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1. INTRODUÇÃO  

O quadro institucional e técnico do serviço de transporte coletivo da Cidade vem 
passando por significativas alterações. Entre elas, cita-se a introdução do Bilhete 
Único; a implantação de corredores de ônibus; a abertura das frentes de trabalho 
para a implantação da Linha 4 e o prolongamento da Linha 2 do Metrô; e a 
recente integração tarifária entre ônibus municipais, metrô e trens urbanos. 

Entretanto no momento atual continua sendo imprescindível apontar para a 
necessidade de evolução da integração inter e intra-institucional, dar continuidade 
à implantação de prioridades para o transporte coletivo, implantar infra-estrutura 
para monitoramento e controle do sistema na racionalização das linhas de ônibus 
e evoluir na qualidade dos veículos visando maior conforto, acessibilidade 
universal e a adequação às exigências ambientais e desenvolver procedimentos 
para a qualidade operacional. 

Perante tais observações, o objetivo do Anexo 1 consiste em estabelecer os 
fundamentos do transporte coletivo, a caracterização do sistema existente; e, a 
descrição do projeto da Rede de Referência para qual se pretende evoluir o 
Sistema de Transporte Coletivo Municipal. 

2. CONTEXTO URBANO 

A Região Metropolitana de São Paulo contém cerca de 17,8 milhões de habitantes 
distribuídos pelos seus 39 municípios: São Paulo, Osasco, Carapicuiba, Barueri, 
Cajamar, Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Cotia, Vargem Grande 
Paulista, Itapevi, Jandira, Taboão da Serra, Itapecirica da Serra, São Lourenço da 
Serra, Embu, Embu-Guaçu, Juquitiba, Santo André, São Bernardo do Campo, São 
Caetano do Sul, Mauá, Diadema, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Mogi das 
Cruzes, Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, 
Salesópolis, Biritiba-Mirim, Guarulhos, Arujá, Santa Isabel, Franco da Rocha, 
Mairiporã, Caieiras e Francisco Morato. 

Com 10,4 milhões de habitantes – 58,4 % da população metropolitana - em uma 
área de 1.509 km2 de superfície, dos quais 900 km2 são urbanizados, o município 
de São Paulo constitui o núcleo central da Região Metropolitana de São Paulo, 
sendo classificado como a quarta maior aglomeração urbana mundial, superada 
apenas por Tóquio, cidade do México e Bombaim. 
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Maior centro econômico, financeiro e cultural do país, o município de São Paulo 
responde por aproximadamente 50% da produção anual da Região Metropolitana; 
abriga a sede de 60% das empresas multinacionais instaladas no Brasil e 34% das 
500 maiores empresas privadas do país.São Paulo caracteriza-se como o mais 
importante pólo de conexão da economia brasileira, desempenhando funções de 
centro financeiro, sede de grandes corporações e base de complexas redes de 
serviços de alta especialização, sendo responsável pela geração de um PIB anual 
da ordem de US$ 76,7 bilhões, que corresponde a 13,7% do PIB brasileiro. 

Indicadores sócio-
econômicos 

   

 População 
 (censo 
2000) 

PIB anual 
(Emplasa 1997) 

Área 
(Emplasa) 

 ( milhões ) (U$ bilhões) % Brasil ( km 2 ) 
Região Metropolitana de São Paulo 17,8 147,1 26,3 8.051 
Município de São Paulo 10,4 76,7 13,7 1.509 
Fonte: IBGE e Emplasa  
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Apesar da recente desconcentração do investimento e da produção industrial, a 
cidade de São Paulo continua se destacando em termos econômicos, 
especialmente nos setores de vanguarda tecnológica. A título de ilustração, dos 20 
maiores bancos e caixas econômicas, 16 possuem sede na capital, sete das oito 
maiores editoras encontram-se sediadas na cidade, bem como as sete maiores 
empresas do país no setor de informática. 

A liderança que a cidade de São Paulo exerce na rede urbana brasileira deve-se, 
historicamente, à sua condição de centro industrial, função que condicionou 
fortemente a natureza de seu processo de urbanização nos últimos 50 anos. A 
função industrial atraiu forte contingente migratório que, durante as décadas de 
50, 60 e 70 provocou intensa pressão demográfica e um ritmo acelerado de 
expansão da área que continha o núcleo urbano original representado pelo 
município de São Paulo. 

Resultou deste processo uma estrutura marcada pela proliferação de áreas com 
função dormitório, cada vez mais distantes do centro principal e de outros sub-
centros de empregos. Tal estruturação gerou várias deseconomias associadas à 
carência de infra-estrutura e serviços urbanos. A estrutura de transportes foi uma 
das mais oneradas por este padrão de desenvolvimento, que afastou 
gradativamente as áreas residenciais dos locais de emprego, sendo a insuficiência 
na oferta de serviços de transportes um dos principais agravantes da qualidade do 
ambiente urbano.  

A partir dos anos 70, observa-se uma retração do processo de expansão urbana 
em direção às periferias cada vez mais distante, associada à diminuição do ritmo 
de crescimento demográfico, explicado pela  acentuada queda nas taxas de 
natalidade,  e à diminuição do ritmo migratório.   

Paralelamente, inicia-se um processo de mudança na base econômica regional 
com o crescente predomínio do setor terciário, gerando uma dispersão das 
atividades em todo o território metropolitano e permitindo o surgimento de novos 
sub-centros e corredores de comércio e serviços.  

O setor de comércio e serviços apresenta-se hoje como a mais importante 
atividade econômica do Município de São Paulo, abrangendo 82% dos seus 
estabelecimentos produtivos e 55% dos empregos oferecidos na cidade. 
Entretanto, apesar do pesado processo de reestruturação sofrido na sua base 
produtiva, devido à internacionalização da economia e ao claro fortalecimento da 
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cidade como pólo financeiro de negócios e serviços,  a metrópole  mantém sua 
importância nacional enquanto centro industrial. Cerca de 28% do produto 
industrial do país se encontra localizado no município, sendo o setor industrial  
responsável por 25% dos empregos gerados na cidade. 

3. CARACTERIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO NA RMSP 

As considerações sobre os sistemas de Transporte Coletivo na Região 
Metropolitana de São Paulo – RMSP - baseiam-se em dados da pesquisa Origem e 
Destino, que são realizadas pela Companhia do Metropolitano de São Paulo de 10 
em 10 anos. Embora os dados estejam desatualizados visto que no próximo ano 
realizar-se-á nova pesquisa, a comparação destes revelam informações 
importantes como a queda de mobilidade por transporte coletivo e o crescimento 
do uso do automóvel, bem como o baixo nível de integração modal que sempre 
caracterizou os deslocamentos na RMSP. Entretanto, os indicadores da futura 
pesquisa de 2007 deverão registrar alterações significativas na integração entre 
ônibus, metrô, e CPTM, principalmente entre as linhas de ônibus do Sistema 
Municipal de São Paulo, resultante da utilização do Bilhete Eletrônico e de ações 
adotadas para implantação de política de Integração Tarifária. 

A queda de mobilidade e de utilização do transporte coletivo, registrada através 
das pesquisas Origem-Destino tem na circulação uma das principais causas, o que 
acarreta também significativas perdas econômicas do município de São Paulo. O 
padrão de circulação marcado por intensos congestionamentos, que nas horas de 
pico chegam a atingir 100 km de lentidão, é resultante de um processo histórico 
que tem privilegiado o transporte individual em detrimento do transporte coletivo. 

Além disso, os investimentos em transporte coletivo foram descontínuos e lentos – 
caso da expansão do metrô, corredores de ônibus e trens. Em conseqüência, a 
região metropolitana e o município de São Paulo dispõem de uma rede de trilhos 
bastante modesta – 59km de metrô e 253 km de trem metropolitano. 

Estes fatos somados ao incentivo comercial para utilização do automóvel 
acarretam o decréscimo progressivo da utilização dos transportes coletivos 
públicos no total de viagens motorizadas da região metropolitana: a sua 
participação diminui de 61% em 1977 para 50,8 % em 1997, conforme registram 
as pesquisas Origem / Destino realizadas no Metrô, indicadas na tabela abaixo: 
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Indicadores de transporte da Região Metropolitana de São Paulo (1967 - 1997) 
  1967 1977 1987 1997 
Viagens motorizadas (mil) 7.163 15.758 18.750 20.620 
Parcela de viagens coletivas  (%) 68,10 61,00 55,76 50,79 
Taxa de motorização (auto / 1000 

hab) 
70 135 141 184 

Índice de mobilidade (viagens /hab) 1,01 1,53 1,32 1,23 
Fonte: Pesquisa Origem / Destino-97  

Das 20,5 milhões de viagens motorizadas realizadas diariamente na Região 
Metropolitana em 1997, aproximadamente 15 milhões de viagens, ou seja 72,5 % 
do total metropolitano, têm origem ou destino na cidade de São Paulo. Este dado 
demonstra que o problema metropolitano de transporte e as conseqüentes 
deseconomias urbanas geradas pelos congestionamentos  se manifestam  quase 
exclusivamente dentro do município. 

Em 1997, o Metrô, com apenas 50 km divididos em três linhas, atendia a apenas  
21% das viagens realizadas por modo coletivo no município, sendo que apenas 
6% acessavam o metrô diretamente e 15% utilizavam o sistema sobre pneus para 
complementar a viagem de metrô. A malha ferroviária que serve a região 
metropolitana tem 253 km de extensão (134km dentro do município de São Paulo) 
é praticamente a mesma de 30 anos atrás. A falta de manutenção, modernização 
e conexão da ferrovia com outros modais reduz o atendimento do trem 
metropolitano a  apenas 8% das viagens coletivas municipais.  

Divisão modal das viagens municipais e metropolitanas  
Município de São Paulo 

Internas Externas Total 
Região 
Metropol
itana 

 
Modos 

viagens 
  ( mil) 

%metrop
o 
litana 

viagens 
  ( mil) 

% metropo- 
litana 

viagens  
 ( mil) 

% metropo-
litana 

Viagens 
( mil) 

coletivo público (1) 5.844 60,6 1.619 16,8 7.463 77,4 9.648 
Coletivo fretado (2) 321 38,9 130 15,8 451 54,6 825 
total coletivo 6.165 58.9 1.749 16,1 7.914 75,6 10.473 
individual 5.816 57,3 1.222 12,0 7.038 69,4 10.147 
total motorizado 11.981 58,1 2.971 14,4 14.952 72,5 20.620 
Fonte: pesquisa Origem / Destino de 1997 
(1) coletivo público: inclui viagens realizadas por metrô, trem, ônibus municipal e intermunicipal e lotação 
(2) coletivo fretado: inclui viagens realizadas por ônibus fretado e escolar.  
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Em novembro de 2002, o Metrô inaugurou o trecho inicial Capão Redondo – Santo 
Amaro, com mais 9 km de extensão. Entretanto, devido à baixa demanda que 
transporta, seus efeitos na divisão modal das viagens na RMSP não é significativo. 

A maioria das viagens utiliza o serviço de transporte público sobre pneus, que 
participa do atendimento de 86%  das viagens coletivas da cidade, incluindo as 
integradas com Metrô, CPTM e EMTU. O serviço sobre pneus desempenha este 
papel devido à extensão e cobertura espacial de sua rede.  

O tempo médio gasto para se realizar uma viagem por modo coletivo apurado 
pela Pesquisa Origem Destino de 1997 ( 49,7 minutos) é 2,3 vezes maior que o 
tempo médio necessário para se realizar uma viagem por automóvel (21,2 
minutos). Isto mostra a importância da qualidade do serviço público de transporte 
coletivo para evitar e reverter a tendência de crescimento do uso do automóvel. 

