicletários com empréstimos de bicicleta 

entre as estações integrantes. Na CPTM só é possível o estacionamento, sem 

possibilidade de aluguel.  

Apesar de haver tabelas de horários e locais, não há mapas disponíveis nos sites 

oficiais do governo, em especial da CET, sobre a localização das ciclovias, ciclofaixas e 

da ciclorrotas, o que dificulta o estímulo pela opção desse modal na mobilidade urbana e 

na integração da rede.  

Após o entendimento das redes, será feito novamente um panorama, agora dos 

atores envolvidos na mobilidade, uma vez que esses também interferem no entendimento 

do cenário da microacessibilidade. 

 

2.4 Os principais atores públicos envolvidos na mobilidade da cidade de São Paulo 

Em diversos momentos foram citados nesse trabalho os quatro principais atores 

públicos que interferem diretamente na mobilidade urbana da cidade de São Paulo – 

CPTM, Metrô, SPTrans, CET, sendo responsáveis pelo trem, metrô, ônibus e viário 

respectivamente. Entender a mobilidade urbana em São Paulo é entender a lógica 

desses atores e a independência de atuação que há entre eles no espaço urbano. Não 

nos cabe discutir o porquê dessa separação, o que necessitaria duma análise mais 

profunda, contudo é necessário citá-la pois ela interfere no entendimento de uma pessoa 

que nunca teve contato com a lógica da circulação urbana em São Paulo e na análise do 

estudo de caso exploratório do capítulo 4. 

Apesar dos esforços incipientes de integração entre os envolvidos direta e 

indiretamente na mobilidade urbana, como a criação do Bilhete Único, é possível ainda 

identificar diversos descompassos da dinâmica da mobilidade na cidade de São Paulo. 

Em linhas gerais, esses atores públicos são independentes pois trata-se de 

esferas governamentais distintas. Até mesmo quando são do mesmo nível, a 

independência ainda se mantém devido à cultura tecnocrata e burocrática da divisão em 

vários departamentos. Logo, reforça-se o cenário existente da administração pública  com 

lógicas distintas de operação, sem uma efetiva integração operacional como será 
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observado nas discussões desse trabalho.  

O desenho federativo da Constituição Federal de 1988 baseou-se na 

descentralização administrativa prevendo cooperação federativa para ações públicas 

(CRUZ, 2010:3). Para a mobilidade urbana, na esfera Federal o destaque está na criação 

do Ministério das Cidades em 2003 cujo desafio é conduzir a Política Nacional de 

Desenvolvimento Urbano articulando os entes federativos no Brasil. Já o BNDES - Banco 

Nacional de Desenvolvimento, no decorrer dos últimos anos tem fornecido financiamento 

dos projetos, e no caso do objeto de estudo contribui para a modernização da Linha 9 e 

na aquisição de novos trens. A CBTU não tem mais função na RMSP, mas em certas 

regiões do Brasil, ainda gere algumas linhas.  

 Para esse estudo, interfere diretamente a ação do governo na esfera estadual no 

que se refere ao gerenciamento das linhas do Metrô, CPTM e EMTU bem como da 

elaboração dos Planos PITUs46 e Plano de Expansão SP47, este último em vigor pela 

STM.  

Na esfera municipal, a estrutura responsável pela circulação urbana é a Secretaria 

Municipal de Transportes que gerencia a CET (responsável pela operação do sistema 

viário) e SPTrans. Esta última, é oriunda da antiga Companhia Municipal de Transportes 

Coletivos – CMTC e realiza a gestão do sistema de ônibus no município organizado em 

16 consórcios (CRUZ, 2010:3).  

Todavia, é fundamental saber: 1) que o leque envolvido na mobilidade urbana é 

maior do que esses quatro agentes; 2) da existência da concorrência entre os modais e 

em alguns casos da sobreposição entre eles. No quadro 1 há uma síntese das 

instituições envolvidas com a questão mobilidade urbana na esfera Federal, Estadual e 

Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 O Plano Integrados de Transporte Urbano  - PITU é um plano que busca caminhos para mudar a matriz dos transportes 
voltando-se para a melhoria gradativa e continuada dos transportes públicos. O primeiro chamado de PITU 2020 entregue 
em 1999, incentivava o transporte na região do centro expandido; e o PITU 2025, revisão do PITU 2020 no ano 2005, focou 
o transporte além do centro expandido, ou seja, na periferia metropolitana. Como é colocada textualmente no PITU 2020, 
discutiam-se meios para uma metrópole mais competitiva, saudável, equilibrada, responsável e cidadã. 
47 Plano de Expansão do Transporte Metropolitano, com nome fantasia de Expansão SP criado em 2007, em que prevê a 
compra e reforma de trens; da ampliação da rede metroferroviária, de corredores da EMTU entre outros. 
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Quadro 1 : Atores e instituições públicas envolvidos nos transportes coletivos na RMSP 

Esfera Agente Instituição  

Secretaria Nacional de Mobilidade 
Urbana 

Ministério das Cidades 

CBTU 
Federal 

Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior 
BNDES 

STM: PITU/ Expansão SP 

Companhia do Metropolitano de São 
Paulo - Metrô 

Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos- CPTM 

Estadual Secretara de Transportes 
Metropolitanos (STM) 

Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos - EMTU 

Secretara Municipal de Transportes 
=> CET 

Secretara Municipal de Transportes 
=> SPTrans 

Prefeitura de São Paulo 

Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano 

Municipal  

Outros Municípios 
Metropolitanos 

Outras prefeituras da RMSP 

Fonte: CRUZ, 2010:55. Adaptado pela autora 

 

Por haver tantos atores que não se integram operacionalmente, com 

administração separadas, a informação e as ações atreladas à mobilidade são 

fragmentadas na cidade de São Paulo. A integração tarifária pelo Bilhete Único entre o 

Metrô e a CPTM foi um evento sem precedentes, pois conseguiu quebrar essa 

fragmentação pelo menos quanto à unificação da tarifa. Entretanto, a compra e o 

carregamento do Bilhete só é possível nos pontos de responsabilidade de gerenciamento 

municipal, ou seja, não é possível adquirir o bilhete em todas as estações de trem e 

metrô, tampouco nos guichês do metrô, este atrelado ao governo estadual.  

Como será observada a seguir, dentro do edifício que abriga o acesso ao trem e 

ao metrô, a responsabilidade é da esfera estadual, que por sua vez não fornece nenhuma 

informação sobre a conectividade com ônibus cujo gerenciamento é de esfera municipal. 

Há ainda um desconhecimento total sobre as linhas de ônibus que circulam nas vias 

imediatas das estações por parte dos funcionários do metrô e CPTM, que não fornecem 

informações sobre as possibilidades de intermodalidade. Ou ainda, a CET não se 

preocupa em executar espaços para parada dos pontos de ônibus; bem como implantar 

pontos de embarque e desembarque em frente às estações de trem e metrô, já que o 

projeto dessas estações cabe à esfera estadual, que por sua vez não pode modificar o 

traçado do leito carroçável. E não há uma esfera pública que compatibilize todos os 

projetos e intervenções no território no entorno das estações de trem e metrô.   



60 

Essa segregação de informações no ambiente construído também ocorre no 

ambiente virtual. Para que uma pessoa possa fechar o mapa de possibilidades para 

mobilidade urbana há pelo menos cinco48 sites para pesquisa, partindo ainda do princípio 

que ele relacione CPTM com trem; SPTrans com ônibus, CET com o viário e assim por 

diante. Ou seja, não há um site oficial da esfera municipal que forneça informações 

integradas sobre a situação real do metrô, trem, corredores de ônibus e do trânsito nas 

vias da cidade, bem como das possibilidades de mobilidade no município para um 

cidadão ou turista que nunca teve contato com a dinâmica de circulação urbana da 

metrópole paulista.  

Esse tipo de incoerência na disponibilidade da comunicação da informação não 

ocorre por exemplo na cidade de Londres, onde um único site (www.tfl.gov.uk) fornece 

todas as informações articuladas e reunidas necessárias para mobilidade efetiva, 

inclusive para o percurso a pé, de bicicleta, de ônibus (inclusive com horários 

estabelecidos), automóvel (com informações sobre congestionamentos e estradas em 

tempo real  por exemplo), do metrô, trem, navio e até mesmo táxi.  

Enfim, após o entendimento das redes de transporte urbano existentes na cidade 

de São Paulo, e da compreensão dos principais atores públicos envolvidos, é possível 

compreender com propriedade a complexidade e as variáveis envolvidas na 

microacessibilidade no entorno da Estação de trem Santo Amaro (estudo de caso) 

articulada com os demais sistemas de transporte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Sites: Metrô, CPTM, SPTrans, EMTU, CET em 2012. 
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CAPÍTULO 3  

 A LINHA 9 E A ESTAÇÃO SANTO AMARO  

 

A Estação Santo Amaro, objeto de estudo desse trabalho, pertence à Linha 9 - 

Esmeralda, da CPTM. Essa linha possui 31,8 quilômetros de extensão, estabelecendo a 

ligação entre Osasco e Presidente Altino (Linha 8 - Diamante) até o Grajaú, se 

desenvolvendo, na sua maior parte, paralela ao Rio Pinheiros, e no quadrante sudoeste 

da cidade. 

A Estação Santo Amaro estudo foi inaugurada em 27 de janeiro de 1986 pela 

Fepasa, com o nome Largo Treze de Maio. Localiza-se na Avenida das Nações Unidas, 

sem número, no bairro Jardim Promissão. Inicialmente, chamava-se Largo Treze por 

haver um terminal de ônibus que atendia ao referido largo próximo à nova estação. A 

mudança para o nome Santo Amaro ocorreu quando da interligação com a Linha 5 -

Lilás49. A nova estação não está situada no mesmo local da Estação Santo Amaro 

original, que era cerca de 1 quilômetro mais ao norte da estação atual. 

 Nos itens que se seguem, se analisa a linha à qual pertence a estação, e as 

mudanças que ocorreram na ocupação do bairro, para enfim começar-se a entrar no 

universo da estação.  

 

3.1 A Linha 9 - Esmeralda 

Pela configuração atual, a Linha Esmeralda inicia-se na ligação com as estações 

Osasco e Presidente Altino, ambas da Linha 8 - Rubi, da CPTM, e localizadas no 

município de Osasco. Segue sentido sul pelas estações Ceasa, Vila Lobos-Jaguaré, 

Cidade Universitária, Pinheiros (interligada com a recente estação Pinheiros da Linha 

Amarela do metrô), Hebraica-Rebouças, Cidade Jardim, Vila Olímpia, Berrini, Morumbi, 

Granja Violeta, Santa Amaro (que se interliga com a Linha 5 – Lilás, do metrô. Continua 

com as estações Socorro, Jurubatuba, Autódromo, Primavera-Interlagos, e finaliza na 

Estação Grajaú, totalizando 18 estações. Estas três últimas estações foram inauguradas 

em 2007, representando uma extensão de 7,5 quilômetros, e têm o tempo médio de 6 

minutos de intervalo entre os trens no horário de pico. 

 

 

 

                                                 
49 Linha 5 – Lilás inicia-se em Capão Redondo e termina na estação Largo Treze. Foi construída pela CPTM  e repassada 
para gerenciamento do Metrô.  Atualmente, essa linha está em expansão e interligará do Largo Treze à  estação Chácara 
Klabin da Linha 2  - Verde. Tem como objetivo interligar com a futura Linha  17 – Ouro, na Estação Água Espraiada, e com 
a Linha 1 - Azul, na Santa Cruz.  Assim que for totalmente concluída, a Linha 5 terá 17 estações e 19,9 quilômetros. 
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Figura 21: Estações da Linha 9 

 
Fonte: CPTM,2012 

 

As conexões da Linha 9 com a rede de transporte público ocorrem nas estações 

Osasco e Presidente Altino (Linha 8). Em 2002, ocorreu a integração com a Linha 5 do 

metrô, construída pela CPTM, mas repassada ao controle do metrô, onde ocorre um 

momento único de transposição do Rio Pinheiros exclusivamente pelo pedestre. Pelo fato 

da Linha 5 não estar ainda integrada à rede metroviária da cidade, essa integração não 

impactou significativamente no aumento da demanda da Linha 9, como ocorrido com a 

integração com a Linha 4 - Amarela ocorrida em 2011 na Estação Pinheiros a ser 

discutida a seguir. Nas estações Berrini e Morumbi há ainda conexão tarifada com o 

Corredor Metropolitano de Ônibus (EMTU). Com terminais de ônibus gerenciados pela 

SPTrans há conexão direta nas estações Grajaú (Terminal Grajaú), e Santo Amaro 

(Terminal Santo Amaro e Guido Caloi). Na Estação Pinheiros há previsão da instalação 

de um terminal.  

Desde a implantação inicial da Linha 9, ao longo de meio século de história, ela 

passou e vem passando por profundas transformações, como por exemplo a mudança de 

objetivos e funções. Como relatado, ela inicialmente fora construída para encurtar a 

distância entre os municípios de São Paulo e Santos, concorrer com a linha da SPL (São 

Paulo Railway), transportar principalmente mercadorias, como o café, além de possuir 

somente seis estações na cidade de São Paulo e estar inserida em certas áreas que nem 

sempre havia aglomerações urbanas na época. Não tinha como objetivo ser uma linha 

integrada a uma rede metropolitana de transporte de passageiros e ter uma demanda 

diária de mais de 360 mil passageiros (CPTM). Esses motivos justificaram a implantação 

entre o Rio Pinheiros e de uma via expressa, distante dos lotes lindeiros e não articulada 

à malha urbana atual, resultando nos dias de hoje numa dificuldade de acesso direto.  
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Figura 22: Implantação estações da Linha 9 no meio urbano 

 
Fonte: VETEC Engenharia, 2007:19  

 

 Após a transferência da Fepasa para a CBTU e posteriormente para a CPTM em 

1992, destaca-se primeiramente o ano de 2001 nas principais transformações dessa 

linha. Nesse ano, foram criadas as estações Hebraica-Rebouças, Cidade Jardim, Vila 

Olímpia, Berrini, Morumbi, Granja Julieta e Socorro.  

Essas sete novas estações são caracterizadas por um conceito inédito de 

implantação pela CPTM, segundo o qual os equipamentos que dão acesso ao sistema, 

chamado de ‘corpo da estação’, são implantados nos lotes lindeiros à via expressa, 

mudando radicalmente o conceito herdado pela CBTU/Fepasa onde o acesso ao sistema 

se dava imediatamente ao lado da linha férrea, ou seja, do outro lado da avenida.  

Essa mudança ocorreu por dois motivos. O primeiro é que a Linha 9 passou, no 

decorrer dos anos, a ficar isolada da malha urbana, situando-se entre o Rio Pinheiros e 

uma via expressa: a Avenida das Nações Unidas ou também chamada informalmente de 

Marginal Pinheiros, eixo viário que se tornou uma braço importante na rede urbana viária. 

Portanto, para o acesso à linha férrea passou a ser obrigatório transpor uma via 

expressa. E em alguns casos, não haveria espaço para a construção de um edifício com 

funcionalidades e segurança suficientes a poucos metros de um rio de porte significativo 
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como o Rio Pinheiros, principal afluente do Rio Tietê na mancha urbana da metrópole.  

Acredita-se aqui, que o segundo ponto seja a mudança de pensamento por alguns 

técnicos da CPTM na lógica de implantação das estações, pois como se verá, a Estação 

Santo Amaro, implantada em 1986, manteve a cultura de construção do edifício 

imediatamente ao lado da linha férrea; as vantagens e desvantagens dessa concepção 

serão discutidas e analisadas nos itens 3.4 (A arquitetura da estação e o marco na 

paisagem) e 4.2 (Microacessibilidade peatonal).  

A concepção do ‘corpo de estação’ dessas estações superou o obstáculo da 

desapropriação, mesmo que mínima, variável essa considerada por alguns técnicos da 

CPTM em entrevista como o principal impeditivo para execução dessa lógica de inserção 

urbana.  

Com a criação de um edifício (corpo da estação) nos lotes lindeiros da avenida 

expressa, a articulação com o meio urbano foi inicialmente facilitada. Associado ao corpo 

da estação, existe ainda a passarela metálica que interliga ao mezanino localizado sobre 

a linha férrea que dará acesso a plataforma de embarque e desembarque. Esse conjunto 

(corpo da estação/passarela e cobertura metálica) tornou-se um marco na paisagem 

urbana no eixo viário da avenida das Nações Unidas que tem mais de 14.000 quilômetros 

de extensão. Logo, essas estações, além de cumprir a função de oferecer um suporte à 

entrada de passageiros na rede, passaram também a ser uma referência urbana nessa 

via expressa. E a imagem do conjunto das novas estações, associada à uma arquitetura 

contemporânea num eixo viário importante da cidade, auxiliou na construção da melhoria 

da imagem da CPTM, inicialmente associada à ineficiência, caos e insegurança.  

  

Figura 23: Modelo de corpo de estação e plataforma respectivamente. Estação Vila Olímpia 

   
Fonte: Acervo da autora, 2011 
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Figura 24: Modelo de corpo de estação e plataforma externamente e internamente. Estação Morumbi 

  

  
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 

Com o objetivo de melhor compreender o status urbano das estações de trem por 

uma visão externa de arquitetos, a CPTM promoveu um estudo de inserção urbana de 

toda sua rede. Assim, num primeiro momento, contratou diversas empresas para 

trabalharem separadamente nas linhas existentes da CPTM. Para a Linha 9 - Esmeralda,, 

que na época do estudo (2007) chamava-se C (de Celeste), o estudo foi realizado pela 

empresa VETEC Engenharia. Em 2009, a CPTM refez o estudo do Plano Diretor de 

Inserção Urbana com a empresa Fundação para a Pesquisa em Arquitetura e Ambiente 

(FUPAM), com o objetivo de unificar todas as propostas distintas do estudo anterior nas 

diferentes linhas para dar unidade ao plano.  

