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Apresentação 

 

O Plano de Ação caracteriza-se como um importante documento cujas diretrizes buscam viabilizar ações de 

curto, médio e longo prazos relacionados à política de mobilidade urbana. Trata-se, portanto, de um 

importante instrumento que busca viabilizar as diversas demandas de mobilidade e de uso e ocupação do solo 

para os próximos 10 anos. 

Sua finalidade é a de, por meio do planejamento de ações, traduzir os objetivos de melhoria da mobilidade 

urbana local, viabilizando os meios para a efetiva transformação desejada e com isso, contribuir com uma real 

promoção do desenvolvimento da cidade. Tais propostas buscam integrar os sistemas de mobilidade urbano, 

conforme definido no Plano Diretor Municipal com vistas a identificar também os pontos de interface e as 

inter-relações com a ordenação do uso do solo e com a qualidade ambiental local e regional. 

O Plano de Mobilidade Urbana – Guarulhos, em consonância com o que estabelece a lei federal 12.587/12, 

prioriza o transporte público coletivo e modais não motorizados frente ao individual motorizado. Ele deverá 

priorizar também propostas para segurança e eficácia no controle da circulação viária. Para tanto, prevê na 

sua agenda estratégica a implantação de infraestruturas de transportes e circulação, projetadas para o novo 

padrão de mobilidade de forma a que moldem o ordenamento requerido. São estabelecidas ainda ações 

estruturantes para a conformação da cidade desejada e ações específicas orientadoras dos planos e programas 

setoriais ou territoriais, que constituem as intervenções contínuas para os objetivos traçados. Nesse sentido, 

utiliza a metodologia de cenários, conforme descrito no capítulo de prognósticos, com vistas a propor as 

medidas necessárias para o alcance da cidade desejada.  

O cenário esperado da mobilidade urbana em Guarulhos, vislumbrado a partir das projeções definidas nos 

estudos de revisão do Plano Diretor, indicam que a melhoria das condições de mobilidade passam, 

necessariamente, pela implementação de medidas que melhorem a qualidade e a eficiência do transporte 

público (nos seus diferentes modais de transporte), garanta condições adequadas aos pedestres e pessoas 

com deficiência ou mobilidade reduzida, garanta espaço adequado para o andar de bicicleta e que, 

condicionem o uso dos modos motorizados individuais, por meio de intervenções operacionais e físicas no 

trânsito e sistema viário. Para tanto organizamos a estrutura deste documento em eixos onde estão elencados 

os principais Sistemas de Mobilidade Urbana. Para cada um desses sistemas, foram propostas diversas ações 

que pretendem enfrentar e superar os problemas identificados na fase de diagnósticos e prognósticos, 

organizados em Diretrizes e Ações. As propostas compreendem diversos tipos de medidas, desde 

investimentos na ampliação e melhoria da infraestrutura viária ou de equipamentos, ou na melhoria dos 

serviços, até campanhas públicas, passando por modificações na legislação, adequações na estrutura de gestão 

pública, etc. 

As diretrizes de cada sistema estão em consonância com o que dispõe o Programa de Governo da gestão 2017-

2020; o Plano Diretor de Guarulhos no capítulo de mobilidade urbana, bem como com a Política Nacional de 

Mobilidade Urbana. Possuem também uma relação direta com os principais problemas relacionados com a 

mobilidade urbana na cidade.  

Vale registrar também que as intervenções marcadas com asteriscos são oriundas do Programa de Governo 

2017-2020, reproduzido no final deste documento. 
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Introdução 

Caracterização do problema, abordando as atuais condições. 

Como todas as cidades que tiveram uma explosão de crescimento em um tempo muito curto, e em especial 

aquelas nascidas como periferia dos grandes polos metropolitanos, o município de Guarulhos ressente-se da 

falta de planejamento e da ausência de uma rede viária arterial municipal que dê estrutura ao seu território e 

organize a circulação urbana. O aumento da população, de empregos, de matrículas, o incremento do mercado 

imobiliário e outras oportunidades tem gerado uma demanda crescente por viagens, no entanto, este 

crescimento não foi acompanhado por investimentos públicos na implantação de infraestrutura de transporte 

coletivo, infraestrutura viária e de gestão da mobilidade. Este quadro (já descrito no capítulo de diagnóstico), 

acarretou grandes deseconomias no processo de deslocamentos de pessoas, na desorganização de sua rede 

de transporte coletivo e na falta de infraestrutura para a mobilidade, especialmente para as regiões mais 

periféricas. 