Padrão Modal das Viagens Coletivas  
Município de São Paulo 

Internas Externas Total 
Região 
Metropolitana 

 
Tipo de viagem coletiva  

viagens 
  ( mil) 

%  
coletivo 

viagens 
  ( mil) 

%  
coletivo 

viagens  
 ( mil) 

%  
coletivo 

viagens 
  ( mil) 

%  
coletivo 

só pneus público (1) 4.296 69,7 913 52,2 5.209 65,8 7.209 68,8 
pneus público (+) trilhos (2) 1.037 16,8 515 29,4 1.552 19,6 1.647 15,7 
pneus público (+) metrô 936 15,2 173 9,9 1.109 14,0 1.118 10,7 
pneus público (+) trem 88 1,4 268 15,3 356 4,5 439 4,1 
pneus público (+) metrô (+) 
trem 

13 0,2 73 4,1 86 1,1 89 0,9 

pneus público (+) outros (3) 34 0,6 30 1,7 64 0,8 95 0,9 
só trilhos 424 6,9 148 8,4 571 7,2 628 6,0 
metrô 370 6,0 3 0,1 372 4,7 374 3,6 
trem 43 0,7 107 6,1 150 1,9 203 1,94 
metrô (+) trem 11 0,2 38 2,2 49 0,6 51 0,5 
trilhos (+) outros  54 0,9 14 0,8 68 0,8 70 0,7 
metrô (+) outros 54 0,9 10 0,6 63 0,8 63 0,6 
trem (+) outros 0 0 4 0,2 4 0,1 6 0,1 
total coletivo público (4) 5.844 94,8 1.619 92,6 7.464 94,3 9.648 92,1 
coletivo fretado (5) 321 5,2 130 7,4 450 5,7 825 7,9 
Total coletivo 6.165  1.749  7.914  10.473  
Fonte: Pesquisa Origem / Destino de 1997 
(+) significa integração entre modais  
(1) pneus público: inclui ônibus municipal, ônibus intermunicipal e lotação 
(2) trilhos: inclui metrô e trem 
(3) outros: ônibus fretado, automóvel, etc   
(4) coletivo público: metrô, trem e pneus público. 
(5) coletivo fretado: fretado e escolar.  

Os dados apresentados correspondentes às informações das pesquisas 
origem/destino do Metrô refletem no período de 1967 a 1997, a qualidade do 
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serviço de ônibus, as insuficiências das infra-estruturas de alta capacidade e 
média capacidade, a falta de integração modal. 

Posteriormente, algumas ações tomadas alteram em porte o quadro apresentado. 
A utilização do Bilhete Eletrônico e a implantação de uma política de integração 
alteraram o índice de integração de 1,15 para 1,50 aproximadamente. A 
integração tarifária das linhas municipais de São Paulo com Metrô e CPTM 
utilizando o Bilhete Único proporcionou o aumento de 5% de usuários no Metrô. A 
implantação de novos corredores na cidade de São Paulo melhorou o tempo de 
viagem dos usuários e aumentou o volume de passageiros / dia por veículo (PVD) 
nas linhas que os utilizam. 

Ressalta-se ainda que a alteração desse quadro ocorrerá em curto prazo com a 
implantação da linha 4 e o prolongamento da Linha 2 do Metrô; com a 
implantação dos corredores Expresso Tiradentes, na Região Sudeste, e Vereador 
José Diniz, na Zona Sul. 

Outras medidas como a reestruturação operacional do Sistema Municipal de linhas 
de ônibus denominada Rede de Referência, a implantação do Monitoramento e 
Controle Operacional do transporte coletivo, a implantação do Viário Estratégico 
pela CET, são medidas de âmbito municipal de São Paulo na infra-estrutura que 
visam a melhoria do transporte coletivo e a reversão da tendência de crescimento 
do uso do automóvel. 

4. O Transporte Público Coletivo e o Plano Diretor Estratégico 

O Plano Diretor Estratégico de São Paulo consolida as diretrizes estabelecidas para 
os planos de Transporte Urbano de Passageiros do Município de São Paulo. 

Dentre os princípios definidos pelo Plano, destaca-se o direito à cidade para todos, 
compreendendo o direito à terra, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-
estrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, a 
universalização da mobilidade e acessibilidade,  e a prioridade ao transporte 
público. 

Os objetivos gerais, decorrentes dos princípios norteadores do Plano Diretor 
Estratégico visam: 

• elevar a qualidade de vida da população, particularmente no que se refere 
à saúde, à educação, às condições habitacionais, à infra-estrutura e aos 
serviços públicos, de forma a promover a inclusão social, reduzindo as 
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desigualdades que atingem diferentes camadas da população e regiões da 
cidade;  

• garantir a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes  das obras e 
serviços da infra-estrutura urbana; 

• promover e tornar mais eficientes, em termos sociais, ambientais, 
urbanísticos e econômicos os investimentos dos setores público e privado; 

• racionalizar o uso da infra-estrutura  instalada, em particular a do sistema 
viário e de transportes, evitando sua sobrecarga e ociosidade. 

Na política urbana, que visa ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 
da cidade e o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado e diversificado 
de seu território, de forma a assegurar o bem-estar equânime de seus habitantes, 
destaca-se “a importância da racionalização do uso da infra-estrutura instalada, 
inclusive sistema viário de transportes, evitando sua sobrecarga ou ociosidade e 
completando sua rede básica”. E estabelece entre suas diretrizes “a oferta de 
equipamentos urbanos comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos 
interesses e necessidade da população”. 

Apoiado nos instrumentos do Estatuto da Cidade, o Plano Diretor de São Paulo 
define entre as funções sociais do município de São Paulo, como centro 
metropolitano e capital estadual, “facilitar o deslocamento e acessibilidade com 
segurança para todos, priorizando o transporte coletivo”. 

Nesse sentido é que as diretrizes políticas de transporte e circulação são 
fundamentais no Plano Diretor. 