Em relação à expansão da linha para novas estações, no primeiro semestre de 

2012, foi aberta a licitação para elaboração do projeto executivo de duas novas estações, 

com nome provisório de Estação dos Mendes e Varginha, com previsão de abertura para 

o ano de 2014. Essas estações são o prolongamento da linha no sentido sul, localizadas 

em área de manancial, após a estação Grajaú. Há também uma previsão no 

planejamento da CPTM da implantação de uma estação entre estação Granja Julieta e 

Santo Amaro, com possível nome de Estação João Dias. E outra estação, de nome 

provisório de Pedreira, inserida entre as estações Jurubatuba e Autódromo.  

Por último, há previsão de mais uma interligação, no caso com a Linha 17 - Ouro 

com a Estação Morumbi até o aeroporto de Congonhas. A previsão de entrega da 

primeira fase, construída pelo modal monotrilho, é até a Copa de 2014, e poderá alterar a 
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demanda da linha.  

 

Figura 25: Futura conexão da Linha 9 com a Linha 17 na Estação Morumbi  

 
Fonte:  PINHO, M., 50 

 

Nos últimos anos, com constante modernização da linha e da integração com a 

malha metroviária, o aumento da demanda tem sido significativo. Em 2010, ela 

transportava em torno de 240.000 passageiros. No início de 2011, transporta 364.000 

passageiros. Em setembro de 2011, a linha transportou em média, 380.000 passageiros. 

Em fevereiro de 2012, a Linha Esmeralda somou 421.000 passageiros/dia (sumário de 

demanda da CPTM). 

Já em relação à demanda na Estação Santo Amaro observa-se que era a estação 

que mais transportava usuários até o terceiro trimestre de 2011. No gráfico 01 é possível 

verificar a importância dessa estação em relação às demais, representando 20,54% da 

demanda de passageiros transportados na linha na média de dia útil. Em segundo lugar, 

ficava a Estação Grajaú (14,58%) e em terceiro a Estação Rebouças-Hebraica (8,02%) 

num total de 248.064 passageiros/mês em dezembro de 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 PINHO, M., SP tem 6 projetos de monotrilho. 4 polêmicos. O Estado de São Paulo, C1, 28 dez 2011 
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Gráfico 1: Relação de passageiros embarcados em dezembro de 2010 por estação na Linha 9  

Movimento do Mês em DEZEMBRO 2010

248

47,3
118,7 167,2

28,5
172,9

503,1
335,8

434,4
301,3 360,1

215,5

1320,8

195,2
280,2

123,3
238,5

957,2

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

O
sa

sc
o

Pre
s.

 A
lti

no

Cea
sa

V L
 - 

Ja
guar

é

C. U
niv

er
si

tar
ia

Pin
hei

ro
s

Reb
. H

eb
ra

ica

Cid
ad

e 
Ja

rd
im

Vila
 O

lim
pia

Ber
rin

i

M
oru

m
bi

G
ra

nja
 ju

lie
ta

San
to

 A
m

aro

Soco
rro

Ju
ru

bat
uda

Auto
dro

m
o

In
te

rla
rg

os

G
ra

ja
u

Estações

Q
u

an
ti

d
ad

e 
d

e 
P

as
sa

g
ei

ro
s 

(x
 1

00
0)

 
Fonte: Sumário de dados de dezembro de 2010, CPTM 

 

Em junho de 2011, ocorre um marco na Linha 9 com a integração com a Linha 4 - 

Amarela, do metrô, na Estação Pinheiros, pois em poucos meses a configuração da 

demanda de passageiros na Linha 9 alterou-se significadamente. A Linha 4 promoveu 

essa alteração pois ela tem maior relevância em relação à rede metroferroviária, já que 

está interligada com a Linha Vermelha e Verde existentes do metrô, conforme se visualiza 

no mapa do figura 16 (Mapa do transporte metropolitano).  

Antes dessa conexão, a Estação Pinheiros de trem estava em 14° em relação às 

demais estações da Linha 9 - Esmeralda, representando em abril de 2011 2,98%, 

transportando 9.000 passageiros de média diária. Essa estação iniciou a funcionar em 

16/05/11, ainda sem integração com a CPTM, que começou a operar em 29/06/11. Já em 

setembro de 2011, a Estação Pinheiros teve movimento de 65.000 passageiros/dia. Nos 

gráficos a seguir, visualiza-se o crescimento da demanda da estação influenciada pela 

interligação com a Linha 4 - Amarela.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 

Gráfico 2: Relação de passageiros embarcados em junho de 2011 por estação na Linha 9 
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Fonte: Sumário de dados de Junho de 2011 da CPTM 

Gráfico 3: Relação de passageiros embarcados em julho de 2011 por estação na Linha 9 

Movimento do Mês em JULHO 2011
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Fonte: Sumário de dados de Julho de 2011 da CPTM 

Gráfico 4: Relação de passageiros embarcados em setembro de 2011 por estação na Linha 9 

Movimento do Mês em SETEMBRO 2011
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Fonte: Sumário de dados de setembro de 2011 da CPTM 
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Gráfico 5: Relação de passageiros embarcados em dezembro de 2011 por estação na Linha 9 

Movimento do Mês em DEZEMBRO 2011
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Fonte: Sumário de dados de dezembro de 2011 da CPTM 

 

Como consequência desse novo cenário de crescimento de demanda de 

passageiros e intervenções na Estação Pinheiros, destaca-se a mudança do ranking das 

estações que mais transportavam passageiros, com Pinheiros passando da 14ª para a 1ª 

posição durante o último trimestre do ano de 2011, representando 24,88% do total. A 

Santo Amaro desceu para segunda posição representando 18,51% da demanda de 

passageiros embarcados. Em terceiro lugar ficou a Estação Grajaú com 12,26%, e Vila 

Olímpia em quarto (6,35%)51. 

Atualmente, todas as linhas da CPTM passam por um intenso processo de 

modernização da infraestrutura a fim de que se tenha um melhor desempenho e 

consequentemente possam contribuir para o aumento da demanda. A Linha 9, entretanto, 

foi a linha que obteve prioridade nos investimentos de modernização, pela localização 

privilegiada que ocupa no quadrante sudoeste.  

Nesse setor é possível ter a percepção da segregação socioespacial que existe 

em relação à Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), pela concentração do poder 

econômico e político, concentrando os maiores investimentos em infraestrutura urbana, 

pois conforme descrevem os autores Villaça e Zioni:  

 

Há uma clara concentração das camadas de mais alta renda numa 
determinada região da cidade, região esta constituída por dezenas de bairros, 
inclusive de baixa renda. [...] Em São Paulo, essa região está mergulhada no 
Quadrante Sudoeste da Metrópole. [...] Entretanto a maioria das classes média 
e a totalidade das classes acima da média mora nessa região (VILLAÇA, 
ZIONI, 2005:4).  

                                                 
51 Fonte: Sumário de dados junho de 2012, CPTM.  
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Os autores reforçam o favorecimento da minoria mais rica em detrimento da mais 

pobre, pois afirmam que 

 

A Região de Grande Concentração das Camadas de Mais Alta Renda da 
Região Metropolitana, (situada no quadrante Sudoeste) tem o melhor sistema 
viário da metrópole, não só em termos de vias expressas, semi-expressas e 
avenidas, mas também em termos de túneis, viadutos, vias perimetrais, etc   
(Ibidem, 2005:5).  

 

Por diferenças entre os padrões de urbanização e os dados socioeconômicos do 

entorno da margem leste da Linha 9, resultando numa heterogeneidade, pode-se dividi-la 

em três trechos distintos. O primeiro inicia-se na estação CEASA52, passa pelo Villa- 

Lobos - Jaguaré53 e finaliza na Estação Cidade Universitária54, caracterizando uma área 

de grandes glebas e pouca densidade urbana.  

A partir da Estação Pinheiros até a Santo Amaro ocorre uma intensa 

transformação de ocupação urbana, em especial nas áreas de Operação Urbana 

Consorciada55, de caráter misto, caracterizando o trecho dois. Esse setor está próximo às 

avenidas Luís Carlos Berrini e Brigadeiro Faria Lima, onde está o cerne dos setores de 

serviços e financeiro da metrópole paulista.  

 No terceiro e último trecho, apresenta-se um caráter misto, de residências 

unifamiliares com predominância industrial. Inicia na Estação Socorro e termina no 

Grajaú. Na margem oeste, de pouco contato com a linha – em função da barreira natural 

do Rio Pinheiros bem como da via expressa (Avenida das Nações Unidas), também 

existente nessa margem, e da ausência de conexões legíveis e de qualidade urbanística 

com as estações da Linha 9 – localizam-se edificações de uso predominantemente 

residencial, com exceção no extremo norte e sul da linha, que ainda possuem 

características industriais.  

A Linha 9 - Esmeralda, em relação às demais linhas de trem da CPTM, é a única 

que tem em seu entorno, em especial no segundo trecho, população com renda acima de 

20 salários mínimos, conforme pesquisa de Villaça e Zioni, padrão semelhante ao que 

ocorre na Linha 2 - Verde, do metrô (figura 26). Essas duas linhas têm em comum a 

localização no quadrante sudoeste do território da cidade de São Paulo.  

                                                 
52 CEASA: Centro Estadual de Abastecimento, juntamente com o Companhia de Armazéns Gerais do Estado de São Paulo 
(CAGESP) formam desde 1969 o CEAGESP, entreposto de comercialização atacadista de perecíveis.  
53 Villa-Lobos: Parque público de 732 mil metros quadrados criado em 1994.  
54 Cidade Universitária: Cidade Universitária Armando Salles de Oliveira abriga a estrutura administrativa central da USP, 
além de várias unidades de ensino, o Conjunto Residencial, o Centro de Práticas Esportivas e o Hospital Universitário. 
Inaugurada em 1968.  
55 Operação Urbana Consorciada (OUC) é um instrumento de política urbana previsto na Lei nº 10.257/2001, conhecida 
como Estatuto da Cidade. No artigo 32 define como "o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder 
Público municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o 
objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental". No 
trecho 2 há a OUC Faria Lima e Água Espraiada.  
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Figura 26: Predominância de população por classes de renda acima de 20 salários mínimos 

 
Fonte: VILLAÇA, ZIONI, 2005:58 

 

Logo, a escolha da linha de trem Esmeralda da CPTM é justificado pelo fato dessa 

linha ter recebido o maior número de intervenções urbanas com a inauguração de novas 

estações e de investimento público por parte da CPTM; pela importância da localização 

dela no território urbano da cidade; pela inserção ímpar imediatamente ao lado do Rio; 

além de ser a única linha da CPTM a ter o início e término na cidade de São Paulo. A 

escolha da Estação Santo Amaro é justificada pelo fato de ser o único momento de 

transposição do Rio Pinheiros por meio de um equipamento de referência; ter dois 

terminais de ônibus a uma distância menor que 650 metros; uma conexão com o metrô 

consolidada; e ser até o final de 2011 a estação que mais transportava passageiros da 

linha. A Estação Pinheiros por ser a estação de maior demanda poderia ser utilizada 

como estudo de caso, contudo, no presente momento da pesquisa, o entorno da estação 

encontra-se plenamente em obras, não sendo viável a análise atual da 

microacessibilidade numa fase de amadurecimento das intervenções urbanas. Logo, a 

Estação Santo Amaro demonstrou, no contexto da Linha 9, ser a mais indicada ao estudo 

da microacessibilidade e da intermodalidade no entorno imediato de uma estação de 

trem. Analisa-se a seguir a região onde está inserida a estação.  

 



72 

3.2 A Região de Santo Amaro  

A Estação Santo Amaro localiza-se no distrito de Santo Amaro, destacado na 

figura 27 que juntamente com os distritos Campo Belo e Campo Grande, compõem a 

subprefeitura de Santo Amaro.  

 

Figura 27: Localização do Distrito de Santo Amaro 

       
Fonte: Prefeitura de São Paulo 

 

Segundo o IBGE, o distrito de Santo Amaro possui uma área de 15,60 km². Em 

1996, 2000 e 2010, a população era de 67,044; 60,673; e 71,56 respectivamente, 

totalizando 45 habitantes por hectare no ano de 2010.  

Estando aproximadamente 20 quilômetros distante do Centro, a região de Santo 

Amaro sempre teve uma dinâmica urbana própria. Após a fundação da vila de São Paulo, 

em 1554, os jesuítas foram distribuídos na Capitania de São Vicente em três locais: São 

Vicente, São Paulo e Jeribatiba (Santo Amaro). A origem do bairro Santo Amaro remete a 

uma missão jesuíta à margem do rio Jurubatuba (que em 1950 passou a se chamar 

Pinheiros). O primeiro registro de doações de terra para os padres data de 1560. Nessa 

época, o padre José de Anchieta observou que era possível constituir ali um povoado 

devido ao número de índios catequizados e colonos instalados na região. Rezou uma 

missa com a imagem do santo e a aldeia ficou oficialmente conhecida como Santo 

Amaro. Em 1609, foi formada a sociedade para a Fábrica de Ferro de Jeribatiba. Em 

1686, a capela lá existente foi elevada a freguesia de Santo Amaro. Em 1827, Dom Pedro 

I determinou o assentamento de imigrantes alemães para o povoamento da região e em 

1832 foi elevada à Vila de Santo Amaro (PONCIANO, 2004:250).  
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Já em 1866, a estrada Carris de Ferro foi finalizada, interligando a cidade de São 

Paulo a Santo Amaro. Essa ligação foi motivada pelo fato de que parte da batata, 

marmelada, farinha de mandioca, milho e carne consumidos em São Paulo, e da 

madeira, areia e pedras utilizadas nas construções eram produzidos na região de Santo 

Amaro.  

 

O trem saía da Estação São Joaquim, seguia pelas atuais ruas Vergueiro, São 
Joaquim, Domingos de Morais e avenida Jabaquara até a ‘Estação do 
Encontro’ (São Judas) e depois descia por Congonhas, Campo Belo e Brooklin; 
em seguida se dirigia para Santo Amaro, passando pela atual Chácara Flora, 
fazendo ponto final na praça Santa Cruz (Ibidem, 2004:250).  

 

No ano de 1832 foi elevado a município e assim permaneceu até 1935. A 

inauguração do Aeroporto de Congonhas, em 1934, foi uma das razões que determinou a 

extinção do município de Santo Amaro, incorporando-o novamente ao município de São 

Paulo, uma vez que era importante para a cidade ter um aeroporto do porte de 

Congonhas. Em 1913, a linha de Carris de Ferro foi substituída pelas linhas do bonde da 

Light, que em 1968 foi desativada (Ibidem,2004:50).  

As construções das barragens da Light – que criou as represas Guarapiranga 

(1907) e Billings (1924) – deu a Santo Amaro um potencial de lazer outrora 

desconhecido. A eletrificação dos antigos bondes a vapor (1913), a construção da 

autoestrada Washington Luís (1928) e da Avenida Santo Amaro (1950) impulsionaram o 

crescimento ao redor do núcleo original56.  

Apesar de ter existido uma linha de bonde interligando a região de Santo Amaro 

ao centro de São Paulo, o histórico da linha de trem da Estação Santo Amaro tem um 

histórico diferenciado, pois era uma estação do ramal de Jurubatuba aberta em 1957, 

tronco da linha da Sorocabana, imediatamente ao lado do Rio Pinheiros, conforme foi 

discutido no subitem 2.1.1, que trata sobre o histórico e características dessa linha.  

O acesso a essa antiga estação era difícil, pois se tinha que caminhar por um 

caminho de terra no meio de um matagal numa época em que a Avenida das Nações 

Unidas não existia. Essa estação foi demolida na segunda metade dos anos 70. 

“Nenhuma estação foi construída mais naquele local, e a estação Largo Treze, também 

chamada de Santo Amaro, somente foi construída em 1986, situando-se a quase 2 km ao 

sul” 57. Na imagem é possível visualizar a primeira Estação Santo Amaro. 

 
 
 
 

                                                 
56 Secretaria Municipal do Planejamento. Planos para Cinco Regiões Administrativas. São Paulo, 1986:36. 
57 Estações Ferroviárias do Brasil. Disponível em <http://www.estacoesferroviarias.com.br/s/stoamaro-orig.html>. Acesso 
em: 10 jun 2012.  
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Figura 28: Primeira Estação Santo Amaro no ano de 1963 

 
Fonte: Estações Ferroviárias 152  

 

Como descrito anteriormente, ao longo das imediações da linha férrea dos rios 

Pinheiros e Tietê, foram construídas grandes indústrias entre o fim do século XIX e início 

do XX, no pós-guerra. Santo Amaro consolidou-se como um pólo de emprego industrial. 

A partir de 1940, soma-se à parcela de europeus existentes na região e ligados à 

atividade industrial, o constante fluxo migratório de nordestinos, que intensificaram o 

comércio do bairro.  

Em relação com a outra margem do rio, por volta da década de 50, a região do M’ 

Boi Mirim passa por um processo de degradação que inicia com o desmembramento dos 

antigos sítios e chácaras em lotes. Até a década de 70 era basicamente uma área de 

ligação entre o subcentro de Santo Amaro e os municípios limítrofes de Itapecerica da 

Serra e Embu-Guaçu através de duas estradas de penetração: a de Itapecerica e a de M’ 

Boi Mirim. O desenvolvimento urbano dessa região se deu a partir dessas duas vias, 

cujos leitos se assentam basicamente sobre espigões do acidentando sítio local. 

Paulatinamente, foram ocupadas as encostas e fundos de vale, sobretudo por casas 

autoconstruídas e favelas. Entre 1972 e 1980, houve uma taxa de crescimento na ordem 

de 1600%58. Nessa margem, mais ao sul da estação, há o Parque Ecológico do 

Guarapiranga59, uma das poucas áreas onde persiste a vocação ambiental e lazer da 

região de Santo Amaro. 