Apesar dos investimentos que tem sido feito pelo governo municipal no sentido de melhorar a infraestrutura 

viária bem como reestruturar o sistema de transporte coletivo, inúmeras ações ainda precisam ser realizadas, 

em especial quanto ao transporte público coletivo. Assim, é necessária uma intervenção tanto em abertura de 

vias, quanto no melhoramento de vias existentes, seja para alargamento, como obras pontuais em 

cruzamentos ou transposições, que garantam ao sistema de transporte coletivo abrangência e fluidez no 

sistema viário. É neste cenário que a Prefeitura de Guarulhos tem procurado investir em infraestrutura viária, 

bem como na elaboração de estudos e planejamento da mobilidade urbana para o município, com ênfase na 

estruturação do serviço de transporte coletivo. 

Isto posto, se faz necessária a implantação de medidas que possibilitem a melhoria das condições de fluidez 

do transporte coletivo, uma vez que muitas das principais vias para esse modal já se encontram saturadas, 

principalmente nos horários de pico, reduzindo o desempenho operacional das linhas de ônibus que 

compartilham o viário com o tráfego geral, diminuindo assim a sua eficiência e aumentando o seu tempo de 

viagem. Dessa forma, são necessárias intervenções para melhoria das condições atuais de fluidez do transporte 

coletivo, consubstanciadas em implantação de corredores de transporte coletivo urbano, incluindo 

infraestruturas necessárias: viadutos; alças de acesso; terminais urbanos, entre outras ações. 

A realização das obras de infraestrutura definidas neste plano assume uma importância estratégica na 

conformação da rede de mobilidade pretendida. Os Sistemas de Mobilidade são definidos como um conjunto 

organizado e coordenado dos modos de transporte, serviços, equipamentos, infraestruturas e instalações 

operacionais necessárias à ampla mobilidade de pessoas e deslocamento de cargas pelo território municipal, 

visando garantir a qualidade dos serviços, a segurança e a proteção à saúde de todos os usuários, 

principalmente àqueles em condição de vulnerabilidade social. Estes sistemas buscam apresentar soluções 

para a cidade a partir da estruturação de um plano de ação que possa articular as diversas diretrizes contidas 

para a mobilidade urbana de Guarulhos e articuladas com o Plano Diretor Municipal. 

Para nortear o conjunto de ações elencadas no Plano de Mobilidade, tomamos por base inicialmente as 

diretrizes contidas nas propostas de revisão do Plano Diretor Municipal, registradas abaixo:  
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Diretrizes da Política Municipal de Mobilidade Urbana contidas no Plano Diretor Municipal: 

•  ter como prioridade os serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado na 

distribuição do espaço viário, sobretudo nos principais corredores e na ligação entre bairros, regiões e cidades 

limítrofes; 

•  aprimorar o sistema de transporte público coletivo elevando o desempenho técnico operacional do sistema, 

visando à otimização e o aumento da confiabilidade, conforto, segurança e qualidade dos veículos empregados 

no sistema; 

•  incentivar a renovação da frota do transporte público coletivo e individual urbano, a fim de reduzir a 

poluição sonora, as emissões de gases de efeito estufa, utilizando veículos movidos com fontes de energias 

renováveis ou combustíveis menos poluentes; 

•  priorizar a manutenção e pavimentação do sistema viário nas vias pelas quais o tráfego de transporte público 

e de cargas é mais intenso; 

•  buscar a integração física, operacional, tarifária e intermodal entre os sistemas de transporte coletivo 

municipal, metropolitano, intermodal entre os diversos meios de locomoção tais como bicicleta, ônibus, 

metrô, trem, a pé, entre outros; 

•  aprimorar o sistema integrado de transporte com base em pesquisas de Origem/Destino, específica do 

município; 

•  promover junto aos Governos Federal e Estadual para a obtenção de subsídios que possibilitem uma tarifa 

acessível à população; 

•  Avaliar novos modos de transporte como BRT (Bus Rapid Transit); ônibus de grande capacidade com vias 

exclusivas, planejando e implementando um sistema de transporte público, integrando os vários modais. 