O artigo 83 do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo define como 
diretriz para a política de Circulação Viária e de Transportes, entre outras:  

I a articulação  de todos os meios de transporte que operam no 

Município em uma rede  única, de alcance metropolitano, 

integrada física e operacionalmente; 

II a priorização da circulação do transporte coletivo sobre o 

individual na ordenação do sistema viário; 

III a adequação  da oferta de transportes à demanda, 

compatibilizando seus efeitos indutores com os objetivos e 

diretrizes de uso e ocupação do solo contribuindo, em especial, 
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para a re-qualificação dos espaços urbanos e fortalecimento dos 

centros de bairro;. 

VI o tratamento urbanístico adequado das vias da rede estrutural e 

corredores de transporte, de modo a garantir a segurança dos 

cidadãos e a preservação do patrimônio histórico, ambiental, 

cultural, paisagístico, urbanístico e arquitetônico da Cidade; 

VIII o incentivo ao uso de tecnologias veiculares que reduzam a 

poluição ambiental e elevem as condições de conforto e 

segurança dos passageiros e transeuntes. 

Dentre as políticas estabelecidas e incorporadas ao Plano Diretor Estratégico, 
destaca-se o elenco de melhorias físicas do sistema viário suporte das linhas 
estruturais de ônibus. São previstas melhorias para vias existentes que comportam 
grandes demandas de transportes e aquelas que poderão absorver demandas de 
eixos paralelos. As futuras vias, contempladas em planos viários deverão ter 
projetos voltados à possibilidade de incorporação de prioridades físicas para o 
transporte coletivo, desde que possam estar vocacionadas a esta finalidade. 

5. CARACTERIZAÇÃO ATUAL DO TRANSPORTE PÚBLICO DE 
PASSAGEIROS 

5.1. Modelo de Delegação dos Serviços 

O novo modelo de delegação dos serviços encontra-se implantado desde o ano de 
2003, estando a cidade subdividida em oito áreas de operação. Em cada uma 
dessas áreas foi outorgada concessão a um consórcio, com o objetivo de operar 
essencialmente linhas do subsistema estrutural e, em certos casos, linhas locais. 
Em cada área foi também outorgada permissão a uma cooperativa de operadores 
autônomos para operar as linhas do subsistema local. O modelo preconizado de 
remuneração das operadoras é diferenciado por área de operação e por tipo de 
contrato, com base na quantidade de passageiros efetivamente transportados no 
período de referência. 

A figura 1 apresenta o mapa da cidade com a divisão das 8 áreas operacionais, 
destacando a área neutra, onde todas as concessionárias, mas nenhuma 
permissionária, estão autorizadas a operar. Indica ainda os consórcios e 
cooperativas responsáveis pela operação em cada área. 
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Figura 1 – Áreas operacionais 
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5. 2. Bilhetagem Eletrônica (ver também ANEXO – 4.2 e ANEXO – 
5.4) 

A operação do transporte coletivo municipal está totalmente apoiada na 
bilhetagem eletrônica, instrumento que possibilita a implantação de uma política 
tarifária que promova a integração entre modais e serviços e uma estrutura de 
tarifas mais complexa, com maior variedade de alternativas.  

Além de agilizar as operações de embarque e facilitar o pagamento das tarifas, o 
bilhete eletrônico propicia as transferências de um veículo para outro sem o 
pagamento de uma nova passagem, promovendo a realização de viagens 
integradas e podendo assegurar aos usuários os benefícios previstos no sistema 
(descontos, créditos, tarifas diferenciadas, etc). 

A cobrança eletrônica de tarifas possibilita a otimização do gerenciamento do 
sistema devido a maior velocidade e disponibilidade de informações, e a maior 
agilidade e flexibilidade do órgão gestor no controle da arrecadação e evasão de 
receitas, no atendimento de situações de emergência, nos procedimentos de 
revisão tarifária, na programação ou alteração de modalidades de serviços e na 
implantação de políticas específicas. 

A bilhetagem eletrônica envolve a operacionalização dos meios físicos e 
tecnológicos que dão suporte à funcionalidade pretendida. 

Os dados armazenados nas catracas dos veículos e postos de venda são 
transmitidos para uma central de controle de dados e gerenciamento da 
informação.  

O sistema de bilhetagem eletrônica é constituído basicamente de quatro 
subsistemas distintos, distribuídos nas diversas unidades físicas componentes do 
Sistema Integrado de Transporte. 

5.2.1. Sistema de cobrança de tarifas embarcados no ônibus 

O validador eletrônico instalado nos próprios veículos procede à leitura e verifica a 
validade e limite de crédito do cartão eletrônico, as informações sobre integração 
e pagamentos já realizados pela viagem e, finalmente, deduz a parcela de tarifa 
correspondente ao trecho da viagem que está sendo realizada.  
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Cada transação realizada pelo validador tem suas características armazenadas em 
uma memória instalada no equipamento embarcado. 

Um trecho será considerado como continuação de uma viagem quando: 

• o intervalo de tempo entre o início da viagem (hora gravada no cartão pelo 
validador eletrônico quando identificado o primeiro trecho da viagem) e o início 
do trecho atual for inferior a duas horas;  

• a viagem tiver, no máximo, quatro trechos.  

5.2.2. Sistema de coleta de informações nas garagens e terminais 

O sistema instalado nas garagens e terminais coleta as informações armazenadas 
pelos validadores eletrônicos instalados nos veículos e transmite para 
processamento na central de emissão e operação. 

5.2.3. Sistema de distribuição e comercialização de cartões 

O sistema de distribuição centraliza e gerencia a comercialização de cartões e 
créditos eletrônicos, através dos equipamentos distribuídos nos diversos postos de 
venda do sistema integrado. Os postos de venda dispõem de formas diferenciadas 
de venda, tais como: equipamento assistido, auto-atendimento, recarga 
automática, etc; de forma a agilizar e facilitar o atendimento ao usuário. Por se 
tratar de um sistema envolvendo valores, o módulo central de distribuição exige 
cuidados especiais com a segurança das informações, e com as formas de 
comunicação. 