 No auge do processo industrial, diversas vilas começaram a surgir na zona sul da 

cidade de São Paulo, em especial na margem leste. Eram, na maioria, moradias dos 

operários que estavam chegando de vários estados e do interior paulista para trabalhar 

                                                 
58 Secretaria Municipal do Planejamento. Planos para Cinco Regiões Administrativas. São Paulo, 1986:87. 
59 Parque Ecológico do Guarapiranga, localizado na Estrada do Riviera. Inaugurado em 1999. Tem  2,5 km² de extensão 
em uma área de proteção ambiental. Fonte: <http://www.saopaulo.sp.gov.br/conhecasp/turismo_parques_ecologico-
guarapiranga>. 
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nas fábricas que se instalaram em Santo Amaro. Nas áreas de mananciais, de 

preservação ambiental das represas, ao sul, principalmente no fim da década de 60, 

ocorreu uma ocupação predatória e desordenada. 

Por fim, na história do bairro, destaca-se a região do Largo 13 de Maio, centro 

comercial e serviços do distrito, e atualmente local de referência para a população da 

periferia do extremo sul de São Paulo. Foi implantado sobre uma elevação topográfica 

que domina a várzea do Rio Pinheiros. Fruto de uma nucleação espontânea, o largo e 

seus arredores aglutinam uma séria de serviços60. Antes da implantação do terminal de 

ônibus na Avenida Padre José Maria era possível ter uma abertura visual em direção ao 

Rio Pinheiros por esse eixo. 

 

3.3 Mudanças no processo de ocupação no entorno da estação  

A análise da evolução da implantação de ocupação no território é possível apenas 

a partir do ano de 195861, pela imagem aérea disponível pelo site do Geoportal conforme 

a figura 29. O alfinete da imagem está localizado no Largo Treze, limite da urbanização 

do bairro nessa época, com presença de muitos lotes residenciais. À esquerda do Largo, 

há a presença de grandes glebas, algumas indústrias e ruas de terra. A Avenida das 

Nações Unidas não tinha chegado nessa área, e sim a linha férrea do ramal de 

Jurubatuba. O rio se apresenta retificado (fato ocorrido em 1940) e ao sul, verifica-se a 

ponte Santo Dias da Silva (Socorro) interligando a Avenida Guarapiranga com a Avenida 

Vítor Manzini e ao norte a Ponte João Dias (inaugurada em 1950) interligando a Estrada 

Itapecerica com a Avenida João Dias, cruzando a Avenida das Nações Unidas.  

 

Figura 29: Foto aérea no entorno da futura Estação Santo Amaro no ano de 1958 

 
Fonte: Geoportal 

                                                 
60 Secretaria Municipal do Planejamento. Planos para Cinco Regiões Administrativas. São Paulo, 1986:63. 
61 Não foi encontrado no acervo da Emplasa e das faculdades USP, Mackenzie e BASE mapas dessa região anterior ao 
ano de 1958, nem mesmo o levantamento realizado pela Vasp de 1954. 
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Ainda pela imagem acima, na margem esquerda do Rio Pinheiros observa-se uma 

área plana e em seguida, o aumento significativo da cota, visualizado pelo desenho das 

linhas das curvas de níveis, onde ocorre a presença de uma cota de terreno 

significadamente mais alta em relação à cota do Rio Pinheiros.  

No mapa de 1974, observa-se que o bairro da margem direita se aproximou da 

margem do Rio Pinheiros e há uma presença maior de indústrias ao longo da linha férrea.  

 

Figura 30: Análise da área de implantação da Estação Santo Amaro  

 
Fonte: Gegran, 1974 

 

Na margem oeste do rio há anotações no mapa de movimentos de terra e da 

presença de uma linha de alta tensão, com uma urbanização mais intensa na região de 

topografia mais acidentada. Em 1973, inicia-se a implantação do complexo de escritórios 

do Centro Empresarial de São Paulo na parte plana, de onde foi possível ter acesso a 

uma foto do bairro de Santo Amaro e ver o desenho urbano existente e as diferenças na 

ocupação do território. Na imagem a seguir visualiza-se a Ponte João Dias e a Avenida 

das Nações Unidas na margem direita, recém-chegada na região62.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 Em 1970, a Avenida das Nações Unidas tinha chegado na margem esquerda do Rio Pinheiros somente até o bairro do 
Morumbi. Cf. VASCONCELLOS, 1999:82. 



77 

Figura 31: Imagem do bairro de Santo Amaro em 1973 

 
Fonte: Centro Empresarial de São Paulo63 

 

No ano de 1994, pelo último mapa que se tem acesso da área, observa-se que o 

espaço residual na margem esquerda do rio persiste e que o desenho urbano pouco 

alterou em relação ao ano de 1974. Nessa escala do mapa é possível observar as 

diferenças de cotas que há no terreno do entorno do Rio Pinheiros. À leste, o terreno é 

plano, e próximo à margem as glebas são maiores que os lotes mais distantes do rio. À 

oeste, há um trecho plano que sempre perdurou durante o processo de urbanização, que 

em seguida, eleva-se.  

 
Figura 32: Análise da área de implantação da Estação Santo Amaro em 1994 

 
Fonte: Emplasa, esc 1:10.000 

 

No ano de 2008, pela imagem aérea do Geoportal, observa-se a transformação do 

território compatível com os dias atuais. Destaca-se para inserção da Ponte Transamérica 

                                                 
63 História do Centro Empresarial de São Paulo. Disponível em: http://www.centroempresarial.com.br/pt-br/o-
complexo/historia.asp>. Acesso em 16 mar 2012.  
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e da Linha 5 - Lilás, do metrô. 

 

Figura 33: Análise da área de implantação da Estação Santo Amaro no ano de 2008 

 
Fonte: Geoportal, 201264 

 

3.3.1 Uso do solo existente 

Foi realizado um levantamento em campo do uso do solo no entorno imediato da 

estação de trem, atentando-se para as principais referências, registradas por meio de 

fotografias. Verificaram-se então diversos usos e ocupações (figura 34). Primeiramente, 

os usos na margem leste são distintos da margem oeste, esta predominantemente 

industrial e com amplos vazios urbanos, e aquela de uso misto e amplamente ocupada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64

  Disponível em: <www.geoportal.com.br>. Acesso em 16 ago 2011 
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Figura 34: Uso do solo efetivo no entorno da Estação Santo Amaro  

 
Fonte: Google Earth, 2004. Tratamento da autora 

 

Na margem leste há a Companhia Metalúrgica Prada situada em frente à entrada 

da estação e da empresa Schneider na outra esquina com a Avenida das Nações Unidas 

e Padre José Maria. Destaque para área de estacionamento da empresa Schneider, 

divisa imediata com a rampa de acesso à estação, visto que nas propostas a serem feitas 

adiante, esse vazio poderá ser utilizado.  

 

Figura 35: Indústria Prada e empresa Schneider, ambas na esquina da área de acesso da estação SA (Santo Amaro) 

   
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 

Há diversas empresas do setor de serviços, lazer e cultura que geram a atração 

de potenciais usuários para a estação. Na rua Amador Bueno, encontram-se a 
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Universidade Paulista Uninove65 , SESC Santo Amaro, SENAI Ary Torres, Poupa Tempo 

Santo Amaro66 e Shopping Largo Treze de Maio. Na Avenida Padre José Maria localizam-

se um campus de extensão da UNIFESP e o Clube Escola de Santo Amaro.  

 

Figura 36: Senai e Poupa Tempo à esquerda. À direita, SESC e Uninove 

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 

Figura 37: Campus de extensão da Unifesp, no 1° plano, e Terminal de ônibus SA ao fundo. 

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 

Destacam-se também o Transamérica Expo Center 67, o Credicard Hall68, e o 

Teatro Alfa, mais afastados da estação mas que podem ser acessados por ela, pela Rua 

                                                 
65Uninove: Universidade Nove de Julho. Complexo educacional composto por quatro campi (Vila Maria, 
Memorial, Vergueiro e Santo Amaro) formada por mais de 100 mil estudantes.  
66 O Governo do Estado de São Paulo, para facilitar o acesso do cidadão às informações e serviços públicos, implantou em 
1996 o Programa Poupatempo, que reúne, em um único local, um amplo leque de órgãos e empresas prestadoras de 
serviços de natureza pública. O Programa disponibiliza à população mais de 400 serviços, sendo emissão de RG, Atestado 
de Antecedente Criminais, Carteira de Trabalho e CNH os mais solicitados. 
67Transamérica Expo Center: É um centro de exposições inaugurado em 2001 numa área de 100 mil metros.  
68Credicard Hall: Casa de espetáculos e eventos com 15.000 metros quadrados de área construída num terreno de 25.600 
metros quadrados. Inaugurado em 1999 tem capacidade para 7.000 pessoas.  Está fora do raio de 600m da Estação Santo 
Amaro . 
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Adele ou marginal.  

 
Figura 38: Eixo da Rua Adele, com a indústria PRADA à esquerda, em seguida conjunto residencial e entrada ao 

Transamérica 

  
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 

Há poucos prédios residenciais, sendo a predominância de residências de baixa 

densidade (térreo mais um pavimento) com algum comércio local. A exceção do comércio 

intenso passa a ser a partir do Largo Treze, tradicionalmente uma área comercial, como 

por exemplo na rua Capitão Tiago Luz.  

 

Figura 39: Imagem da área predominantemente residencial da margem leste 

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 

Figura 40: Rua Capitão Tiago Luz, acesso direto ao Largo Treze, área tradicionalmente comercial 

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 
Em função da localização, contígua à Marginal do Rio Pinheiros, da baixa 

densidade de ocupação, e do fato de ser uma área contígua à Operação Urbana 

Consorciada Água Espraiada, o entorno da estação na margem leste tem um potencial 

de transformação urbana e de entrar no eixo chamado da cidade global69. Exemplo atual 

é a previsão da inauguração do Shopping Nova 25 de Março70, situado atrás do campus 

de extensão da Unifesp. Na figura 40, disponível para apresentação da localização do 

empreendimento, observa-se o terminal de ônibus Santo Amaro e a Av. Padre José Maria 

antes da implantação da linha aérea do metrô. Destaca-se também um estacionamento 

de ônibus onde foi implantado o Shopping 13 de Maio; bem como a área atual do campus 

da Unifesp,do Clube Escola, e da Estação Socorro, que estará mais próxima da entrada 

ao empreendimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
69 A região do trecho dois da margem leste nos últimos vinte anos, aproximadamente, passou por uma profunda 
transformação da paisagem com a construção de prédios que concentram o terceiro setor da cidade e difundem para 
sociedade a ideia de uma metrópole global. João S. W.  Ferreira, no livro O mito da cidade-global (2007), desconstrói a 
ideologia imposta na produção do espaço urbano mostrando as contradições existentes no termo cidade-global em São 
Paulo, entre elas do interesse imobiliário em criar áreas de rápida valorização fundiária, gerando lucros extraordinários e 
exarcebando a concentração de dinheiro somente em área urbanas ultraprivilegiadas.  
70 O empreendimento será construído em área de 110 mil m2 ,inicialmente com 191 lojas, mas com área de ampliação que 
poderá chegar a 210 mil m2.   
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Figura 41: Área de implantação do empreendimento Nova 25 de março 

 
Fonte: Sollos71 

 
Figura 42: Status do principal empreendimento na margem leste . Shopping Nova 25 de março em obras 

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 

  

A margem oeste apresenta um padrão de urbanização distinto do encontrado na 

margem leste. Na margem oeste, imediatamente no entorno da estação, prevalecem 

extensos vazios urbanos ao redor da única avenida existente, no caso, a Avenida Guido 

Caloi, cuja área é destinada ao uso industrial pela legislação atual.  

 

 

 

                                                 
71 Nova 25 de março. Disponível em: <http://www.sollos.com.br/arquivos/projeto-nova25.pdf>. Acesso em 18 nov 2012.  
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Figura 43: Vazio urbano existente imediatamente na saída da estação; e prevalência do uso industrial na margem do Rio 
Pinheiros 

  
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 

Na gleba vazia existente em frente à estação (figura acima) está prevista a 

implantação para um pátio de manobras para quando ocorrer a extensão da Linha 5 do 

Metrô e da demanda de trens. Após a saída da estação, à esquerda, há uma outra gleba 

vazia, e em seguida situa-se a subestação Xavantes, ao lado do canal Guarapiranga.  

 
Figura 44: Ocupação urbana existente ao lado da estação – subestação Xavante à esquerda e residências de baixo padrão 

ao fundo na cota mais alta da margem oeste; e canal Guarapiranga. 

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 
 Após a área de várzea onde predomina o uso industrial, o sítio dessa região 

começa a se apresentar predominantemente com declividades médias (acima de 10%) e 

altas (acima de 20%), estas concentradas nas áreas das cabeceiras dos três principais 

córregos da margem oeste (Pirajussara, Morro do S, Ponte Baixa). Em função da 

presença de cotas de alta declividade ocorre a drenagem para o Rio Pinheiros e Represa 

da Guarapiranga (Secretaria Municipal do Planejamento, 1986:91).  

A presença do uso residencial de baixo padrão na margem oeste encontra-se 

nessa declividade superior em relação à cota da Avenida Guido Caloi (cota do Rio 

Pinheiros aproximadamente) e não há nenhuma conexão urbana imediata na saída da 
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estação, seja por uma via, ou um caminho estruturado. 

 

Figura 45: Declividades acentuadas na margem oeste com ocupação de baixo padrão 

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 

A faixa econômica dessa margem é inferior a da margem leste e o padrão de 

ocupação dos lotes acompanhou as curvas de níveis do terreno, diferenciando o desenho 

urbano entre as margens. A incidência de favelas na região passou a ocorrer de forma 

significativa no período de 1972-1980, com taxa de crescimento da ordem de 1600% para 

o período (Secretaria Municipal do Planejamento., 1986:91).  

Já na saída da estação à direita, imediatamente há uma gleba utilizada como 

estacionamento privado. 

 

Figura 46: Paisagem existente na Av. Guido Caloi sentido norte e do estacionamento existente ao lado da estação SA  

   
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 

A exceção para o baixo padrão de ocupação da margem oeste é para o Centro 

Empresarial, destinado aos serviços, também implantado numa cota muito superior à da 

avenida.  
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Figura 47: Centro Empresarial de São Paulo e Linha 5 na paisagem urbana 

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 

3.3.2 Zonas de Origem e Destino no entorno da Estação Santo Amaro  

A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) realiza a cada dez anos a 

pesquisa de Origem e Destino (OD), uma base de dados significativa para a análise 

metropolitana em relação a dados socioeconômicos e de mobilidade, já que dados sobre 

essas variáveis são levantados. Ela ocorre desde o ano de 1967.  

A Estação Santo Amaro pertence à zona OD identificada pelo nome de Vila 

Miranda, com o número 284 atrelado ao distrito de Santo Amaro. No outro lado da 

margem do rio, a zona OD que também pode ser contemplada pela Estação Santo 

Amaro, é a zona chamada de Centro Empresarial, número 286, pertencente ao distrito de 

Jardim São Luís. 

Observa-se a seguir, primeiramente as zonas OD no entorno do Rio Pinheiros 

destacado na cor azul, e em seguida as duas zonas ao redor da Estação Santo Amaro 

compatibilizado com o uso do solo72 de 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 Legenda uso do solo: Amarelo Claro: Residência horizontal baixo padrão; Verde Bandeira: residência vertical médio/alto 
Padrão; Verde claro: residencial vertical baixo padrão; Rosa: comércio e serviços; Roxo escuro: indústrias/armazéns; Roxo 
claro: Comércio/Serviços e industrial e armazém; Azul escuro: escolas Laranja: residência e Indústria/ Serviços. 
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Figura 48: Mapa com limites OD e uso do solo 

 

Fonte: TPCL 2007, Tratamento da autora 

 
Figura 49: Destaque para zona OD no entorno da Estação SA: à esquerda do Rio Pinheiros Zona OD Centro Empresarial; 

à direita Zona OD Vila Miranda com os nomes das ruas delimitadoras da zona  

 
Fonte: TPCL 2007, Tratamento da autora 

 

As principais avenidas correspondem parcialmente aos limites das zonas OD. 

Para a zona OD Vila Miranda, à direita do rio os limites são: ao norte Avenida João Dias, 

virando ao sul na Rua Barão do Rio Branco, Rua Susana Rodrigues, Alameda Santo 

Amaro até ao encontro da Avenida Washington Luis que finaliza na Avenida das Nações 

Unidas. Ao cruzar a Ponte do Socorro, iniciam-se os limites da Zona OD número 286 

Jardim São Luís. Da ponte segue-se, no sentido oeste, Avenida Guarapiranga e Estrada 

M´Boi Mirim. Após a estrada, segue em direção ao norte, passando pela rua Comendador 

Antunes dos Santos até a Rua Antônio Ribeiro Pinha. Essa está em cima de um córrego, 

que segue pela Rua Alfred Messel, virando à leste para a Rua Cândido José Xavier, 

seguindo na Rua Antônio Ramos Rosa, Rua Francisco Assis Garido até o encontro da 

Avenida Maria Coelho Aguiar, encerrando na Avenida João Dias que encontrará o Rio 

Pinheiros.  

A zona OD Vila Miranda em 2007 possuía uma população de 6.855, e 30.155 

empregos. Tinha 2.208 automóveis particulares, e produzia 66.154 viagens num área de 

274 hectares. A renda média per capita era então de R$1.031,00. As viagens produzidas 
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de modo coletivo foram 40.881 e 20.257 no modo individual. Modo motorizado 61.138 e 

não motorizado 5.016. 

A zona OD 286 Jardim São Luís possuía uma população de 114.285, e 20.759 

empregos. Tinha então 15.019 automóveis particulares, e produzia 166.072 viagens 

numa área de 675 hectares. A renda média per capita era de R$538,00. As viagens 

produzidas de modo coletivo foram 73.289 e 27.108 no modo individual. Modo 

motorizado 100.397, e não motorizado 65.675. Logo, observam-se perfis 

socioeconômicos distintos entre as margens. 