Planejar e implementar sistema de transporte coletivo com ônibus de grande capacidade com vias exclusivas, 

integrando vários modais  

•  promover a regularidade, confiabilidade e a redução do tempo de viagem do transporte público coletivo por 

meio da adoção de instrumentos tecnológicos; 

•  ampliar o sistema de corredores ou faixas exclusivas ao transporte coletivo; 

•  restringir gradativamente o estacionamento nas vias onde circulam os transportes coletivos;  

•  incentivar a mobilidade ativa como meio de transporte, em especial o uso de bicicletas, com o aumento da 

estrutura cicloviária no município; 

•  adequar os passeios, as calçadas, faixas de pedestres, transposições, passarelas e rede semafórica às 

necessidades das pessoas com deficiência e/ou com mobilidade reduzida e idosos conforme normas técnicas 

regulamentares pertinentes, eliminando barreiras físicas que possam apresentar riscos à circulação do usuário, 

garantindo assim a acessibilidade universal a todos os cidadãos; 

•  aperfeiçoar a infraestrutura e mobiliário urbano, a acessibilidade nas áreas de maior tráfego e a fluidez do 

trânsito; 

•  distribuir de forma justa os benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos e serviços de 

mobilidade urbana; 

•  prever a relação e integração entre o transporte coletivo com o uso e ocupação do solo e sistema viário em 

novos projetos viários e de instalações de usos e atividades na cidade. 

•  garantir a eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano e na circulação 

urbana; 
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•  Garantir a integração física, tarifária e intermodal entre o transporte municipal, intermunicipal e municipal 

de São Paulo – divisas; 

•  Deverá ser garantida a participação social na elaboração de projetos metropolitanos, de transportes e 

viários, propostos pelo Estado e União. 

•  melhoria das condições de circulação de cargas no Município com definição de trajetos, de horários e de 

caracterização de veículos e tipos de carga;  

•  estipular padrões de emissão de poluentes para locais e horários determinados, podendo condicionar o 
acesso e a circulação aos espaços urbanos; 
• estabelecer instrumentos de controle da oferta de vagas de estacionamento em áreas públicas e privadas, 

inclusive para operação da atividade de compartilhamento de vagas; 

•  gradativamente, a partir de estudos, garantir que o estacionamento de veículos e implantação de pontos de 

táxi ocorram em vias onde não haja o tráfego de transporte público coletivo, garantindo a fluidez do sistema; 

•  promover a educação de trânsito, através de planos, programas, projetos e campanhas educativas 

objetivando a divulgação das normas de trânsito para a circulação segura, buscando a minimização de 

conflitos; a conscientização quanto ao uso racional dos modais de transporte, a integração intermodal e o 

compartilhamento do espaço público; 

•  Campanhas informativas a respeito dos prejuízos sociais e financeiros ao município quanto à depredação 

dos equipamentos de transporte coletivo 

• Realização de campanhas educativas de trânsito contínuas, fundamentadas e avaliadas por estatísticas e 

demais critérios técnicos, científicos e pedagógicos, elaboradas por profissionais qualificados ou mediante 

convênio e/ou parcerias. 

•  proporcionar a integração da cidade através dos sistemas viário, de transportes, de ciclovia e de circulação 

de pedestres, com a criação de um viário circular intermediário - Via Arterial Especial Circular, 

 

Segundo o Plano Diretor, o Município deverá também: 

I - Buscar a redução dos impactos socioeconômicos e ambientais causados pelos polos geradores de tráfego 

nos sistemas viário, bem como aperfeiçoar legislação pertinente; 

II - Proporcionar maior integração do sistema viário, promovendo a acessibilidade entre os bairros e, das 

regiões segregadas por barreiras físicas naturais ou construídas, com o mínimo de impacto socioambiental; 

III - transformar as vias arteriais ao norte do Rodoanel em arteriais especiais, com o objetivo de não estimular 

a expansão urbana desordenada, garantindo características específicas para trecho de preservação ambiental. 

IV – Incentivar o adensamento populacional ao longo de vias estruturais do transporte público coletivo. 