5.2.4. Sistema central de emissão e validação de créditos eletrônicos 

O módulo central controla a emissão dos créditos eletrônicos e consolida as 
informações gerenciais referentes à comercialização, arrecadação e controle das 
viagens. Operado pela Empresa Financeira responsável pelo gerenciamento das 
receitas da nova rede de transporte, o módulo central tem por funções: 

• controlar e supervisionar a emissão dos cartões de crédito eletrônico; 

• manter e atualizar os créditos em conta corrente dos cartões; 

• controlar e efetuar cadastramento de idosos e estudantes; 

• manter e atualizar lista de cartões inválidos, e 

• efetuar compensação entre operadores. 
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5. 3. Remuneração (ver também ANEXO - 4.1) 

O modelo tarifário vigente prevê que o usuário pague pela viagem completa e o 
operador receba pelo serviço produzido, ou seja, pelo número de passageiros que 
passaram na catraca de seu veículo, independente da forma como estes 
passageiros realizaram sua viagem.  

A não consideração da viagem inteira para efeito de repartição da tarifa entre os 
operadores envolvidos nas várias etapas de uma viagem visa reduzir os conflitos 
que existiam na operação dos corredores tronco-alimentados, alterando a 
concepção mais usual de remuneração da integração.  

Desta forma o operador recebe um valor fixo (tarifa de remuneração) por 
passageiro transportado. O valor da remuneração por passageiro transportado 
varia por região da cidade, refletindo os custos diferenciados de transporte em 
cada área, e foi acordado em contrato, conforme menor preço, definido na 
licitação dos respectivos lotes de concessão. 

Este modelo de remuneração requer a gestão de uma câmara de compensação de 
valores, cujas funções serão desempenhadas pela empresa financeira prevista no 
modelo institucional concebido para o sistema integrado. 

5.3.1. Tarifa do Sistema  

A tarifa do sistema atual é temporal, e atualmente vale R$ 2,30. Pelo pagamento 
desse valor, os usuários do sistema têm direito a utilizar qualquer combinação de 
linhas do sistema, durante um período de duas horas a partir da validação do 
embarque na primeira linha utilizada, até quatro no período, ou até sete, mediante 
cadastramento. 

Foi implantada a integração do sistema de ônibus municipal de São Paulo com a 
rede metro-ferroviária. Por R$ 3,50 os usuários podem utilizar uma combinação de 
3 linhas do sistema de ônibus mais um embarque no sistema metro-ferroviário, 
em qualquer ordem (o trecho sobre trilhos pode estar tanto no início quanto no 
meio ou no final da viagem) e desde que respeitado o limite de duas horas a partir 
do primeiro embarque. 
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5. 4. Infra-Estrutura Existente 

5.4.1. Tratamento no viário e terminais 

Os elementos que compõem a infra-estrutura atual para o transporte público 
coletivo são os corredores de ônibus, corredores operacionais, terminais de 
integração e pontos de parada. 

A. Tratamento no viário 

O poder público municipal opera atualmente 9 corredores de ônibus com faixa 
exclusiva à esquerda. A localização das faixas exclusivas junto ao canteiro central 
elimina a maior parte das perturbações dos demais veículos no tráfego dos 
coletivos. Nessas condições, os intervalos entre passagens sucessivas dos ônibus 
de uma mesma linha tornaram-se muito menos aleatórios e os tempos de espera 
mais previsíveis, passando a depender fundamentalmente da programação das 
linhas.  

A tabela 1, apresentada adiante, mostra a relação dos corredores em operação 
com as respectivas características. 

 

Nos corredores em operação tem-se comprovado a ocorrência de ganhos reais 
para os passageiros do transporte coletivo, principalmente em termos de redução 
dos tempos de viagem e melhor regularidade na operação. 

O ganho de confiabilidade, aliado ao aumento de rapidez do serviço, que beneficia 
os usuários tradicionais do transporte coletivo, torna-se importante fator de 

Corredores
Existentes 
(km)

Volume de 
Ônibus (on/h)

Estimativa de 
Passageiros 

Transportados 
por Dia

Paes de Barros 4 80 70.000
Pirituba - Lapa - Centro 15 125 230.000
Inajar - Rio Branco -Centro 12,5 120 200.000
Rebouças 10,3 210 470.000
Nove de Julho - Santo Amaro 14,5 245 470.000
Itapecerica - João Dias 8,4 135 140.000
Guarapiranga 8,2 170 250.000
Rio Bonito 26,8 155 460.000
Ibirapuera 4,3 230 250.000
Total Corredores 104 - 2.540.000
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atração de novos usuários, pois nessas condições, mesmo em presença das 
limitações temporárias, já citadas, o serviço tem se mostrado uma alternativa real 
ao transporte individual. 

B. Terminais de Integração e Pontos de Parada 

Os terminais caracterizam-se como equipamentos de transferência e de 
regularização operacional, oferecendo ao usuário confiabilidade, segurança e 
flexibilidade de destino. Existem hoje 25 terminais de integração municipais, 
construídos entre 1980 e 2006, e a possibilidade de compartilhamento de 47 
terminais de jurisdição estadual, sendo a maioria desses associada às linhas de 
metrô. Há atualmente 16,5 mil pontos de parada no Município. 