 

3.4 A arquitetura da estação e o marco na paisagem 

A arquitetura do prédio que abriga a entrada à estação e aos vagões, foi projetada 

pelo arquiteto João Walter Toscano e desenvolvido pela Figueiredo Ferraz - Consultoria e 

Engenharia de Projeto S.A. O corpo do edifício localizado imediatamente ao lado do Rio 

Pinheiros e do canal Guarapiranga constitui um marco na paisagem. A arquitetura traz 

uma estrutura em aço corten em formato de abas, com um mezanino – que no projeto 

inicial previa pé-direito duplo em ambas as extremidades. A entrada no prédio ocorre pela 

passarela metálica que transpõe a Avenida das Nações Unidas e leva diretamente ao 

mezanino – que abriga as bilheterias e às circulações. Do mezanino ocorre o acesso às 

escadas que descem para as plataformas no piso térreo e está suspenso por um sistema 

de 12 pórticos de aço, espaçados a cada 20 metros.  

 

Figura 50: Planta do mezanino Estação Santo Amaro  

 
Fonte: CPTM. Tratamento da autora 

 

Como poder ser visualizado nas imagens, o conjunto do edifício (térreo e 

mezanino) tem características arquitetônicas únicas pois a 

pequena estação traduzia a vontade da companhia de trens de se colocar 
como marco em uma área pouco ocupada da várzea do rio. A sua 
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horizontalidade era superada com uma delicada torre metálica, que tinha a 
escala do bairro, fazendo possível ver de dentro dele a referência de onde 
estava a margem fluvial73. 
 

Figura 51: Imagem da fachada voltada para Av. Nações das Unidas da Estação Santo Amaro da CPTM em ambos os lados 
da passarela metálica 

  

  
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 
O projeto da Estação Largo Treze de Maio, que posteriormente passou a se 

chamar Santo Amaro, representou, em 1985, um projeto de referência na carreira do 

arquiteto, pois foi premiado no World Architectural Biennal Inteerarch de 1987 e na 

segunda Bienal Internacional de São Paulo em 1993131. No ano de 2009 foi escolhido 

ainda para integrar o acervo permanente do Museu de Arte Moderna do Centro 

Pompidou, em Paris, França.  

Em entrevista, Toscano diz que foi chamado pelo então diretor da Fepasa 

(Ferrovia Paulista S.A.) para projetar o terminal de trens do bairro de Santo Amaro e que 

os estudos preliminares eram para uma obra em concreto, como era usual naquele 

momento da construção civil. Mas antes de concluir o projeto surgiu uma situação nova 

que configurou o partido estrutural para estrutura de aço, sistema construtivo pouco usual 

na época no Brasil. Pelas palavras do próprio autor: 

 

Esse fato, que acrescentava um dado inteiramente novo à questão, trouxe 
preocupações pelo seu ineditismo, mas representou, também, uma 
oportunidade para iniciarmos uma nova etapa, que nos levou a rever a história 
da participação do aço na produção arquitetônica. De início, percebemos que 

                                                 
73 Projeto de estação da CPTM vai para acervo de museu francês.  
Disponível em: <http://revistaveneza.wordpress.com/2011/06/06/baldeacoes/>.  Acesso em: 2 nov 2012. 



90 

não se tratava apenas de pensar determinada estrutura metálica para resolver 
o edifício da estação, mas de propor um elemento estrutural que, repetido, 
viesse a formar essa estrutura como o próprio corpo da edificação. Outros 
componentes se incorporaram a essa primeira determinação. No entanto, esse 
elemento estrutural, no caso um pórtico, nasceu a partir de uma intenção 
quanto à forma da gare, em curva, acompanhando o leito do trem. Todo o 
tratamento que demos a essa estação levou em conta que uma obra dessa 
natureza deve proporcionar aos seus usuários não só o conforto, mas um certo 
espetáculo, se assim podemos chamar, de planos, linhas, transparência e 
cores, enfim, de ritmo. Essa obra foi recebida como um exemplo para o uso do 
aço e resultou em diversas publicações e prêmios no Brasil e no exterior. 
Outros projetos que se seguiram trazem todas as marcas da experiência que 
se configurou na estação Largo 1374. 

 

Figura 52: Desembarque na Estação Santo Amaro  

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 

 Quando ocorreu a interligação com o Metrô, a Estação Santo Amaro de trem foi 

ampliada, criando-se uma estação-ponte estaiada sobre o Rio Pinheiros, solução ímpar 

na paisagem urbana, já que da estação-ponte de metrô é possível contemplar o rio na 

cota abaixo da plataforma de embarque e desembarque do metrô. O projeto arquitetônico 

foi realizado por Luiz Esteves e não há ligações arquitetônicas com o premiado projeto de 

João Walter Toscano. O concreto armado é o material que interliga ambos os prédios e o 

pé-direito duplo existente em uma das extremidades da estação, deixou de existir após a 

interligação. Para alguns críticos ela se impõe como mais uma transposição nos moldes 

das pontes rodoviárias que marcam as alças das Marginais.  

 

 

 

 

 
 

                                                 
74 Do encontro inesperado à investigação do aço. Disponível em: <http://www.arcoweb.com.br/entrevista/joao-walter-
toscano-do-encontro-07-11-2008.html>. Acesso em: 2 nov 2012. 
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Figura 53: Interligação entre a estação de trem de 1986 e metrô 2002 

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 

Figura 54: Imagem da estação-ponte do Metrô interligada à estação de trem 

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 

Figura 55: Fachada da entrada da estação de metrô Santo Amaro 

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 
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O partido utilizado para implantação do edifício para entrada no sistema ferroviário 

e na plataforma, solicitado pela Fepasa , foi o mesmo utilizado nas linhas existentes até o 

momento, ou seja, imediatamente ao lado da localização das linhas. A Estação Santo 

Amaro não foi exceção à regra e a qualidade da arquitetura do prédio é um marco na 

paisagem. As palavras do autor, "A estação de trem sempre é um edifício importante na 

cidade, e como tal seu projeto deve deixar sua marca no entorno de onde está 

instalada75”, resumem a importância arquitetônica do edifício da estação de trem Santo 

Amaro na paisagem da cidade, entre o Rio Pinheiros e Avenida das Nações Unidas, e no 

rol de projetos de estações da CPTM.  

Ela não tem semelhanças arquitetônicas com as demais estações da Linha 9 

como Ceasa ou Jaguaré,76 nem com as implantadas na primeira década do século XXI. 

No conjunto do prédio premiado, há ainda a passarela metálica e uma rampa. Os 16 

primeiros metros dessa rampa são em concreto para posteriormente assumir os demais 

42 metros de comprimento em estrutura metálica e vencer 6,38 metros de altura. Após o 

término da rampa, o usuário transpõe a Avenida das Nações Unidas por uma passarela 

metálica de 73 metros de comprimento para enfim estar no edifício.  

 

Figura 56: Imagem do interior da passarela e rampa metálica, respectivamente 

  
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 

A discussão da inserção urbana por uma rampa será realizada no item 4.2, na 

análise da microacessibilidade peatonal. Portanto, objetivou-se até aqui que o leitor 

tivesse a compreensão da dinâmica urbana existente no entorno imediato da Estação 

Santo Amaro para que se possa finalmente analisar o papel da microacessibilidade.  

 

 

 

                                                 
75 TOSCANO, J. W. Disponível em: <http://www.cidadao.sp.gov.br/noticia.php?id=206780>. Acesso em: 3 out 2012. 
76 Essas estações, juntamente com a antiga Estação Santo Amaro  (Largo Treze) e Jurubatuba, formaram as primeiras 
estações da Linha 9 quando essa era uma linha de subúrbio. Os prédios não foram modernizados integralmente e ainda há 
características arquitetônicas nessas estações, como a presença de telha canaletão nas plataformas.  
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CAPÍTULO 4 

MICROACESSIBILIDADE DA ESTAÇÃO SANTO AMARO: UMA 

ANÁLISE EXPLORATÓRIA 

 

No capítulo 4 se inicia a análise exploratória e qualitativa do estudo de caso para 

melhor compreensão do cenário existente da microacessibilidade no entorno da Estação 

de trem Santo Amaro assim como de sua articulação com os demais sistemas de 

transporte.  

Ela é exploratória pois busca o conhecimento da realidade do existente na área de 

influência; e qualitativa pois obtém dados descritivos do lugar e dos processos interativos 

de uma maneira holística, adotando o estudo de caso para a análise profunda do objetivo 

da pesquisa. A metodologia aplicada analisa exaustivamente as diversas maneiras de 

acesso direto à estação de trem por meio de todas as possibilidades de mobilidade 

urbana existentes na cidade de São Paulo, começando pelo modo à pé, seguindo pela 

bicicleta, ônibus, metrô, motorizado individual e por último o táxi. 

Iniciam-se os estudos do objeto de pesquisa pela delimitação da área e 

identificação do sistema de comunicação – presença de placas orientativas e mobiliário 

urbano no entorno imediato – já que ele pode auxiliar na leitura da legibilidade do espaço 

urbano e facilitar o acesso do usuário à estação, em especial daquele que nunca teve 

contato com a área.   

Em seguida são identificadas as diferentes maneiras de acesso físico que podem 

auxiliar no acesso direto à estação (microacessibilidade), uma vez que uma das 

premissas dessa pesquisa é que o espaço público de qualidade e legível pode contribuir 

nas relações de intermodalidade. Para o pedestre, o acesso físico ocorre exclusivamente 

pela calçada. Pela bicicleta, por ciclovias ou ciclofaixas. Para ônibus, as variáveis 

levantadas foram a presença de baias, pontos de parada e as distâncias dos terminais. 

Como o metrô é integrado num mesmo edifício com o trem, neste caso, não se aplica o 

levantamento do acesso físico entre eles. Para o motorizado individual (automóveis e 

motocicletas) verificou-se a presença de baias, estacionamento integrado e a presença 

de pontes. Para a intermodalidade com táxi, entende-se a não necessidade da analise do 

acesso físico, pois neste caso, limitou-se a análise da identificação do sistema de 

comunicação por meio da presença de mobiliário urbano (ponto de táxi) no entorno da 

estação. Por último é analisada a legibilidade do espaço urbano e da intermodalidade 

conforme cada modal, 

Conforme o modo de transporte, o leque de variáveis atrelado à legibilidade do 

espaço público é variado. Para auxiliar na compreensão da análise, serão apresentados 
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registros fotográficos, mapas e diagramas.   

Esse estudo começa pelo modo não motorizado (a pé e bicicleta); segue para o 

modo coletivo (ônibus e metrô); depois para o individual motorizado (automóvel e 

motocicleta); e por último o modo motorizado individual de aluguel (táxi). Ao fim da 

análise há uma matriz analítica com os diagnósticos  levantados e proposições para a 

estação Santo Amaro. Há ainda uma matriz analítica genérica que sintetiza os principais 

elementos que podem ser levantados em qualquer estação de trem que busca ter 

excelência na microacessibilidade pelos diferentes modos de transporte à um 

equipamento de transporte público de relevância na cidade  

 

4.1 Delimitação da área de influência  

Como o objetivo desse trabalho é a análise da microacessibilidade no entorno da 

estação de trem Santo Amaro e sua articulação com os demais sistemas de transporte, a 

delimitação da área de influência do estudo é imediatamente composta pelas vias que 

dão acesso direto à estação e que possibilitam a intermodalidade. Assim, pela margem 

leste as avenidas são: Avenida das Nações Unidas e Avenida Padre José Maria; e pela 

margem oeste: Avenida Guido Caloi. O acesso direto pelo pedestre, bicicleta e veículo 

particular se resume a essas três vias. 

 

Figura 57: Área de influência 

 

Fonte: Google Earth, 2004. Tratamento da autora 
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Contudo, o percurso dos ônibus e, consequentemente, a intermodalidade entre 

trem e ônibus exige a expansão da área de influência na margem leste até o encontro 

com o terminal de ônibus Santo Amaro, cujo limite no extremo leste encerra-se na Rua 

Barão do Rio Branco. No extremo sul da área de influência, na Avenida das Nações 

Unidas, encontra-se um ponto de ônibus que não é conectado ao Terminal Santo Amaro, 

sendo importante, portanto, a inclusão desse ponto (que poderá ser visualizado a seguir). 

Nessa mesma situação, encontram-se pontos de ônibus na Rua Adele, que passa a ser o 

limite nordeste da área de influência. No extremo norte, é necessária a inclusão da Ponte 

Transamérica, pois ela altera o fluxo dos veículos particulares, que também poderá ser 

melhor analisado a seguir. Por último, à oeste, a área de influência foi limitada na Avenida 

Guido Caloi, por ser a única via de acesso à estação, independentemente do modo 

utilizado para intermodalidade, encerrando-se na divisa com o lote da subestação 

Xavantes e com o Rio Pinheiros.  

No caso dos principais percursos dos pedestres, observou-se que há um fluxo 

significativo nas ruas Amador Bueno e Adele, em função da atração das atividades 

variadas dessas vias cujos destaques foram detalhados na análise do uso do solo do item 

3.3.1. Para a primeira rua a atração é dada pela presença da Universidade Paulista 

Uninove, SESC Santo Amaro, SENAI Ary Torres, Poupa Tempo Santo Amaro e Shopping 

Largo Treze de Maio. No caso da segunda, deve-se ao fato da Rua Adele ser um eixo de 

ligação entre a estação e a Transamérica Expo Center, além da presença de um conjunto 

de torres residenciais recentemente construído em toda a quadra entre a Avenida Mário 

Lopes Leão e Rua Adele, Avenida das Nações Unidas e rua contínua à Ponte 

Transamérica justificando, portanto, toda a extensão da área de influência.  

 

4.2 Microacessibilidade peatonal  

A legibilidade do espaço urbano para o acesso peatonal é entendida aqui como a 

presença de calçadas adequadas e de qualidade que dão acesso direto à estação, 

articuladas com o desenho urbano e com os principais fluxos e avenidas de acesso.  

Calçadas adequadas são aquelas com dimensões de acordo com o fluxo de 

pedestres previsto para a estação e de acordo as normas técnicas existentes. Como cada 

estação tem uma demanda variada (de 2.000 a 300.000 acessos/dia 77) é fundamental 

que esse número esteja adequado às dimensões necessárias, pois é inadmissível 

pedestres andarem no leito carroçavel de acesso direto à estação por falta de espaço nas 

calçadas.  

Calçadas com qualidade no entorno das estações são aquelas que têm a correta 
                                                 
77 Dados fornecidos pela CPTM por meio de entrevista concedida à autora pelo engenheiro Renato Mendonça em 5 de 
novembro de 2012.  
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opção pela escolha do material e execução; uma boa manutenção que gera um estado 

de conservação propício a um conforto do andar. É fundamental que não hajam barreiras 

físicas no principal eixo do andar, como lixeiras, postes, buracos, degraus etc. Barreiras 

visuais também entram em questão, pois, por exemplo, dependendo da localização na 

calçada de uma banca de jornais e revistas, ela pode significar uma barreira visual, 

impedindo ao pedestre a visualização da entrada da estação e gerando um ruído na 

legibilidade, ainda que momentâneo. O autor Yázigi no livro O mundo das Calçadas 

descreve exaustivamente também meios para analisar uma boa calçada, algumas delas 

aqui apontadas. 

Calçadas articuladas com o desenho urbano e principais fluxos e avenidas de 

acesso significam que uma estação não pode estar isolada, ou parcialmente isolada do 

contexto urbano. Barreiras urbanas, como avenidas expressas ou arteriais, e rios 

imediatamente no entorno não deveriam ser imposições físicas de acesso ao pedestre, já 

que uma estação é um nó importante no contexto metropolitano. Certamente é mais 

viável economicamente a construção de pontes, ou a reforma das existentes, a 

implantação de semáforos, faixas para pedestres, ampliação de calçadas, etc. do que a 

construção de uma nova linha e estação do outro lado da barreira. Portanto, essas 

barreiras deveriam ser suprimidas por meio da transposição e analisadas todas as 

possibilidades técnicas de supressão, considerando o pedestre como prioridade máxima 

e não o veículo particular, como será observado adiante.  

No caso da estação de trem Santo Amaro, o pedestre pode ter duas opções de 

acesso real e direto, conforme discutido nos capítulos anteriores. A primeira ocorre pela 

margem leste por uma rampa localizada na Avenida Padre José Maria, avenida 

perpendicular à Avenida das Nações Unidas (ou Marginal do Rio Pinheiros), eixo 

considerado principal no contexto urbano. Essa rampa transpõe a marginal e dá acesso 

ao mezanino da estação de trem, onde ocorre a entrada na rede metroferroviária. A 

segunda possibilidade de chegar à estação de trem é entrar pelo edifício que dá acesso 

direto à Linha 5 do metrô, pela margem oeste do rio, ou seja, pela Avenida Guido Caloi. 

Na figura 58, visualiza-se no retângulo de cor verde a estação de trem e as linhas na cor 

azul identificam as principais ruas que dão acesso à estação pelo pedestre dentro da 

área de influência.  
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Figura 58: Mapa da microacessibilidade peatonal 

 
Fonte: Google Earth, 2004. Tratamento da autora 

 
A microacessibilidade peatonal pela margem leste ocorre por uma rampa que está 

em contato com a calçada. Essa rampa tem sete metros de largura, é generosa, e para 

os não portadores de deficiência física, tem uma inclinação razoável de 11%, permitida à 

época da implantação.  

  

Figura 59: Planta do mezanino e rampa de acesso da Estação Santo Amaro  

 
Fonte: CPTM. Tratamento da autora 

 



98 

 O acesso à estação está positivamente localizado numa esquina, o que dá uma 

visibilidade maior a ela. Entretanto, a rampa de acesso não tem a elegância do prédio, 

nem a proporcionalidade com o contexto urbano nem tampouco a articulação com os 

principais eixos. E é imposta brutalmente na calçada, de costas para um eixo importante 

(Avenida das Nações Unidas) exatamente aquele que dá à estação o status de 

arquitetura espetacular. Está implantada numa calçada de 13 metros de largura, não 

deixando espaços generosos nas suas laterais, e criando espaços residuais não atrativos 

ao circular.  