V - Garantir que o Potencial Construtivo, quando da aprovação de novos empreendimentos, classificados como 

polos geradores de tráfego conforme legislação municipal, seja restringido à capacidade de infraestrutura 

existente e, as obras de mitigação, por parte do empreendedor nesse viário de impacto direto, buscando a 

redução dos impactos; 

VI - Elaborar o Plano Municipal de Transporte Integrado, compatível com o Plano Diretor Municipal, conforme 

determina Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001. 
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A mobilidade urbana e o uso do solo 

As políticas urbanas devem estimular o adensamento do uso do solo, inclusive habitacional, nas regiões 

adequadamente servidas por infraestrutura e sistemas de transporte, de forma proporcional à sua capacidade 

instalada ou ao seu potencial de ampliação, buscando o adensamento de outras centralidades. Neste sentido, 

os principais elementos considerados na integração das políticas de uso do solo e mobilidade são a adequação 

da densidade populacional e de empregos à capacidade de transportes instalada e aos locais identificados 

como centralidades. O desafio consiste em conseguir que a mobilidade urbana equilibre estas centralidades, 

readequando esta nova estrutura de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, deve ser evitado tanto o 

crescimento de regiões saturadas quanto a expansão horizontal da mancha urbana para áreas desprovidas de 

infraestrutura com grandes vazios intermediários.  

As propostas incorporadas na revisão do Plano Diretor de Guarulhos bem como nos estudos de revisão da Lei 

de Uso e Ocupação do Solo trazem mudanças importantes para o desenvolvimento urbano de nossa cidade. 

O novo marco legal, ao estabelecer em sua estratégia o desenvolvimento de áreas prioritárias de estruturação 

urbana, induzirá a consolidação de novos adensamentos articulados à infraestrutura de transporte coletivo. 

Ao longo destes eixos será concentrado o processo de adensamento demográfico e urbano e promovida a 

qualificação do espaço público para garantir um desenvolvimento urbano sustentável e equilibrado entre as 

várias regiões do município conforme apresentado na Figura 1.  

Na orientação dos vetores de crescimento ou de adensamento urbano, o Plano de Mobilidade Urbana deve 

considerar a integração entre as ações de planejamento urbano com o planejamento da mobilidade Urbana.  

A expansão do sistema de transporte não deve, no entanto, estimular ocupações em áreas de proteção ou 

preservação ambiental, em áreas de proteção aos mananciais, parques, faixas de preservação permanentes e 

áreas de risco ou insalubres. 

 

 

Para viabilizar tais objetivos, deverão ser respeitadas as diretrizes e ações elencadas abaixo: 

 

• Aumentar o adensamento ao longo dos eixos de transporte com maior fluxo de passageiros tanto no 

sistema coletivo atual quanto o previsto para os horizontes futuros (10 anos), vinculando novos 

adensamentos à infraestrutura viária; 

• Equilibrar o padrão de ocupação futuro da cidade do ponto de vista da mobilidade urbana e dos 

aspectos socioambientais, segundo o conceito de *Cidades Compactas; 

• Consolidar a Área Central e estruturar novas centralidades nos bairros do Jd. São João, Bonsucesso, 

Taboão, Vila Galvão, Pimentas e Cumbica, qualificando suas funções estratégicas no Plano Diretor e 

na rede estrutural do transporte coletivo, de forma a torná-las prioritariamente acessíveis por modos 

coletivos e não motorizados e pelo abastecimento de mercadorias necessárias e seu funcionamento. 

• Melhorar a acessibilidade e mobilidade no Centro Histórico de Guarulhos. 

• Intensificar a conectividade Interna entre os bairros através de linhas perimetrais, bem como uma 

distribuição mais equilibrada das atividades no território de forma a minimizar a necessidade de 

viagens motorizadas; 

• Concluir a revisão do Plano Diretor Municipal, e compatibilizar suas diretrizes e instrumentos 

urbanísticos (no que couber) ao Plano de Mobilidade Urbana; 

 

* Ver descrição no caderno de diagnóstico do PMU 



PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE GUARULHOS                                  
PROPOSTAS PRELIMINARES - PLANO DE AÇÃO 
 

 

PMU – GUARULHOS – SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA 

 Página 8 
 

 

 

• Fazer revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo (zoneamento) definindo novos critérios de 

parcelamento e uso e ocupação do solo com vistas à definição de adensamento ao longo dos eixos 

viários estruturantes. (Ver mapas anexos) 

• Revisar legislação sobre Polos Gerados de Tráfego, incluindo medidas específicas e definições claras 

de prevenção/mitigação/compensação de impactos. 

• Aproveitar o potencial e readequar o uso do solo na área de influência dos terminais de transporte 

coletivo. 

• Regulamentar as Operações Urbanas Consorciadas, com vistas a integrar o planejamento de 

transporte com o uso do solo. 

• Desenvolver economicamente as áreas menos favorecidas da cidade equilibrando a demanda por 

deslocamentos. 

• Destinar o espaço adequado aos eixos viários estruturantes, aos transportes não motorizados 

(ciclovias e vias de pedestres) e corredores de transporte coletivo para futuros parcelamentos de solo 

urbano. 