A tabela 2 mostra a relação dos terminais da SPTrans: 

Terminais 
A. E. Carvalho Parelheiros 
Amaral Gurgel Parque D. Pedro II 
Aricanduva Penha 
Bandeira Pirituba 
Capelinha Princesa Isabel 
Casa Verde Santo Amaro 
Cidade 
Tiradentes São Miguel 
Grajau Sapopemba / Teotônio Vilela 
Guarapiranga Varginha 
Jardim Ângela Vila Carrão 
Jardim Britânia Vila Nova Cachoeirinha 
João Dias Vila Prudente 
Lapa   

 
 
A figura 2, na próxima página, mostra os corredores com tratamento prioritário, 
vias com medidas operacionais e terminais existentes, sob jurisdição da SPTrans, 
no município de São Paulo. 
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Figura 2 – Terminais, corredores e tratamentos operacionais SPTrans 
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5.4.2. Monitoração e Controle (ver também ANEXO 5.3) 

Tradicionalmente a monitoração do sistema sobre pneus resume-se na fiscalização 
para verificação do cumprimento das viagens programadas, caracterizando o que 
podemos chamar de gestão passiva do sistema onde as informações obtidas são 
normalmente utilizadas para correção da programação do serviço ou 
eventualmente para punir os operadores do sistema pela não realização de serviço 
programado.  

Visando obter-se operação assistida para o serviço de transporte sobre pneus, a 
exemplo da operação tradicionalmente realizada nos sistema sobre trilhos, e a 
avaliação permanente da qualidade do serviço prestado, vem-se implantando um 
sistema de monitoração e controle eletrônico que propicia a gestão ativa do 
serviço. Esta sistemática possibilita intervenções em tempo real para correção dos 
problemas operacionais, sendo capaz, ao mesmo tempo de gerar uma base 
detalhada de informações subsidiárias ao planejamento do sistema, e possibilita a 
construção de indicadores de desempenho para a avaliação do serviço. São 
utilizadas tecnologias avançadas na área de informática e de sistemas de 
comunicações. 

O conjunto formado por centrais de controle de serviço, terminais e dispositivos 
fixos e móveis de comunicação instalados nas vias, nos veículos, e nos 
equipamentos de transferência permitem a monitoração e controle em tempo real 
da prestação do serviço, localizando e identificando os problemas na circulação 
dos ônibus ao longo do seu trajeto, informando o usuário e possibilitando a 
interferência para a normalização do serviço.  

Em linhas gerais, o sistema de monitoração e controle integrado de trânsito e 
transporte muda o patamar do gerenciamento do transporte coletivo na cidade, 
disponibilizando recursos e instrumentos de supervisão que possibilitem a gestão 
da qualidade da oferta dos serviços em três níveis de atuação dos agentes 
envolvidos: 

- estratégico: detém a visão integrada do sistema, envolvendo o 
acompanhamento dos indicadores gerais de desempenho e da  qualidade do 
serviço, emissão de notícias em tempo real durante a operação, síntese da 
situação operacional da cidade, monitoração da situação de alertas e 
ocorrências em andamento; 



 

    

    

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESSECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESSECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESSECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES  
 

 

  

19 

19/28 

- gerencial: envolve a monitoração, fiscalização e supervisão do desempenho de 
atendimento dentro das áreas de operação, coordenando ações de operações 
de rotina e de contingência  através dos postos de controle integrado de 
trânsito e transporte. 

- operacional: consiste no controle das condições operacionais de prestação de 
serviço na unidade de operação, ou seja, controle dos terminais e estações de 
transferência, controle do tráfego nos eixos estruturais, controle do serviço de 
ônibus e atendimento das linhas estruturais e locais, atuações sobre incidentes 
viários e da frota.  

5.5. Dados Operacionais do Sistema 

A distribuição espacial das linhas do sistema municipal de ônibus abrange 
praticamente toda a área urbanizada do município e utiliza uma malha viária com 
aproximadamente 4.500 km de extensão, o que significa praticamente 30% de 
todo o sistema viário do município, abrangendo desde vias expressas de alta 
capacidade até viário local. 

O município de São Paulo é servido por cerca de 1.300 linhas regulares do sistema 
municipal de transporte coletivo sobre pneus e aproximadamente 350 linhas 
regulares intermunicipais oriundas dos demais municípios da Região Metropolitana 
de São Paulo. Os serviços regulamentados municipais utilizam uma frota de mais 
de 14.800 veículos, que inclui desde microônibus para vinte passageiros até os bi - 
articulados com capacidade para mais de duzentos passageiros. No total, o 
sistema de transporte municipal sobre pneus contabiliza por dia cerca de 5 
milhões de passageiros pagantes, que realizam mais de 8 milhões de embarques 
diários, consideradas as integrações. 

A tabela 3, a seguir, detalha a divisão de linhas nos subsistemas de Concessão e 
Permissão. 

 

 

Linhas de Ônibus

Linhas
Concessão 833 Permissão 467 Sistema 1.300
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A tabela 4 descreve a quantidade e idade média da frota de veículos do sistema 
atual. 
 

A tabela 5 indica o número de passageiros transportados no Sistema: 

A tabela 6 indica o número de usuários que utilizam o Serviço Atende: 

 

A tabela 7, a seguir, apresenta o detalhamento de linhas, frota e malha viária 
utilizada nos Subsistemas de Concessão e Permissão, por área de operação: 

Frota de Veículos que Operam o Sistema de Transporte Coletivo

Frota Patrimonial das Empresas
Concessão 8.376 Permissão 6.440 Sistema 14.816

Frota de Referência ( Estabelecidsa nos Anexos das Ordens de Serviços Operacionais)
Concessão 7.940 Permissão 5.962 Sistema 13.902

Idade Média da Frota*
Concessão 6 anos e 5 meses Permissão 3 anos e 9 meses Sistema 5 anos e 3 meses

* Idade Média Inclui Frota Pública

Atendimento aos Usuários com Deficiência e Mobilidade Reduzida

Frota de Veículos Adaptados
Cadastrada 268 Operação (média dia útil) 245

Passageiros
Credenciados 75.748 Acompanhantes 67.983 Total 143.731

Fonte: DO/GDM - Atende

Passageiros Transportados * (em milhões)