 

Figura 60: Visão existente da saída da estação 

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 

Figura 61: Entrada pelo pedestre na Avenida Padre José Maria. Ao fundo, Marginal Pinheiros. À esquerda da imagem, linha 
de metrô sobre pilares  

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 
Os transeuntes oriundos do eixo sul da Marginal são obrigados a circular pelos 

espaços residuais laterais da rampa, nada atrativos, para se dirigirem a entrada da rampa 

e percorrer novamente a mesma distância. A inserção da rampa só é favorável para o 
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fluxo de usuários da Avenida Padre José Maria, rua essa de usos ociosos.  

Essa situação foi agravada com a implantação de uma estrutura em concreto e 

grades para suporte de acesso a um elevador no lado esquerdo de quem sobe (destaque 

na figura 63), diminuindo ainda mais o recuo com o lote particular e criando uma barreira 

visual significativa. Há ainda o espaço residual sob a rampa, que também foi gradeada, 

prejudicando a qualidade de inserção da rampa no espaço urbano.  

 
Figura 62: lateral da rampa de acesso e gradeamento existente sob ela. Visualiza-se também a Avenida Padre José Maria 

e o a linha do metrô aérea no lado esquerdo da figura 

  
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 
Figura 63: Visão sob passarela pela Av. das Nações Unidas em direção à Av. Padre José Maria 

  
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 

Portanto, pelos motivos expostos, acredita-se que haja uma desproporcionalidade 

com o contexto urbano e uma ausência de atratividade da forma de acesso à estação, 

especialmente aos usuários oriundos da Marginal Pinheiros, onde ocorre uma negação.  

Situação semelhante de ilegibilidade ocorre na articulação da estação de metrô da 

Linha 5, na margem oeste, indicado com o alvo de atração na cor lilás no diagrama a 

seguir. Ao contrário do que ocorre no outro lado do rio, a lógica na inserção do 

equipamento urbano foi construir um corpo de estação para abrigar a entrada no sistema 
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metroferroviário. Normalmente, nos corpos das estações da CPTM há aberturas do 

edifício para todos os fluxos disponíveis. Nesse caso, a abertura ocorre nas laterais, e 

não no único fluxo existente voltado para a fachada principal. Além dessa questão, o 

corpo da estação está recuado aproximadamente 150 metros do principal eixo viário – 

Avenida Guido Caloi, ficando ilegível aos transeuntes devido à larga distância da calçada 

principal.  

 

Figura 64: Diagrama da microacessibilidade peatonal 

 
Fonte: Elaborado por Yara C. L. BAIARDI e Leonardo R. MAIA, 2012 

 

Nas figuras 65 e 66 visualizam-se a paisagem existente primeiramente a partir do 

ponto de vista daquele que sai da estação em direção à Avenida Guido Caloi, e depois 

daquele que acessará o metrô. Destaca-se na segunda a não visibilidade do corpo da 

estação perante o potencial usuário que esteja na calçada. Logo, em virtude da pouca 

ocupação urbana e do fluxo de pessoas, pelos amplos vazios urbanos discutidos no uso 

do solo no capítulo 3 e pela implantação recuada do corpo à estação, o acesso do 

pedestre à estação de metrô é desestimulante e de difícil legibilidade. 
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Figura 65: Ambiente urbano existente na entrada da estação pela margem oeste. Ao fundo encontra-se a Av. Guido Caloi 

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 

Figura 66: Ambiente urbano existente perante o observador situado na Av. Guido Caloi para estação de metrô 

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 
Quanto à dimensão e qualidade do pavimento da calçada, os blocos de concreto 

tipo raquete são adequados. Na margem leste, o estado de conservação do piso mosaico 

português branco é regular, devido à presença de buracos na calçada.  

Em relação ao sistema de comunicação por meio de placas orientativas da 

presença de uma estação de trem e metrô só ocorre com o totem padrão da CPTM pela 

margem leste. O padrão de totem do metrô não foi utilizado na margem oeste e não deixa 

claro o nome da estação e da interligação com o trem. 

 

 

 

 

 



102 

Figura 67: Totens utilizados na margem leste e oeste respectivamente 

    
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 

4.3 Microacessibilidade por bicicleta 

A Estação Santo Amaro é contemplada pelo programa Ciclovia Rio Pinheiros, 

conforme discutido no subitem 2.3.2 (A bicicleta), o que resulta numa via exclusiva para a 

circulação de bicicletas imediatamente ao lado do Rio Pinheiros, e é uma das poucas 

estações que têm a possibilidade de entrada/saída à via. Para acessar exclusivamente a 

ciclovia pela margem leste, não é necessário o pagamento de tarifa, que foi destacada na 

linha de cor vermelha da figura 68.  

 

Figura 68: Mapa da microacessibilidade por bicicleta 

 
Fonte: Google Earth, 2004. Tratamento da autora 

 

Tratando-se a ciclovia de uma via de circulação exclusiva para ciclos e pintada na 

cor vermelha, conforme a norma, a legibilidade é facilitada, entretanto, por estar isolada 

entre o rio e a linha de trem, pode ocorrer uma dificuldade: apesar de não ser o caso da 
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Estação Santo Amaro, pode ocorrer uma ilegibilidade no acesso à ciclovia pela não 

clareza dos poucos pontos de acesso que existem a ela, já que não é em todas as 

estações da Linha 9 que ocorre essa possibilidade.  

 

Figura 69: Placa de sinalização na margem leste para intermodalidade com a ciclovia do Rio Pinheiros 

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 

A margem oeste não é contemplada pelo programa da Ciclovia do Rio Pinheiros e 

há dificuldade em transpor o rio para acessar essa via. Pelas normas do Metrô e CPTM, 

só é autorizada a circulação de bicicletas dentro das estações em determinados horários, 

desestimulando a transposição da margem oeste para leste por meio da estação-ponte 

do metrô. A única placa orientativa indicando o acesso encontra-se dentro da estação de 

trem, e externamente não há nenhuma placa indicando a estação de trem como um 

acesso à ciclovia.  

Figura 70: Diagrama da microacessibilidade para bicicleta 

 
Fonte: Elaborado por Yara C. L. BAIARDI e Leonardo R. MAIA,  2012 
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A ciclovia mais próxima da margem oeste encontra-se na Represa de 

Guarapiranga, que possui três quilômetros de extensão. Contraditoriamente, mesmo 

havendo espaços para intervenção nessa margem, não há bicicletário nem possibilidade 

de aluguel para estímulo ao uso diário, prejudicando assim a intermodalidade. Em  

entrevistas com técnicos da CPTM a justificativa apontada é a falta de demanda. Por 

último, não há ciclofaixas interligadas à ciclovia em nenhuma das margens.  

 
Figura 71: Rampa de acesso da ciclovia para estação SA, um dos pontos de saída da ciclovia do Rio Pinheiros 

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 

4.4 Microacessibilidade por ônibus 

A acessibilidade por ônibus na margem leste no entorno da Estação Santo Amaro 

pode ocorrer de quatro maneiras: 

1. Terminal de ônibus Santo Amaro; 

2. Avenida das Nações Unidas (Marginal) – um abrigo; 

3. Avenida Padre José Maria – dois abrigos, um em cada sentido da via; 

4. Rua Adele – dois totens metálicos, um em cada sentido da via. 

O terminal de ônibus Santo Amaro localiza-se na mesma avenida de acesso à 

estação de trem, a Avenida Padre José Maria, mas na altura 400, e em frente à estação 

Largo Treze do Metrô, na Linha 5 - Lilás, posteriormente construída. Pela quantidade de 

possibilidades da mobilidade por ônibus, se percebe o amplo leque de opções e uma 

possível concorrência entre elas, o que pode prejudicar a legibilidade da escolha de uma 

linha de ônibus perante o usuário. As linhas da marginal e da Avenida Padre José Maria e 

da Rua Adele não se conectam com o terminal78 . Na figura 72, os terminais foram 

representados com retângulos de cor roxo em cada margem e os pontos de parada 

existente com círculos da mesma cor.  

                                                 
78 Vale dizer que não serão aqui discutidas as variáveis que indicam o traçado de uma linha de ônibus e da implantação de 
um terminal, mas sim as dificuldades que um usuário possa ter na intermodalidade entre o ônibus e a estação de trem.  
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Figura 72: Mapa para localização da microacessibilidade por ônibus 

 
Fonte: Google Earth, 2004. Tratamento da autora 

 

O terminal de ônibus Santo Amaro foi inaugurado em janeiro de 1987 e, estando 

atrelado ao corredor de Trólebus da Avenida Santo Amaro / Avenida Nove de Julho, foi 

implantado exatamente no meio da Avenida Padre José Maria, com amplas dimensões. 

Anteriormente à implantação, a avenida era um espaço destinado a diversas atividades 

ligadas ao bairro, como feiras, além de ter tido uma conexão visual e física entre o Largo 

Treze e o Rio Pinheiros.  

O percurso pelo pedestre para possível conexão com o Terminal Santo Amaro e 

estação de trem deve ser explorado com persistência, pois é de difícil percepção visual e 

física, já que não há um caminho claro que induza a atração entre os dois pólos de 

transporte coletivo, conforme é verificado nas imagens sequenciais do caminho.  
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Figura 73: Paisagem existente imediatamente na saída da estação 

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 

Na saída da estação pela rampa, à direita do percurso, existem alguns prédios 

residenciais e uma praça. À esquerda, há um trecho destinado à circulação viária e uma 

quadra destinada às instalações da indústria Prada. Em seguida ocorre a entrada e saída 

de ônibus do terminal pela Avenida Padre José Maria.  

 

Figura 74: Percurso entre estação e terminal SA. À esquerda, entrada e saída de ônibus do terminal 

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 
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Figura 75: Percurso entre estação e terminal SA. À direita uma praça. À esquerda, área destinada ao estacionamento de 
ônibus pertencente ao terminal delimitada por grades azuis 

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 

Seguindo no percurso para o acesso ao terminal, há o início do enterramento da 

linha aérea do metrô e um muro à direita da gleba utilizada pelo campus da UNIFESP 

Santo Amaro. Logo, o que se vê primeiramente é uma ociosidade desse eixo quanto ao 

fluxo de pessoas e uso do solo, para somente depois se visualizar a escada de acesso 

ao referido terminal. No perímetro da projeção do edifício do terminal, à esquerda do 

percurso, também foram instalados muros de alvenaria, dificultando a interação visual 

entre o dentro e fora do terminal, sem calçadas e iluminação pública, estimulando 

sobremaneira a sensação de insegurança do caminhante.  

 

Figura 76: Percurso entre estação e terminal SA. À esquerda, estacionamento de ônibus. À direita, início do enterramento 
da linha de metrô 

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 
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Figura 77: Eixo de acesso ao terminal SA. À direita, área do campus da UNIFESP Santo Amaro 

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 
Figura 78: Chegada ao terminal pelo percurso iniciado na Estação SA 

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 

Pode-se observar pelas imagens que não há nenhuma atratividade do espaço 

público quanto à identificação do percurso, havendo sim uma ausência de organização 

entre as partes num todo coerente. Esse descompasso é ressaltado pela ausência de 

informação por meio da comunicação visual quando se está dentro da estação de trem, e 

no caminho entre os pólos. No terminal de ônibus não há indicação da estação de trem 

no entorno. Perante a confusão existente no desenho do percurso, é possível que o 

transeunte acesse a parte destinada à entrada e saída de ônibus do próprio terminal, 

demonstrando a fragmentação da implantação do terminal no tecido urbano à sua volta.  

Provavelmente, a pouca circulação nesse eixo ocorra pelo fato de que o metrô 

Largo Treze (Linha 5) esteja imediatamente na frente da entrada do terminal de ônibus 
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para aqueles que vêm do Largo em direção ao terminal buscando a intermodalidade por 

meio da rede metroferroviária. A outra possibilidade da ociosidade da via de deve ao fato 

de que a rua paralela à Avenida Padre José Maria, Rua Amador Bueno, oferece maior 

atratividade e segurança urbana. 

 

Figura 79: Foto tirada do mezanino do terminal em direção ao Largo Treze, destacando uma entrada do metrô à esquerda 
e do Terminal Santo Amaro à direita, ao fundo  

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 

 A Rua Amador Bueno é um eixo urbano claro e legível, em que o uso do solo 

multifuncional (entrada da Universidade Paulista Uninove, SESC Santo Amaro, SENAI 

Ary Torres, Poupa Tempo Santo Amaro e Shopping Largo Treze de Maio), associado a 

um desenho urbano de qualidade, estimula o caminhar para aqueles que fazem esse 

percurso diariamente, visando dobrar na rua contínua à Adele e acessar com segurança 

e conforto a Avenida Padre José Maria, que apresenta pouco uso e vitalidade urbana.  

 

Figura 80: Rua Amador Bueno 

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 
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Apesar da implantação do terminal de ônibus não ser objetivo de estudo desse 

trabalho, frente ao que foi presenciado no levantamento de campo é importante ressaltar 

que o antigo eixo Largo Treze – Rio Pinheiros ficou pouco atrativo depois da péssima 

inserção do terminal; pois, em linhas gerais, foram criados espaços residuais para 

passagem do pedestre que não queira entrar no terminal. Esse é um exemplo da má 

concepção de espaços públicos no entorno de equipamentos de referência, que 

deveriam, antes de qualquer coisa, ser objeto de alta atratividade humana relacionada 

com a qualidade urbanística.   

 

Figura 81: Espaços residuais no entorno do Terminal de ônibus Santo Amaro 

  
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 

A outra maneira de ocorrer a intermodalidade trem/ônibus pela margem leste é por 

meio dos pontos de ônibus existentes no entorno. Na Avenida das Nações Unidas há um 

abrigo (cobertura) para ônibus localizado aproximadamente a 500 metros da estação de 

trem. No entanto, em nenhum momento é sinalizado por meio de placas orientativas a 

presença de uma estação de trem na proximidade do abrigo. Observa-se que na via 

expressa não há nenhum espaço destinado à parada do ônibus com segurança. As 

paradas são entendidas aqui como o espaço destinado à imobilização do veículo com 

finalidade e pelo tempo estritamente necessário para efetuar embarque e/ou 

desembarque de passageiros com segurança. Quando recuado lateralmente do fluxo, 

criam-se as baias.  

Essa questão é da maior relevância no caso da Avenida das Nações Unidas – 

uma via considerada expressa –, pois o espaço destinado à baia auxiliaria no embarque 

e desembarque com segurança, evitando um possível choque traseiro de um veículo que 

estivesse em velocidade compatível com uma via expressa, além de facilitar a fluidez da 

própria via.  

No entorno da estação não ocorre ainda a separação entre a via expressa (onde a 

velocidade é maior) e a via local (limite de velocidade menor em relação à expressa e em 

contato com os lotes lindeiros), técnica comum no decorrer da Avenida das Nações 
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Unidas no sentido norte, após a Ponte Transamérica. A não separação entre local e 

expressa inicia-se após a saída da ponte Transamérica no sentido sul, onde começa o 

sentindo duplo da Marginal Pinheiros na margem leste. Na margem oeste não foi 

implantada a continuação da Avenida das Nações Unidas, que finaliza na Ponte 

Transamérica. A partir desse ponto no sentido sul, onde a marginal é inexistente, foi 

implantada somente a Avenida Guido Caloi, que não margeia o rio e está afastada 

significadamente do Rio Pinheiros.   

 
Figura 82: Ponto de ônibus situado na Av. das Nações Unidas 

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 

Já na Avenida Padre José Maria, além da presença do terminal no final do eixo da 

avenida, já analisado acima, há positivamente duas paradas imediatamente à frente da 

rampa de acesso à estação, estando uma em cada sentido da via, e com alta legibilidade 

de encontro. O desafio fica resguardado para a descoberta das linhas que param no 

ponto e do respectivo percurso, situação essa que ocorre em qualquer parada, até 

mesmo nos terminais. 
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Figura 83: Ponto de ônibus localizado na Av. Padre José Maria, em frente ao acesso à Estação SA 

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 

Por fim, na Rua Adele, importante eixo de ligação entre a estação e o Polo Expo 

Transamérica, há dois pontos de ônibus sinalizados por um totem, sem indicação da 

presença da estação no entorno. Em nenhum dos pontos citados há a implantação de 

baias específicas para parada.  

Em relação à margem oeste, após cruzar pela estação de trem e metrô, o usuário 

sairá imediatamente na frente do Terminal de ônibus Guido Caloi. Contudo, como em 

qualquer outro terminal, só é possível saber das linhas existentes perguntando a um 

funcionário ou lendo as placas que sinalizam somente o nome das respectivas linhas, 

sem indicar o itinerário. 

 

Figura 84: Imagem da saída da Estação de metrô SA 

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 

Contudo, a presença imediata do terminal só ocorrerá para aqueles que saem do 

metrô, pois a implantação desse terminal também está recuada em relação à única 
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avenida de acesso existente nessa margem, no caso a Avenida Guido Caloi, 

prejudicando a legibilidade da presença do terminal para aqueles que circulam por essa 

via.  

 

Figura 85: Paisagem existente da Av. Guido Caloi em direção ao terminal de ônibus 

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 

As paradas de ônibus específicas nas vias na margem oeste ocorrem somente em 

dois pontos em frente à estação, sendo um destinado ao sentido sul e outro ao sentido 

norte conforme se visualiza na figura a seguir. E não há espaços específicos para essas 

paradas, apesar da via possuir amplos vazios no seu entorno e, portanto, potencial para 

intervenções urbanas imediatas. 

 
Figura 86: Ponto de ônibus existente na Avenida Guido Caloi 

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 

Por último, se visualiza na figura abaixo, o diagrama de todas as possibilidades da 

microacessibilidade por ônibus, com a indicação dos percursos das linhas, dos pontos de 
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parada existentes e dos terminais de ônibus em ambas as margens.  

  

Figura 87: Diagrama da microacessibilidade por ônibus 

 
Fonte: Elaborado por Yara C. L. BAIARDI e Leonardo R. MAIA,  2012 

 

4.5 Microacessibilidade por metrô 

A Estação Santo Amaro de trem foi a primeira da Linha 9 a ter a intermodalidade 

com o metrô. Essa conexão ocorre geograficamente e urbanisticamente de um modo 

especial, pois a plataforma de embarque e desembarque do metrô situa-se exatamente 

sobre o Rio Pinheiros. Essa estação é uma ponte estaiada sobre o Rio Pinheiros – 

concebida exclusivamente para o embarque e desembarque –, logo, pode-se vê-la como 

uma estação-ponte.  

 

Figura 88: Imagem interna da Estação SA de metrô e caminho de acesso à margem oeste para aquele que entra pela via 
expressa 

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 
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Figura 89: Paisagem existente em direção ao norte da plataforma do metrô, localizada sobre o Rio Pinheiros 

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 

 O conjunto da Estação de trem e metrô Santo Amaro, na Linha 9 – Esmeralda, é 

o único ponto em que ocorre a transposição da via expressa e da barreira natural do rio 

exclusivamente para pedestres. Entretanto, como exposto, essa transposição ocorre de 

maneira tarifada, pois é necessário o pagamento de bilhete para entrar na estação-ponte, 

mesmo se o desejo for somente o da transposição entre as margens. A ponte mais 

próxima é a Transamérica, e esta não é destinada à transposição de pedestres por não 

haver espaço reservado a essa circulação de modo seguro, como será observado a 

seguir. A única possibilidade para o pedestre ocorre na Ponte do Socorro, distante 

aproximadamente 1,5 quilômetros, ou na ponte João Dias, após a Ponte Transamérica. 

Infelizmente, não foi executada a possibilidade da estação-ponte ser um meio para 

transposição de pedestres entre as duas margens, separada do acesso da plataforma do 

metrô.  

 Se, mesmo assim, o cidadão optar por transpor as margens por meio da estação-

ponte, poderá ocorrer um conflito nas circulações, uma vez que a circulação para 

transposição cruza com o fluxo de passageiros da plataforma de embarque e 

desembarque.  

A Linha 5 do Metrô é aérea na maior parte de seu percurso, contudo, após cruzar 

o Rio Pinheiros ela chega de maneira subterrânea à Estação de metrô Largo Treze, 

localizada aproximadamente a 700 metros da estação de trem e sinalizada com os dois 

círculos lilases abaixo, uma vez que ocorrem duas opções de acesso à ela – uma em 

cada lado da Avenida Padre José Maria, situados em frente à entrada do terminal de 

ônibus.  
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Figura 90: Mapa para localização da microacessibilidade por metrô 

 
Fonte: Google Earth, 2004. Tratamento da autora 

 

Ao adentrar na Estação Santo Amaro de trem, imediatamente há a comunicação 

visual sinalizando o caminho para a intermodalidade com o metrô. Como destacado na 

figura 92, não há indicação do Terminal de ônibus Guido Caloi existente em frente à 

entrada do metrô, mas apenas a indicação do nome da rua. Em momento algum na 

estação de metrô e trem haverá a informação ao cidadão sobre a intermodalidade com o 

Terminal de ônibus Santo Amaro. Somente na saída iminente da estação de metrô na 

margem oeste haverá uma placa indicando o Terminal Guido Caloi e o acesso à CPTM.  

 
Figura 91: Placa de sinalização para intermodalidade entre trem e metrô 

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 
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Figura 92: Sinalização na entrada oeste indicando o terminal e o acesso à CPTM 

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 
Figura 93: Sinalização existente na saída da estação de trem, não mostrando a possibilidade da intermodalidade com o 

Terminal de ônibus SA 

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 
4.6 Microacessibilidade por automóvel e motocicleta 

Como é comum em toda a extensão da Linha 9 de trem, a intermodalidade do 

trem com os veículos particulares motorizados, como os automóveis e motocicletas, é 

inexistente. Não há espaços para parada com segurança (baias) nem incentivo à 

carona79, bem como um estacionamento integrado (onde fosse possível estacionar o 

veículo ao lado da estação e acessar a rede metroferroviária, nos moldes do E-fácil).  

Pela margem leste, é possível acessar a estação diretamente pela Avenida das 

Nações Unidas somente no sentido norte e pela Avenida Padre José Maria. A Rua Adele 

e Amador Bueno, ambas vias de mão dupla, dão suporte a esses acessos diretos. Já 

pela margem oeste, o acesso é viável pela única via existente, a Avenida Guido Caloi. Na 

                                                 
79 Carona é entendido aqui como a forma de compartilhar um trecho do itinerário comum entre pelo menos duas pessoas 
num veículo particular. O  motorista faz uma parada para embarque e/ou  desembarque de um passageiro que continuará  
seu percurso por um outro modal, neste caso, pelo trem ou metrô.  
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figura 94 foram destacadas as principais vias de possível acesso à estação e as vias de 

caráter secundário na margem leste.  

  

Figura 94: Mapa da localização da microacessibilidade por modo motorizado individual 

 
Fonte: Google Earth, 2004. Tratamento da autora 

 

Com a estruturação atual do eixo da Avenida das Nações Unidas em frente à 

estação, ocorre o fluxo de veículos nos dois sentidos da marginal, situação que se inicia a 

partir da Ponte Transamérica80. Sendo assim, os veículos em sentido sul não têm 

nenhum contato com a entrada da estação, pois esta via está isolada entre os muros da 

estação e guard rail (muretas) do canteiro central existente.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
80 Após a Ponte Transamérica até o encontro com a marginal do Rio Tietê ocorre a separação dos sentidos dos veículos 
em cada margem do Rio Pinheiros. Ou seja, após a Ponte Transamérica, a margem leste destina-se exclusivamente ao 
sentido norte. A margem oeste passa a ter somente o fluxo de veículos para o sentido sul.  
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Figura 95:  Foto tirada da Marginal Pinheiros em direção ao norte. Observa-se ao fundo a saída da Ponte Transamérica, 
onde o sentido da marginal passa a ser duplo na margem leste 

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 

No sentido norte da via ocorre o contato com os lotes lindeiros, mas a adoção de 

baias não é adotada para o estímulo à parada com segurança numa via expressa.  

 

Figura 96: Marginal Pinheiros direção norte, faixa onde ocorre contato com os lotes lindeiros da via. Visualiza-se a saída da 
Av. Padre José Maria na via expressa 

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 

A Ponte Transamérica é a mais próxima da estação de trem. Contudo, ela foi 

construída com o objetivo exclusivo de ser um acesso direto ao Pólo Gerador 

Transamérica Expo Center, na Avenida Doutor Mário Vilas Boas Rodrigues, por meio de 

veículos oriundos da via expressa pela margem oeste. Não é possível, portanto, a 

passagem de pedestres, o que só poderá ocorrer na Ponte do Socorro, ao sul, ou pela 

Ponte João Dias mais ao norte da Transamérica.  
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Figura 97: Saída da Ponte Transamérica na Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues 

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 

Na Avenida Guido Caloi, mesmo havendo amplos espaços vazios em seu entorno, 

não foi executada baias para parada com segurança para veículos particulares e estímulo 

à carona. A imagem abaixo ilustra essa situação: o motorista para na via onde fluem os 

veículos, e em cima da faixa de pedestre, para o desembarque do passageiro que 

acessou o metrô. 

 

Figura 98: Desembarque de passageiro de um veículo particular na Av. Guido Caloi 

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 

Não há estacionamentos interligados com o metrô, conhecidos como o E-fácil, e, 

não por acaso, há um estacionamento privado imediatamente ao lado da estação de 

metrô. Na imagem a seguir, ocorre exatamente essa situação, onde um veículo particular 

para em cima da faixa de travessia de pedestres para que o acompanhante desça e 

acesse a estação de metrô.  
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Figura 99: Entrada do estacionamento privado vizinho à entrada do metrô 

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 

Por fim, visualiza-se o diagrama com a indicação das vias que dão acesso direto à 

estação de trem e metrô.  

 

Figura 100: Diagrama da microacessibilidade por automóvel e motocicleta 

 
Fonte: Elaborado por Yara C. L. BAIARDI e Leonardo R. MAIA,  2012 

 

4.7 Microacessibilidade por táxi 

Em relação à intermodalidade por táxi, ela é possível nos abrigos existentes na 

Avenida Padre José Maria, imediatamente no acesso à estação de trem, e também na 

Rua Adele, locais indicados com círculos brancos na imagem abaixo. Não é possível 

averiguar rapidamente se os pontos de táxi estão regularizados, quais motoristas estão 

capacitados e habilitados para tal função, nem quais são os carros atrelados a cada um 

dos pontos, já que a única identificação nos abrigos refere-se à uma placa em comunicar 
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que no local  é o ponto número 1430.  

 

Figura 101: Mapa da localização da microacessibilidade pelo táxi 

 
Fonte: Google Earth, 2004. Tratamento da autora 

 

Figura 102: Diagrama da microacessibilidade pelo táxi 

 
Fonte: Elaborado por Yara C. L. BAIARDI e Leonardo R. MAIA,  2012 
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Figura 103: Ponto de táxi existente em frente ao acesso à Estação Santo Amaro 

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 

É possível ainda, em algumas estações, visualizar uma placa que indique que há 

um ponto de táxi no entorno pelo Programa Táxi na Estação. Tais sinalizações estimulam 

o cidadão à solicitar que a CPTM faça contato telefônico com o ponto de táxi mais 

próximo e chame um carro até a entrada da estação. A CPTM, no entanto, não se 

compromete com a efetivação da presença do táxi, nem com a qualidade do serviço; 

fazendo somente um possível intercâmbio dessa intermodalidade. 

 

Figura 104: Sinalização indicando a intermodalidade com táxi 

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 

Ainda quanto a essa possibilidade, destaca-se que não há nenhum ponto de táxi 

no entorno imediato da estação de metrô Santo Amaro na margem oeste.  
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4.8 Síntese da microacessibilidade dos modos de transporte 

Após a análise separadamente de cada modal por meio de mapas, diagramas e 

fotos, elaborou-se um diagrama com todos os sistemas reunidos e uma matriz analítica 

das possibilidades da microacessibilidade à Estação Santo Amaro, buscando auxiliar na 

visualização global das variáveis discutidas nos itens expostos acima. 

Como o principal objetivo do trabalho é análise da microacessibilidade da estação 

de trem da Linha-9 (esmeralda) ela foi representada nos diagramas como o alvo de todas 

os modos de transporte e destacado na cor verde. O segundo alvo é a estação de metrô 

da Linha Lilás, por ter uma conexão direta com a estação, representado à esquerda do 

Rio Pinheiros, este ilustrado na imagem do diagrama na cor azul de uma linha grossa. Os 

caminhos de acesso direto dos pedestres aos alvos são representados em linhas finas e 

azuis em ambas as margens; já as linhas vermelhas representam a única via de acesso 

por bicicleta; a linha de cor roxa representa o sentido dos caminhos das linhas de ônibus 

nas quais também são destacados os pontos de parada no formato de pequenos círculos 

e ainda os terminais de ônibus, estes ilustrados de forma retangular na cor branca; na 

linha de cor amarela, os fluxos dos veículos particulares sem possibilidades de parada; e 

por último, na linha e círculo de cor branca, a localização dos pontos de táxi e o primeiro 

sentido do início de uma corrida de aluguel.   

 

Figura 105: Diagrama de todas as microacessibilidades no entorno da Estação Santo Amaro 

 

 
Fonte: Elaborado por Yara C. L. BAIARDI e Leonardo R. MAIA,  2012 
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A matriz analítica também foi dividida por modos de transporte (a pé, bicicleta, 

ônibus, metrô, automóvel/motocicleta e táxi). Como a Estação Santo Amaro pode ter 

excepcionalmente dois acessos – margem leste e oeste –, foram criadas duas colunas de 

análise. Consequentemente, a coluna de observações também foi duplicada. Nas cores 

em vermelho nas células do quadro foram destacados os principais problemas levantados 

e que serão alvo de proposições.  

 

Quadro 2: Matriz analítica do diagnóstico da microacessibilidade na Estação Santo Amaro  

MODOS DE 
TRANSPORTE 

MICROACESSIBILIDADE DA ESTAÇÃO DE TREM SANTO AMARO 

  
MARGEM 

OESTE 
MARGEM 

LESTE  
OBSERVAÇOES M. 

OESTE 
OBSERVAÇOES M. 

LESTE 

SISTEMA DE 
COMUNICAÇÃO 

PLACAS 
ORIENTATIVAS 

NÃO NÃO     

ACESSOS   
AV.GUIDO 

CALOI  
AV. PADRE 

JOSÉ MARIA    
ACESSO POR MEIO DE 
UMA RAMPA COM 11% 

DIM. 2,50m 13,30m     

MAT. DO PISO 

PISO DE 
BLOCOS 

CONCRETO 
TIPO 

RAQUETE 

MOSAICO 
PORTUGUES 
COR BRANCO 

    

EST. DE 
CONSERV. BOM REGULAR   PRESENÇA DE BURACOS 

CALÇADAS 

OBSTÁC. NÃO NÃO     

CALÇADA 
ARTICULADA 

AOS PRINCIPAIS 
FLUXOS 

NÃO NÃO 

A IMPLANTAÇÃO DO 
CORPO DA ESTAÇÃO DO 

METRÔ ESTÁ 
SIGNIFICATIVAMENTE 

AFASTADA DA CALÇADA 
DE ACESSO PRINCIPAL 

  

 
TRANSPOSIÇÕES 

DE BARREIRAS 
URBANAS  

SIM SIM 
O RIO PINHEIROS E AV. EXPRESSA SÃO BARREIRAS. 
É POSSÍVEL A TRANSPOSIÇÃO MAS É NECESSÁRIO O 

PAGAMENTO DA TARIFA 

À PÉ 

LEGIBILIDADE DO 
ESPAÇO URBANO E 
INTERMODALIDADE 

BARREIRAS 
VISUAIS  

SIM SIM 

A ENTRADA OCORRE 
PELA LATERAL 

DOEDIFÍCIO, NÃO NA 
FACHADA PRINCIPAL 

NA AV. DAS NAÇÕES 
UNIDAS EM DIREÇÃO À 
RAMPA DE ACESSO, A 

ESTRUTURA PARA 
ELEVADOR PREJUDICAM 

PERCEPÇÃO DA 
ENTRADA E CRIA 

ESPAÇOS RESIDUAIS 

SISTEMA DE 
COMUNICAÇÃO 

PLACAS 
ORIENTATIVAS NÃO NÃO     

CICLOVIA   NÃO SIM     
CICLOFAIXA   NÃO NÃO     

BICICLETÁRIO 
(ESTACIONAMENTO 

INTEGRADO) 
  NÃO NÃO     

ALUGUEL   NÃO NÃO     

BICICLETA 

LEGIBILIDADE DO 
ESPAÇO URBANO E 
INTERMODALIDADE 

  NÃO SIM   

HÁ A CICLOVIA DO RIO 
PINHEIROS. A ESTAÇÃO 
É UM DOS PONTOS DE 

SAÍDA 

PLACAS 
ORIENTATIVAS 

NÃO NÃO     

SISTEMA DE 
COMUNICAÇÃO 

MOBILIÁRIO 
URBANO 

PONTOS DE 
ÔNIBUS 

SIM PARCIALMENTE HÁ ABRIGO 

EM ALGUNS PONTOS HÁ 
ABRIGO. NOS DEMAIS 

LIMITA-SE A UM TOTEM 
METÁLICO  

BAIA PARA PARADA 
RÁPIDA   NÃO NÃO      

 TERMINAL DE 
ÔNIBUS 

(DISTÂNCIAS) 
  

TERMINAL 
DE ÔNIBUS 

GUIDO CALOI 

TERMINAL DE 
ÔNIBUS SANTO 

AMARO 
DIST. APROX. 20m DIST. APROX 650m 

ÔNIBUS 

LEGIBILIDADE DO 
ESPAÇO URBANO E 
INTERMODALIDADE 

PONTOS 
ISOLADOS SIM NÃO   

HÁ VÁRIOS PONTOS DE 
ÔNIBUS DIFICULATANDO 

A DESCOBERTA DO 
PONTO DESEJADO 
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TERMINAIS SIM NÃO    

NÃO É POSSÍVEL 
VISUALIZAR A 

LOCALIZAÇÃO DO 
TERMINAL E O 

PERCURSO ATÉ ELE NÃO 
É CLARO. INSERÇÃO DO 

TERMINAL NÃO É 
FACILITADOR DA 

MICROACESSIBILIDADE 

SISTEMA DE 
COMUNICAÇÃO 

PLACAS 
ORIENTATIVAS SIM SIM 

DENTRO DO EDÍFICIO HÁ PLACAS DE ORIENTAÇÃO 
ENTRE A INTEGRAÇÃO METRO E TREM. NAS 
CALÇADAS HÁ TOTENS QUE SINALIZAM AS 

ESTAÇÕES APESAR DE TEREM UM FORMATO E 
LINGUAGENS DIFERENTES EM CADA MARGEM. METRÔ 

LEGIBILIDADE DO 
ESPAÇO URBANO E 
INTERMODALIDADE 

  
NÃO SE 
APLICA 

NÃO SE APLICA 
AS DUAS ESTAÇÕES (METRO E TREM) SITUAM-SE NO 

MESMO BLOCO 

SISTEMA DE 
COMUNICAÇÃO 

PLACAS 
ORIENTATIVAS 

NÃO NÃO     

BAIA PARA PARADA 
RÁPIDA   NÃO NÃO     

ESTACIONAMENTO 
INTEGRADO 

  NÃO NÃO     

PONTES, 
VIADUTOS 

  SIM SIM 
AO SUL, HÁ PONTE DO 

SOCORRO 

AO NORTE, HÁ PONTE 
TRANSAMÉRICA QUE 

MODIFICA O FLUXO DOS 
AUTOS DA AV. DAS 

NAÇÕES UNIDAS, QUE 
PASSA A PARTIR 

DAQUELE PONTO NOS 
DOIS SENTIDOS. NÃO É 
POSSÍVEL A PASSAGEM 

DE PEDESTRE 

MOTORIZADO 
INDIVIDUAL 

LEGIBILIDADE DO 
ESPAÇO URBANO E 
INTERMODALIDADE 

  SIM NÃO 
AS VIAS PASSAM 

IMEDIATAMENTE AO 
LADO DA ESTAÇÃO 

A VIA SENTIDO SUL NA 
AV. DAS NAÇÕES UNIDAS 
NÃO HÁ CONTATO COM 

O EDIFÍCIO. NÃO É 
POSSÍVEL A PARADA 

PLACAS 
ORIENTATIVAS NÃO  NÃO     

SISTEMA DE 
COMUNICAÇÃO MOBILIÁRIO 

URBANO PARA 
PONTO DE TÁXI 

NÃO SIM NÃO HÁ PONTO DE TÁXI   
TÁXI 

LEGIBILIDADE DO 
ESPAÇO URBANO E 
INTERMODALIDADE 

  NÃO SIM   

NA MARGEM LESTE O 
PONTO EXISTENTE É 
IMEDIATAMENTE NA 
SAÍDA DA ESTAÇÃO 

Fonte: elaborado pela autora 

 
A intenção da matriz analítica, além de auxiliar na visualização global dos 

elementos gerais que foram aplicados na análise da microacessibilidade da estação 

Santo Amaro, serve também como um checklist a ser aplicado de forma genérica em 

outra estação de trem. Reforça-se que no campo do urbanismo não há modelos rígidos a 

serem aplicados no território, e sim conceitos que devem ser analisados unicamente em 

cada sítio, já que cada locus tem especificidades únicas que devem ser respeitadas para 

garantir um espaço urbano de qualidade. Portanto, de modo geral, questiona-se  

 

Quais são os elementos urbanos a considerar para melhorar a 

microacessibilidade de estações de trem em termos de planejamento e projeto do espaço 

urbano?  