Total Mês
Concessão 134,8 Permissão 90,8 Sistema 225,6

Média Dia Útil
Concessão 5,4 Permissão 3,4 Sistema 8,7

Média Sábado
Concessão 3,2 Permissão 2,6 Sistema 5,8

Média Domingo
Concessão 1,8 Permissão 1,6 Sistema 3,4

* Passageiros Transportados: Fonte de Informação é a Bilhetagem Eletrônica
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A tabela 9, a seguir, apresenta os dados de passageiros transportados no sistema 
por área de operação, a porcentagem de utilização da tarifa e o índice de 
integração: 
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6. NOVA ORGANIZAÇÃO OPERACIONAL – REDE DE 
REFERÊNCIA 

Com o objetivo de melhorar a eficiência do transporte coletivo atual, a Secretaria 
Municipal de Transportes propõe uma reestruturação na organização física e 
operacional dos serviços coletivos da cidade. As alterações propostas consideram 
o melhor aproveitamento da infraestrutura viária e dos terminais de integração e 
das experiências observadas no período de utilização do bilhete único. 

A implantação destas alterações será paulatina e serão mais acentuadas quando 
ocorrerem inaugurações de novos corredores, de linhas de Metrô e de terminais 
de integração.  
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Esta nova organização é denominada Rede de Referência e servirá como diretriz 
para transformações decorrentes de novos investimentos. A sua implantação visa: 

• eliminar as deseconomias geradas pela sobreposição dos serviços; 

• aumentar a flexibilidade no atendimento às demandas de transporte, 

propiciando o crescimento da mobilidade e ampliação das opções de 

deslocamento da população; 

• homogeneizar os padrões de acessibilidade das diversas regiões da 

cidade; 

• melhorar a qualidade e eficácia do conjunto do  serviço prestado;  

• propiciar a elevação do patamar tecnológico da operação do sistema; 

• implantar um processo permanente de avaliação e ajuste da oferta às 

demandas da cidade. 

Apoiada na lógica da diferenciação e complementaridade de serviços como forma 
de racionalização e adequação tecnológica do sistema, a rede de transporte, 
operada por diversos agentes deverá transparecer para o usuário como um 
sistema único, íntegro, orgânico e funcional. Exige para tanto a coordenação e 
integração do esforço gerencial e o comprometimento dos diversos operadores 
envolvidos.  

A concepção organizacional da Rede de Referência fundamentou-se nos preceitos 
clássicos da engenharia de transporte, normalmente utilizados na formulação dos 
planos de investimentos em infra-estrutura, quais sejam: 

• segmentação dos serviços segundo a natureza do atendimento,  

visando a racionalização dos percursos, o equacionamento dos 

grandes fluxos de viagem e o adequado atendimento das demandas 

locais; 

• estruturação de uma malha de ligações de natureza concentradora de 

fluxos, estabelecendo a “espinha dorsal” de articulação do transporte 

coletivo que deverá organizar  e orientar a circulação e ocupação do 

espaço urbano;  

• organização de uma rede capilar para atendimento local das 

demandas, distribuída com regularidade e freqüência adequadas; 
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• conectividade e complementaridade entre serviços e modais, como 

elementos principais para a flexibilidade e racionalização do serviço; 

• adequação tecnológica das ligações em função das demandas 

transportadas. 

O estudo para definição do traçado da Rede de Referência partiu dos dados da 
pesquisa Origem/Destino de 1997, aferidos em 2002 com a pesquisa denominada 
Mini O/D, onde se observa que do total de viagens geradas em cada uma das oito 
bacias geradoras, correspondentes às áreas de concessão e permissão dos 
serviços, 30% permanecem na região, 30% têm destino no sub-centro local mais 
próximo e 30% destinam-se à região central, e os 10% restantes tomam outras 
direções. 

O terço de viagens internas de cada região mostra que, de fato, como em tantas 
outras metrópoles, São Paulo sofreu um processo de dispersão das atividades 
econômicas, devido ao crescimento do  setor terciário. Se antes tínhamos apenas 
os pólos regionais (Penha, Santo Amaro, Pinheiros, Lapa e Santana, para ficar nos 
clássicos) - satélites do centro histórico - hoje temos pólos periféricos (centros de 
bairros) - satélites dos pólos regionais gerando, conseqüentemente, modificações 
profundas na distribuição espacial das viagens da população. 

É certo que os deslocamentos da população ainda apresentam uma característica 
radial na direção, mas não no destino. Aproximadamente 60% das viagens 
ocorrem fora do grande anel do centro expandido e dão um caráter regional às 
viagens geradas. Fluxos de natureza inter-regional, com características 
transversais intensificam-se, em especial na área interna ao grande anel central, 
onde se evidenciam os corredores transversais de serviço. 

A elaboração do traçado das linhas correspondentes aos subsistemas estrutural e 
local, bem como o aproveitamento dos terminais existentes, incluindo os do metrô 
e CPTM consideraram as informações existentes da Pesquisa Origem – Destino 
referidas acima e o conhecimento do sistema e de corredores viários por parte dos 
técnicos da SPTrans. 

6.1. Segmentação dos Serviços 

É impossível conceber soluções economicamente sustentáveis de atendimento aos 
deslocamentos da população de São Paulo, caracterizados pela dimensão e 
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multiplicidade de desejos de viagem, sem a adoção do princípio da integração e 
complementaridade de modos e serviços de transporte coletivo.  

Além disso, os fluxos dos grandes vetores de viagens da cidade, acrescidos dos 
que têm origem ou destino nos demais municípios da Região Metropolitana de São 
Paulo, jamais poderão ser atendidos de forma satisfatória por soluções 
fundamentadas em linhas de ônibus singelas, ou mesmo, como na atualidade, 
através de serviços de veículos de pequena capacidade. 