 

Para auxiliar nessa resposta, sugere-se o levantamento das possibilidades de 

acesso físico e direto à qualquer estação de trem, perguntando:  
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Como é possível acessar diretamente uma estação de trem de maneira legível,  

rápida, segura, e com qualidade por meio do modo: 

• a pé, 

• de bicicleta, 

• ônibus, 

• metrô, 

• motorizado individual e, 

• táxi? 

 

E, como é possível fazer a intermodalidade entre eles de modo legível, rápido, 

com segurança e qualidade?  

 

Destaca-se ainda que, quanto mais possibilidades de intermodalidade, mais 

alternativas de mobilidade urbana são construídas no território, permitindo assim ao 

cidadão escolher o melhor meio pertinente a ele naquele momento.  

Para auxilio nas perguntas de caráter geral destacadas acima, que não é uma 

característica única do estudo de caso e sim comum a todas estações de trem na cidade 

de São Paulo, elaborou-se uma matriz analítica generalizada em branco que poderá ser 

adaptada para cada estação e atualizada conforme o tempo, ressaltando que cada 

projeto urbano deve atender com qualidade as especificidades do local, cujos elementos 

foram discutidos no decorrer dessa pesquisa. Alguns itens foram somadas a ela, que ora 

não se aplicavam à estação Santo Amaro (como a presença de escadas rolantes); ora 

conceitos que fogem ao objetivo de discussão do presente trabalho de pesquisa, como a 

questão da segurança, não tratada aqui diretamente mas registrada como um quesito 

importante quando trata-se de equipamentos públicos de alta atratividade; ora questões 

que foram discutidas no decorrer da pesquisa e que não foram inseridas nas matrizes de 

diagnóstico ou de proposições.  

 

Quadro 3: Matriz analítica como modelo para análise da microacessibilidade a um equipamento de transporte  
MODELO  PARA ANÁLISE DA MICROACESSIBILIDADES À UM EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE 

MODOS DE 
TRANSPORTE 

ASPECTOS A SEREM ANALISADOS LEVANTAMENTO OBSERVAÇOES  

PLACAS  ORIENTATIVAS     

SINALIZAÇÃO DE PISO      
SISTEMA DE  

COMUNICAÇÃO 

SINALIZAÇÃO SONORA     

CALÇADAS     

RAMPAS     

ESCADAS FIXAS     

A PÉ 

CIRCULAÇÃO 

ESCADAS ROLANTES     
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 ELEVAORES     

DIMENSÃO     

MATERIAL. DO PISO     

ESTADO DE CONSERVAÇÃO     
CALÇADAS 

OBSTÁCULOS     

ILUMINAÇÃO     

CÂMERAS     SEGURANÇA 

PROXIMIDADES A ESPAÇOS 
DEGRADADOS 

    

ARTICULADA AOS PRINCIPAIS FLUXOS     

 TRANSPOSIÇÕES DE BARREIRAS 
URBANAS  

    

BARREIRAS VISUAIS      

ELEMENTOS REFERENCIAS      

 

LEGIBILIDADE DO 
ESPAÇO URBANO E 
INTERMODALIDADE 

ESPAÇOS RESIDUAIS     

SISTEMA DE 
COMUNICAÇÃO PLACAS ORIENTATIVAS     

CICLOVIA       

CICLOFAIXA       

BICICLETÁRIO 
(ESTACIONAMENTO 

INTEGRADO) 
      

ALUGUEL       

BICICLETA 

LEGIBILIDADE DO 
ESPAÇO URBANO E 
INTERMODALIDADE 

      

PLACAS ORIENTATIVAS     
SISTEMA DE 

COMUNICAÇÃO MOBILIÁRIO URBANO PONTOS DE 
ÔNIBUS     

BAIA PARA PARADA 
RÁPIDA 

      

 TERMINAL DE 
ÔNIBUS 

(DISTÂNCIAS) 
      

PONTOS ISOLADOS     

ÔNIBUS 

LEGIBILIDADE DO 
ESPAÇO URBANO E 
INTERMODALIDADE TERMINAIS     

SISTEMA DE 
COMUNICAÇÃO 

PLACAS ORIENTATIVAS     

METRÔ LEGIBILIDADE DO 
ESPAÇO URBANO E 
INTERMODALIDADE 

      

SISTEMA DE 
COMUNICAÇÃO 

PLACAS ORIENTATIVAS     

BAIA PARA PARADA 
RÁPIDA 

      

ESTACIONAMENTO 
INTEGRADO 

      

PONTES, VIADUTOS       

MOTORIZADO 
INDIVIDUAL 

LEGIBILIDADE DO 
ESPAÇO URBANO E 
INTERMODALIDADE 

      

PLACAS ORIENTATIVAS     SISTEMA DE 
COMUNICAÇÃO MOBILIÁRIO URBANO PARA PONTO DE 

TÁXI     
TÁXI 

LEGIBILIDADE DO 
ESPAÇO URBANO E 
INTERMODALIDADE 

      

Fonte: elaborado pela autora 
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4.9 Proposições para melhoria da microacessibilidade dos modos de transporte  

Após a análise do estado atual da microacessibilidade pelos diferentes modos de 

transporte e levantados os principais elementos a considerar no acesse direto à uma 

estação, são indicadas possíveis melhorias na intermodalidade no entorno da Estação 

Santo Amaro. Como se espera que tenha ficado claro, mobilidade urbana é uma 

discussão multidisciplinar; assim, questões atreladas à engenharia do tráfego, por 

exemplo, devem ser levadas em consideração, apesar de não terem sido 

especificamente discutidas nesse trabalho.  

Essas recomendações visam sobretudo um estímulo a uma reflexão sobre as 

decisões tomadas no território do entorno da Estação Santo Amaro; e que possam 

auxiliar nas futuras decisões na implantação de uma estação ou até mesmo da revisão 

das estações já instaladas, independentemente da localização. Algumas delas são de 

ordem prática, de fácil execução e de baixa probabilidade de discussão. Outras são 

conceituais, de difícil execução e de alta probabilidade de discórdia. Essas diferenças 

ocorrem porque os objetivos a enfrentar, os focos e os desafios a vencer, são distintos 

para cada agente envolvido. Nesse trabalho cabe apontar todas as possibilidades e 

reforçar a importância da construção contínua de um espaço público de qualidade e 

legível que favoreça a intermodalidade visando a concepção de cidades mais humanas, e 

a melhora da qualidade de vida dos cidadãos.  

Primeiramente, destaca-se a ideia conceitual da criação de uma estação praça na 

margem leste. Conforme discutido nos capítulos anteriores, a construção e preservação 

da qualidade dos espaços públicos, a concepção de novas formas de projetar e executar, 

no caso da estação praça, articularia interesses locais e o funcionamento do conjunto do 

sistema urbano, a diversidade de formas de convívio, além de uma acessibilidade sem 

obstáculos ao ambiente urbano, bem como da valorização do espaço público, da 

legibilidade na circulação pelo espaço público, e da integração entre os diversos modos 

de transporte.  

Diante do diagnóstico apresentado nas análises acima, verifica-se que o espaço 

público que dá acesso à Estação Santo Amaro pela margem leste é um espaço ilegível e 

não articulado com o ambiente urbano do entorno, cuja única atividade de destaque é o 

andar apressado das pessoas pela inatividade do entorno imediato. A rampa de acesso 

em contato com a calçada não condiz com a importância da estação no contexto urbano 

e não tem alta atratividade urbana, apenas funcional. Portanto, acredita-se que a Estação 

Santo Amaro deveria ter a lógica da implantação de um corpo de estação como o 

ocorrido com as estações implantadas no ano de 2001. O corpo da estação estaria então 

implantado numa pequena praça, desapropriando partes do terreno do estacionamento 

da empresa Schneider.  
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Caso a concepção de um corpo de estação não seja viável, sugere-se o aumento 

da distância existente entre a estrutura do elevador com o lote da Schneider, para sanar a 

característica de área residual existente que não estimula o circular. Seria preciso 

também requalificar o eixo entre a marginal e o Terminal de ônibus Santo Amaro, 

devolvendo à Avenida Padre José Maria o caráter de ligação que existia antes da 

implantação do terminal de ônibus.  

 A área do atual campus de extensão da Unifesp está ociosa. Seria possível 

então duas opções para ocupação do lote. A primeira seria a transferência do terminal de 

ônibus para a área, demolindo o existente, resolvendo os problemas de inserção urbana 

do terminal e retomando o eixo Largo Treze e marginal. A outra, mais conservadora, seria 

a ocupação mais efetiva desse terreno pela Unifesp, substituindo os muros por grades, 

diminuindo a sensação de insegurança e promovendo uma dinâmica urbana maior pelo 

aumento de fluxo de pessoas no trecho.  

Na margem leste, as intervenções sugeridas relacionam-se ao projeto urbano, 

englobando a requalificação do bairro, já que se trata de uma região carente. É latente a 

possibilidade de concepção de um parque com equipamentos esportivos e de lazer 

interligado ao Parque Ecológico do Guarapiranga, ao sul, por meio das glebas vazias e 

da desapropriação de áreas industriais, bem como da construção de habitações de 

interesse social. Além disso, seria um verdadeiro desafio urbano: o único momento que a 

cidade estaria em contato direto com a água do Rio Pinheiros, isolada que está a todo o 

momento por vias expressas. Seria uma nova concepção de urbanidade, necessária para 

a sobrevivência numa metrópole sustentável, disponibilizando meios para a melhoria da 

qualidade de vida de seus cidadãos e do ambiente existente na mancha urbana.  

Outra possibilidade, mais viável do que a citada no parágrafo anterior, é a 

construção de uma pequena praça com atividades ligadas ao esporte no entorno 

imediato da estação e o rio, que seria contemplada por uma ciclovia similar à já existente 

na outra margem, bem como com a implantação de bicicletário e de uma via peatonal 

conectada diretamente com o topo do morro.  

Acredita-se que numa via expressa não deveria haver pontos de parada de 

ônibus na pista de rolamento, prejudicando a fluidez, por isso propõe-se a implantação de 

baias, recuadas do eixo principal, auxiliando ainda na identificação desses pontos numa 

via de alto fluxo. Em todos os demais pontos de ônibus, não localizados em vias 

expressas, o papel do mobiliário urbano e dos totens passa a ser relevante pois passaria 

a ser o único meio de identificação de parada.  

Quanto aos veículos particulares, sugere-se a implantação de baias para o 

estímulo da carona e, fundamentalmente, do estacionamento integrado. Por último, 

sugere-se a reforma da Ponte Transamérica, para que seja possível a transposição 
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peatonal gratuita e a implantação de placas orientativas dos percursos possíveis que 

levem até a estação.  

Em relação à intermodalidade ao táxi, ainda, sugere-se a mudança da dinâmica 

estrutural existente, por meio da centralização do serviço e da identificação dos abrigos 

num sistema único, para que seja possível mensurar a qualidade dos serviços prestados 

pelos motoristas  bem como aumentar a segurança do sistema e evitar a circulação de 

carros não autorizados e motoristas não qualificados. Enquanto não houver uma 

alteração urbana na margem oeste, não haverá demanda para inserção de um ponto de 

estacionamento, já que os vazios prevalecem.  

No quadro abaixo, foram sintetizadas as proposições ora enunciadas. 

 

Quadro 4: Matriz analítica de proposições da microacessibilidade na Estação Santo Amaro  

MODOS DE 
TRANSPORTE MICROACESSIBILIDADE DA ESTAÇÃO DE TREM SANTO AMARO 

  
MARGEM 

OESTE 
MARGEM 

LESTE  
OBSERVAÇOES M. OESTE OBSERVAÇOES M. LESTE 

SISTEMA DE 
COMUNICAÇÃO 

PLACAS 
ORIENTATIVAS NÃO NÃO 

INSTALAR PLACAS NO 
ENTORNO DA ESTAÇÃO  

INSTALAR PLACAS NO 
ENTORNO DA ESTAÇÃO 

ACESSOS   
AV.GUIDO 

CALOI  
AV. PADRE 

JOSÉ MARIA    
CRIAR UMA ESTAÇÃO 

PRAÇA 

DIM.         

MAT. DO PISO   

PADRONIZAR 
OS PISOS P/ 
FACILITAR 

MANUTENÇÃO 

    

EST. DE 
CONSERV. 

        

CALÇADAS 

OBSTÁC.         

CALÇDA 
ARTICULADA AOS 

PRINCIPAIS 
FLUXOS 

    

CRIAR NOVOS USOS AO 
REDOR DA ENTRADA 
PARA MELHORAR O 

FLUXO DE PESSOAS , 
COMO ÁREA PARA 

PRÁTICA DE ESPORTES E 
LAZER, HIS e VIA 

PEATONAL CONECTANDO 
COM O TOPO DO MORRO 

  

 
TRANSPOSIÇÕES 

DE BARREIRAS 
URBANAS  

    
REFORMAR A PONTE TRANSAMÉRICA PARA QUE SEJA 

POSSIVEL A TRANPOSIÇÃO PEATONAL E GRATUITA  

À PÉ 

LEGIBILIDADE DO 
ESPAÇO URBANO E 
INTERMODALIDADE 

BARREIRAS 
VISUAIS      

COLOCAR PLACAS NO 
ENTORNO QUE SINALIZEM 

A ENTRADA 

DESAPROPRIAR UM 
PEQUENO TRECHO DO 

LOTE VIZINHO PARA 
AMPLIAR A DISTÂNCIA 

ENTE MURO E 
ESTRUTURA DO 

ELEVADOR 

SISTEMA DE 
COMUNICAÇÃO 

PLACAS 
ORIENTATIVAS 

      
INSERIR MAPAS DE 

LOCALIZAÇÃO DA REDE 
DE CICLOVIAS 

CICLOVIA       
IMPLANTAR CICLOVIA 

NESSA MARGEM   

CICLOFAIXA       

IMPLANTAR CICLOFAIXA 
NA MANCHA URBANA 
CONECTANDO COM A 

CICLOVIA 

IMPLANTAR CICLOFAIXA 
NA MANCHA URBANA 
CONECTANDO COM A 

CICLOVIA 

BICICLETÁRIO 
(ESTACIONAMENTO 

INTEGRADO) 
      

IMPLATAÇÃO DE 
BICICLETÁRIO 

IMPLATAÇÃO DE 
BICICLETÁRIO 

BICICLETA 

ALUGUEL       
IMPLANTAÇÃO DO 

SISTEMA DE ALUGUEL 
IMPLANTAÇÃO DO 

SISTEMA DE ALUGUEL 
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LEGIBILIDADE DO 

ESPAÇO URBANO E 
INTERMODALIDADE 

        

HÁ A CICLOVIA DO RIO 
PINHEIROS. A ESTAÇÃO É 

UM DOS PONTOS DE 
SAÍDA 

PLACAS 
ORIENTATIVAS       

NOS TERMINAIS E 
PONTOS, INSTALAR 

PLACAS INDICANDO A 
ESTAÇÃO DE TREM SISTEMA DE 

COMUNICAÇÃO MOBILIÁRIO 
URBANO 

PONTOS DE 
ÔNIBUS 

    HÁ ABRIGO 

EM ALGUNS PONTOS HÁ 
ABRIGO. NOS DEMAIS 

LIMITA-SE A UM TOTEM 
METÁLICO  

BAIA PARA PARADA 
RÁPIDA 

      
EXECUÇÃO DE BAIA  

NA AVENIDA 
EXECUÇÃO DE BAIA  
NA VIA EXPRESSA 

 TERMINAL DE 
ÔNIBUS 

(DISTÂNCIAS) 
          

PONTOS 
ISOLADOS         

ÔNIBUS 

LEGIBILIDADE DO 
ESPAÇO URBANO E 
INTERMODALIDADE TERMINAIS       

MELHORAR O DESENHO 
URBANO DE LIGAÇÃO 
ENTRE A ESTAÇÃO DE 

TREM E ÔNIBUS. 
MELHORAR A INSERÇÃO 

URBANA DO TERMINAL DE 
ÔNIBUS 

SISTEMA DE 
COMUNICAÇÃO 

PLACAS 
ORIENTATIVAS 

    
INSTALAR PLACAS INDICANDO A LOCALIZAÇÃO DOS 

TERMINAIS DE ÔNIBUS E DOS PONTOS DE TÁXI;  

METRÔ LEGIBILIDADE DO 
ESPAÇO URBANO E 
INTERMODALIDADE 

        

SISTEMA DE 
COMUNICAÇÃO 

PLACAS 
ORIENTATIVAS 

    
INSTALAR PLACAS NO 

ENTORNO DAS VIAS DA 
ESTAÇÃO INDICANDO-A 

INSTALAR PLACAS NO 
ENTORNO DAS VIAS DA 
ESTAÇÃO INDICANDO-A 

BAIA PARA PARADA 
RÁPIDA       

EXECUÇÃO DE BAIA  
PARA ESTÍMULO À 

CARONA 

EXECUÇÃO DE BAIA  
PARA ESTÍMULO À 

CARONA 

ESTACIONAMENTO 
INTEGRADO       

CRIAÇÃO DE 
ESTACIONAMENTO 

INTEGRADO, JÁ QUE HÁ 
ESPAÇO DISPONÍVEL  

  

PONTES, VIADUTOS         

REFORMAR PTE 
TRANSAMÉRICA DE MODO 

QUE SEJA POSSÍVEL A 
PASSAGEM  

MOTORIZADO 
INDIVIDUAL 

LEGIBILIDADE DO 
ESPAÇO URBANO E 
INTERMODALIDADE 

        

CRIAÇÃO DE BAIA PARA 
PARADA RÁPIDA, 

PRINCIPALEMTE NO EIXO 
DA VIA EXPRESSA NO 
SENTIDO SUL E CRIAR 

UMA NOVA ENTRADA DA 
ESTAÇÃO 

PLACAS 
ORIENTATIVAS 

        

SISTEMA DE 
COMUNICAÇÃO MOBILIÁRIO 

URBANO PARA 
PONTO DE TÁXI 

    

CRIAÇÃO DE PONTOS DE 
TÁXI E MOBILIÁRIO PARA 

IDENTIFICAÇÃO 
INTEGRADO À UMA REDE 

DE SERVIÇOS DE TÁXI  

  
TÁXI 

LEGIBILIDADE DO 
ESPAÇO URBANO E 
INTERMODALIDADE 

          

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Por último, sugere-se a construção de um mapa da rede dos sistemas de 

transportes coletivos, integrado ao sistema tronco das linhas de ônibus dos corredores 

urbanos, nos moldes dos mapas elaborados na rede de transporte público londrino e da 

cidade de Dublin. Assim sendo, foram identificadas então as deficiências da 

microacessibilidade e apresentadas algumas sugestões para a melhoria da legibilidade 

pelos diferentes papéis que um cidadão pode ter no decorrer da mobilidade e no acesso 
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à Estação de trem e metrô Santo Amaro, finalizando assim a análise exploratória 

proposta nesse trabalho.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Na metrópole paulista, os obstáculos atrelados à mobilidade urbana configuram 

um dos principais desafios da contemporaneidade, e apontam para um papel desafiador 

na agenda das cidades, em virtude dos descompassos sociais, urbanos, políticos e 

econômicos, além das ações equivocadas implantadas, como o estímulo hegemônico 

sobre o sistema sob pneus ocorrido no território nas últimas décadas.  

Esse cenário aponta para uma mudança na cultura do planejamento das cidades 

e dos transportes, uma vez que as necessidades de deslocamentos são intrínsecas ao 

cotidiano da população. A cidade sustentável, na qual se opera um novo modelo de 

desenvolvimento urbano, que balanceie de forma eficiente os recursos necessários ao 

seu pleno funcionamento, exige uma nova concepção do pensar e agir entre os 

envolvidos na execução dos planos de mobilidade e planejamento urbano, bem como da 

mudança de hábitos por parte da maioria da sociedade.  

Foi discutido nos capítulos anteriores a importância da microacessibilidade na 

mobilidade urbana e seus desafios numa metrópole como São Paulo, bem como a 

importância do papel do espaço público no auxílio da circulação urbana. Para melhor 

visualização dos objetivos do trabalho, como a busca de possíveis soluções para 

mobilidade, foram apresentados alguns exemplos no Brasil e no mundo. 

 Para a compreensão da complexa dinâmica urbana existente na rede de 

transporte urbano na cidade de São Paulo, levando em conta a microacessibilidade da 

Estação Santo Amaro, foi apresentado ao leitor um breve panorama da estruturação da 

rede dos transportes na cidade, em especial na linha férrea onde a Estação Santo Amaro 

se insere na Linha 9 da CPTM. De maneira geral, relatou-se então o desenvolvimento 

das linhas metroferroviárias na cidade, assim como os caminhos que levaram à criação 

da SPTrans, que gerencia as linhas de ônibus. Foi apresentado ainda o Plano de 

Avenidas, no qual foi baseada a morfologia das principais avenidas, e alguns dados 

relevantes da dinâmica atual atrelada à circulação do automóvel e motocicleta. Por último 

foi discutido o sistema não motorizado: o andar e os meios atuais de se locomover de 

bicicleta, para enfim apresentar os principais atores envolvidos na mobilidade urbana da 

cidade de São Paulo: CPTM, Metrô, EMTU, SPTrans e CET.  

 Após a compreensão das redes de transporte urbano da área de estudo, do 

histórico da região, das mudanças no processo de ocupação, da apresentação da 

dinâmica existente no entorno da estação com o detalhamento das referências urbanas 

analisadas no uso do solo, além da arquitetura da estação, é que enfim foi possível o 

início da análise da microacessibilidade de todos os modos e a articulação entre eles na 
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Estação Santo Amaro. Por fim foram indicadas algumas proposições conceituais da 

análise para o estudo de caso.  

Foi proposta uma metodologia para análise da microacessibilidade articulada aos 

diferentes modos de transporte a um equipamento urbano, cujo estudo de caso foi 

explorado exaustivamente em campo, cujas questões conceituais levantadas na análise 

podem ser replicadas nas demais estações de trem, em especial às situadas ao longo do 

Rio Pinheiros. Elaborou-se, então uma matriz analítica com os diagnósticos levantados 

pelo pesquisador por meio de registro fotográfico, mapas e diagramas. Guardadas as 

especificidades de cada estação, que são localizadas em regiões distintas do território, 

que por sua vez apresentam desafios únicos, essa metodologia de análise sintetizada na 

matriz analítica poderá ser utilizada como modelo em outras estações que buscam uma 

eficiência na microacessibilidade.   

Destacou-se posteriormente a articulação necessária e efetiva entre as políticas 

públicas relacionadas a transporte público e planejamento urbano, independentemente 

da esfera a qual pertençam, a fim de garantir aos cidadãos uma melhor qualidade de vida 

e do deslocamento num espaço caracterizado atualmente pela fragmentação, 

segregação, competição e ilegibilidade do território urbano.  

A não integração entre os modais na cidade de São Paulo na esfera institucional é 

grave, pois para a legibilidade da rede de transporte na metrópole paulista é necessário 

conciliar os objetivos dos tomadores de decisão, exigindo uma visão híbrida da 

mobilidade e do acesso democrático ao espaço público, já que a microacessibilidade é 

sobremaneira prejudicada.   

Desse cenário, aponta-se a necessidade de criar um órgão ou departamento que 

gerencie as informações atreladas à integração da mobilidade urbana da cidade, para o 

qual todos os atores forneceriam os respectivos subsídios ao invés de existir diversos 

setores com as informações fragmentadas sobre a circulação da cidade de São Paulo. 

Esse órgão seria responsável pela concepção de mapas integrados com todos os modos 

de transporte de alta capacidade e de os alimentar com as informações necessárias e em 

tempo real, inclusive sobre o trânsito relacionado ao transporte individual, como nos 

moldes dos mapas e informações disponíveis no site da  Transport for London da cidade 

de Londres (Inglaterra).  

A promoção da forma de mobilidade que estimule o transporte coletivo e os 

modos não motorizados será um instrumento que auxiliará na condução à uma cidade 

inclusiva, diversificada e democrática, onde todos os modais deverão ser tratados com 

equidade, sem hegemonias. Por meio da multiplicidade do uso dos modais e na 

ampliação e facilidade de conexões é que será possível atender com qualidade e 
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eficiência as exigências crescentes de mobilidade urbana no futuro. Assim como, para 

uma cidade com menos desigualdades é importante que os novos planos de mobilidade 

urbana tenham estreita relação com os planos de desenvolvimento urbano do município.  

Para tanto, também é necessário garantir a circulação e mobilidade dos usuários 

por meio de um desenho urbano legível a partir da rápida identificação da 

microacessibilidade, da intermodalidade e de rotas e percursos no entorno de 

equipamentos públicos de referência, no caso as estações trem. É necessário rever 

paradigmas do desenho das ruas e calçadas, direcionando-as para o seu caráter 

ambiental e de valorização da paisagem através da qualificação dos espaços, resgatando 

os espaços para o ser humano, promovendo o caminhar com o mínimo de conforto e 

segurança, afinal o modo de transporte mais utilizado nas cidades.  

Como se queria demonstrar, do ponto de vista urbano não há sinergia entre as 

entradas das estações de metrô e trem com o usuário, cujos prédios, no papel de 

equipamentos públicos de destaque deveriam ter como principal função atrair, agregar e 

servir como facilitadores da microacessibilidade. O ambiente urbano ao redor da Estação 

Santo Amaro, sendo um espaço público de difícil leitura e sem identidade, contribui 

significativamente  para o desestímulo do uso do transporte público pelos cidadãos. 

Infelizmente, esse cenário deve persistir, pois ainda há a visão de divisão entre 

funções entre os órgãos públicos. Para a CPTM, o montante dos recursos financeiros 

devem ser aplicados a partir da passagem dos usuários pelos bloqueios, cuja missão é 

transportar passageiros com padrões de excelência. No que ocorre antes disso deve ser 

gasto o mínimo de energia e recursos. Raciocínio esse que nos leva para a construção e 

manutenção de cidades cada vez mais desfragmentadas e não articuladas entre si. E é 

nesse sentido que, lamentavelmente, foi perdida uma oportunidade de transposição entre 

as margens de modo gratuito e seguro para os pedestres e a construção de espaços 

residuais no entorno da estação.   

 Ainda no mesmo sentido, a Estação Santo Amaro é contemplada por uma ciclovia 

e é beneficiada por ser uma entrada/saída dessa via. Entretanto, não há bicicletários na 

mesma proporção encontrada ao redor das estações de Paris, sendo mais um exemplo 

do não estímulo do uso da bicicleta como um meio de mobilidade viável. E a inexistência 

de uma malha de ciclofaixa no território urbano, nos molde daquela encontrada nas 

cidades de Copenhague e Holanda, conectada à ciclovia do Rio Pinheiros, desestimula o 

uso da bicicleta para além do uso atrelado ao lazer e dificulta sobremaneira um acesso 

que não seja pela ciclovia.  

Reforça, ainda, a necessidade da revalorização da bicicleta como um sistema 

efetivo de transporte, já que ela é acessível economicamente para grande parte da 

população, possível de uso por todas as idades, além de estimular a prática de atividade 
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física e ser capaz de realizar percursos maiores que o da caminhada num tempo menor. 

Implantá-la como um sistema de transporte efetivo é um desafio viável de desenho 

urbano e engenharia de tráfego, pela necessidade de adaptar as vias para receber esse 

meio de transporte por meio de ciclovias e ciclofaixas para uso diário, bem como 

aumentar exponencialmente a presença de paraciclos e bicicletários na cidade.  

Em relação à intermodalidade do trem com o ônibus, foi observado que os modais 

são absolutamente segregados. Na intermodalidade entre a estação e o Terminal de 

ônibus Santo Amaro, o eixo da Avenida Padre José Maria deveria ser um percurso 

legível, seguro, de continuidades espaciais e visuais. No entanto, as calçadas são mal 

conservadas ou inexistentes, ora com dimensões a desejar, ora mal iluminadas, ora 

situadas em vazios urbanos que em conjunto constroem um ambiente não desejável ao 

circular, à troca, e muito menos à intermodalidade. A intermodalidade do trem com o 

Terminal Guido Caloi é legível, mas chama a atenção o fato de que baias não são 

executadas mesmo quando essa realidade é possível nas linhas não conectadas ao 

referido terminal da margem oeste.   

A inserção urbana do Terminal de ônibus Santo Amaro, não é objeto de análise 

desse trabalho, mas à luz da concepção de espaços públicos de qualidade apresentada 

no capítulo 1, é importante estudos que pesquisem a melhoria de implantação desse 

terminal, já que há espaços residuais do seu entorno que não estimulam a permanência 

dos cidadãos, desqualifica o ambiente urbano, além de ser uma barreira urbana do eixo 

do Largo Treze com a Avenida das Nações Unidas.  

Infelizmente, foi observado que não foi concebido até os dias de hoje um mapa 

informando e comunicando à população a existência e localização da infraestrutura dos 

dez corredores exclusivos para circulação de ônibus que fazem parte do sistema tronco 

alimentação do transporte público e coletivo. Esse mapa por sua vez poderia estar 

integrado ao mapa de transporte metropolitano, somando desse modo todos os sistemas 

de transporte coletivo e deixando legível todas as possibilidades viáveis de circulação e 

intermodalidade entre corredor de ônibus e metrô/trem como nos moldes das cidades de 

Londres e Dublin.   

O avanço da tecnologia, em especial a Internet atrelada ao celular de posse 

individual, certamente ajudará a mudar esse cenário de ilegibilidade da rede de 

transporte num futuro bem próximo, bem como da concepção de totens interativos com 

códigos que se comuniquem com os celulares dos usuários que os assessorará 

continuamente nas tomadas de decisões. O desafio será instalá-los em todas as 19 mil 

paradas e não somente em uma parte, bem como extinguir os totens de madeira ainda 

existentes nos quais a transmissão de informação atrelada ao circular é pífia.  



138 

Como foi demonstrada na conectividade com veículos particulares, a concepção 

de espaços específicos que favoreçam a intermodalidade é inexistente. A execução de 

baias em frente às estações de metrô e trem deveriam ser obrigatórias, para o estímulo à 

carona. A implantação de estacionamento integrado com o metrô é perfeitamente 

possível na margem oeste e essa concepção poderia existir em muitas estações de trem. 

O automóvel particular deve ser um coadjuvante no cenário urbano, e não o protagonista 

na circulação, no qual a superposição e complementaridade entre os diversos modos 

deve ser um objetivo.  

Apesar de não serem tratadas questões ambientais no entorno da área de estudo, 

onde ocorre a junção do Rio Pinheiros com o Canal Guarapiranga, percebe-se a vocação 

ambiental atrelada ao lazer, especialmente na margem oeste, onde há glebas 

disponíveis, e é aqui citada como uma das recomendações para estudos futuros na área 

de projeto urbano. Modelo frutífero é o da cidade de Lyon, na qual houve o resgate do 

contato com o Rio Rhône pela população numa área onde havia uma via exclusiva para 

circulação de automóveis, é um exemplo do que minimamente poderia existir nas 

marginais do Rio Pinheiros, especialmente no trecho em que ainda não foi executada a 

via expressa, exatamente após a Ponte Transamérica, um dos limites da área de estudo.  

 Por último cita-se que as políticas públicas no Brasil são contraditórias. De um 

lado, a Lei da Mobilidade Urbana sugere o incentivo a políticas relacionadas ao 

transporte público. De outro, outras leis incentivam a compra de automóveis com a 

redução de impostos. As vias da cidade são tomadas diariamente por centenas de 

veículos, e um dos órgãos que deveria alardear esse crescimento, atrelado ao 

crescimento da imobilidade, parece se calar e se restringir à aplicação de multas e de 

rodízios, ao invés de realizar políticas contínuas de educação do trânsito, informando ao 

cidadão quanto ao posicionamento na hora de escolher o modo de se locomover na 

cidade, bem como estimulando a intermodalidade no entorno das estações e das vias 

que gerencia.  

Essa pesquisa, usando uma nova metodologia de trabalho, tinha como  premissa 

a pouca articulação das estações de trem com os demais modos de transporte e, ao 

mesmo tempo, com o espaço público, interferindo assim na qualidade da 

microacessibilidade dos usuários à rede de transporte metroferroviário, seja entre trem–

pedestre, trem–bicicleta, trem–ônibus, trem–metrô, e trem–veículo particular. Logo, pela 

análise exploratória e exaustiva do estudo de caso da Santo Amaro, observou-se   a 

redução do potencial de atração direta das estações de trem e da construção de espaços 

públicos de qualidade interferindo diretamente na melhoria da mobilidade urbana dos 

cidadãos da metrópole paulista. Os aspectos da análise levantados no trabalho, podem 
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ainda ser generalizados para o estudo das demais estações inseridas na cidade cujas 

principais variáveis foram sintetizadas numa matriz analítica (quadro três). 

 O historiador Hobsbawn já havia nos alertado para o fato de que se optarmos por 

construir um novo milênio repetindo os erros do passado e mantendo os padrões da 

sociedade, certamente fracassaremos e nos restará a escuridão (HOBSBAWN, 

1995:562). Somente será possível inserir o transporte coletivo na cidade de São Paulo 

em patamar de igualdade aos demais modos de circular tornando-o eficiente, seguro e 

confortável, além de melhorar a legibilidade na microacessibilidade ao redor das estações 

de metrô e trem, um aglutinador na rede metropolitana, bem como a qualidade do 

desenho urbano com espaços públicos destinados a todos e que incentivem ao uso 

desses sítios, ao andar e permanecer com segurança. É quiçá, o maior desafio, se não o 

mais relevante, a ser enfrentado na mobilidade urbana da cidade de São Paulo.  
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