Assim na Rede de Referência se propõe a divisão da rede de linhas em dois 
subsistemas com funções e atendimentos distintos: 

SUBSISTEMA ESTRUTURAL - deverá responder pela macro-acessibilidade do 
município, integrando as diversas regiões da cidade;  

Este subsistema deverá se organizar em torno de uma malha de ligações de 
natureza estrutural, que tem por função integrar o espaço urbano, articulando as 
diversas regiões da cidade entre si, ao centro e aos sub-centros regionais.  

De natureza concentradora, o subsistema estrutural deverá dar suporte aos 
grandes fluxos de viagem que atravessam a metrópole e contribuir para a 
homogeneização dos padrões de acessibilidade em todo o território municipal. 
Além dos corredores de ônibus, compõem o subsistema estrutural, os modais de 
alta capacidade implantados - trem e metrô. 

O serviço estrutural de ônibus deverá operar preferencialmente com veículos 
grandes e em vias com espaço segregado para o deslocamento do transporte 
coletivo, de forma a ampliar a capacidade de transporte destas ligações.  

Como forma de garantir a regulação e controle do sistema, definiu-se que 
preferencialmente as linhas estruturais deverão ter seu início em um terminal, seja 
ele na periferia, nos sub-centros regionais ou na corola do centro. Entretanto, 
deverão ser preservadas, especialmente nas horas de pico, as ligações diretas de 
alguns bairros com os pólos regionais de maior influência na área, de modo a 
agilizar a operação nos terminais, evitar transbordos desnecessários entre veículos 
de mesma dimensão e reduzir  os desconfortos dos usuários e as deseconomias 
do sistema. 

Caberá ao subsistema estrutural atender aos seguintes objetivos:  
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• preencher as principais lacunas de oferta de transporte estrutural 

de grande capacidade da cidade de São Paulo;  

• favorecer a racionalização do uso do espaço viário eliminando a 

concorrência entre operadores; 

• facilitar o entendimento e a utilização de modais coletivos 

configurando uma estrutura de referência lógica e inteligível para o 

deslocamento da cidade; 

• favorecer a adequação tecnológica do modal de  transporte dos 

eixos com maiores volumes de deslocamentos em São Paulo; 

• otimizar o trânsito de ônibus nos corredores viários principais e,  

em especial, na área central da cidade; 

• distribuir de forma homogênea os padrões de acessibilidade das 

diversas regiões da cidade. 

SUBSISTEMA LOCAL - deverá responder pela micro-acessibilidade urbana, 
tendo por função distribuir a oferta de transporte na totalidade do espaço urbano 
que envolve os grandes eixos viários, atendendo às viagens internas a cada região  
da cidade. 

A regionalização dos deslocamentos na cidade, devido à dispersão das atividades 
econômicas no espaço urbano, será atendida no novo sistema de transporte,  pelo 
subsistema local,  através do fortalecimento das ligações internas a cada região e 
do atendimento aos centros de bairro.  

Por outro lado, o subsistema local deverá complementar a malha de ligações 
estruturais,  distribuindo a oferta na totalidade dos espaços urbanos que envolvem 
os grandes eixos viários e  interligando os diversos bairros da cidade aos eixos do 
subsistema estrutural. Concebida sob a lógica da capilaridade, a rede de trajetos  
locais  deverá  ampliar a área de cobertura da rede integrada, propiciando 
menores percursos a pé e maior segurança para os usuários. 

De forma geral, as principais funções atribuídas ao serviço local são: 

• realizar as conexões dos bairros habitacionais com terminais ou 

outros equipamentos de acesso e transferência das regiões;  



 

    

    

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESSECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESSECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESSECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES  
 

 

  

27 

27/28 

• ligar os bairros com sub-centros mais afastados, realizando 

conexão de passagem pelos equipamentos de acesso e 

transferência regionais;  

• ligar os bairros com equipamentos e serviços públicos regionais; 

• conectar os bairros com linhas estruturais da região; 

• conectar entre si linhas estruturais da região. 

O serviço local deverá ser operado, sempre que possível, por veículos de menor 
capacidade para viabilizar maiores freqüências de atendimento e menores tempos 
de espera.  

Além disso, o uso de veículos menores deverá facilitar a circulação dos coletivos 
nas ruas mais estreitas e de topografia adversa, propiciando a melhoria do 
atendimento em áreas não propícias à circulação de ônibus tradicionais, 
promovendo a homogeneização dos padrões de acessibilidade nas diversas 
regiões da cidade.  

Região Central 

A maioria das linhas estruturais radiais de longo percurso que se dirigem ao 
centro, descarregam na borda do anel central boa parte dos passageiros pois, 
segundo a pesquisa O/D, aproximadamente a metade tem como destino  os pólos 
regionais Lapa, Penha, Sto Amaro e Pinheiros. Assim, entendemos ser 
indispensável utilizar esta oferta remanescente de lugares nos coletivos para as 
viagens internas ao centro expandido, como forma de reduzir o número de ônibus 
que circulam na região central, melhorar  o índice de renovação destas linhas, a 
eficiência econômica do sistema de transporte como um todo e, sobretudo, 
possibilitar  a  re-qualificação ambiental e urbana do centro da cidade. 

O subsistema de ônibus na região central exige, portanto, uma diferenciação 
conceitual em relação ao subsistema proposto para as demais regiões, de forma a 
atender à demanda com racionalidade, tirando partido da  conformação 
convergente do sistema viário.  

O conceito do serviço estrutural na área central compreende não só as ligações 
entre regiões da cidade, mas também ligações internas à área caracterizadas 
como estruturais devido sua alta demanda e papel estruturador.  
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O serviço local da área central preserva as principais características do sistema 
local das demais regiões, contendo, entretanto, menor número de linhas, uma vez 
que a conformação do sistema viário nesta região faz com que parte de suas 
funções seja atendida pelo próprio sistema estrutural.  

As definições do tipo de veículo, intervalos mínimo e máximo, e padrões gerais de 
serviço para os atendimentos da área central deverão obedecer aos mesmos 
critérios definidos para os subsistemas estrutural e local das outras regiões da 
cidade. 