• Verificar interfaces do PMU-Guarulhos relacionadas com o Plano de Desenvolvimento Urbano 

Integrado – PDUI da Região Metropolitana de São Paulo-RMSP  
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Figura 1.1   Áreas prioritárias de estruturação urbana – Planejamento de transporte de massa 

 
Fonte: Estudos p/ revisão do Plano Diretor Guarulhos 2017 

 

 

 

Sistemas de Mobilidade Urbana 

1. Propostas para o Sistema de transporte não motorizado - Mobilidade Ativa 

O Plano de Mobilidade Urbana constitui um importante elemento definidor de metas e de medidas de 

segurança que o município deve adotar. Os projetos e estudos para a Mobilidade Ativa deverão permitir a 

utilização das vias e espaços públicos com autonomia e segurança, atendendo às premissas de acessibilidade 

buscando equidade no uso do espaço público de circulação. As metas a serem estabelecidas devem considerar 

a redução do número de acidentes com vítimas e/ou de vítimas fatais e de feridos. Podem, ainda, considerar 

reduções de acidentes por tipo de usuário como pedestres, ciclistas e motociclistas. Buscam também propor 

ações e políticas que garantam a acessibilidade física para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade  
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e acessibilidade, com vistas a ampliar a mobilidade da população de baixa renda, especialmente no que se 

refere à utilização dos modos de transporte coletivo. 

Em relação aos pedestres as propostas contemplam os deslocamentos a pé, a rede de caminhamento 
necessária para a realização destes deslocamentos e todos os aspectos relativos como sinalização, iluminação, 
segurança, acessibilidade universal. 
No que tange a mobilidade por bicicleta, as propostas elencadas abaixo consideram os deslocamentos 
realizados por bicicleta, a rede de ciclovias, ciclofaixas e bicicletários, assim como a infraestrutura de apoio 
necessária para a realização destes deslocamentos como sinalização, iluminação e segurança, com vistas a 
contribuir no importante compromisso de oferecer aos cidadãos formas alternativas de deslocamento, 
buscando a viabilização da bicicleta como meio de transporte seguro, saudável e sustentável.  
 
Principais objetivos da Mobilidade Ativa: 

•  considerar o pedestre como agente prioritário do sistema, garantindo a acessibilidade universal, priorizando 

os modos de transportes ativo sobre os motorizados e garantindo a segurança na circulação em geral; 

•  garantir a equidade no uso do sistema viário e no acesso dos cidadãos ao transporte coletivo, de forma a 

reduzir as desigualdades e promover a acessibilidade universal; 

•  garantir melhores condições de mobilidade urbana para todos os cidadãos, com especial atenção às pessoas 

com deficiência ou com mobilidade reduzida e idosos. 

 

1.1 Diretrizes e ações gerais para atender às premissas de mobilidade ativa 

•  desenvolver ações e programas voltados à conscientização da população quanto à importância das 

adaptações de acessibilidade, padronização na construção e manutenção das calçadas; 

•  atender a necessidade de circulação de todos os pedestres, independentemente de suas condições de 

mobilidade, conforme legislação sobre acessibilidade; 

•  definir padrões de calçadas acessíveis buscando o equilíbrio entre a manutenção das identidades locais e a 

adoção de novas tecnologias e soluções; 

•  adaptar gradativamente os espaços de uso público municipal e garantir que novos equipamentos atendam 

às condições estabelecidas na legislação de acessibilidade; 

•  desenvolver ações voltadas à eliminação de barreiras físicas que possam representar bloqueios à circulação 

dos pedestres e riscos à integridade física e estabelecer critérios para a implantação de mobiliário urbano nas 

calçadas e espaços públicos; 

•  Promover o remodelamento paulatino da cidade existente, de modo a atingir os atributos desejados de 

conforto e segurança para os deslocamentos a pé; 

•  Desenvolver de um sistema de sinalização para deslocamentos não-motorizados ou a pé; 

•  Implantar políticas públicas de comunicação e eventos para o fomento ao uso dos modais não-motorizados; 

•  Prover segurança aos deslocamentos não motorizados 

•  Criação de áreas de estacionamento de bicicletas com o objetivo de conectar os polos geradores de tráfego 

e estações intermodais 
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1.2   Criar conectividades seguras e confortáveis com mobilidade ativa e acessibilidade universal entre os 

equipamentos públicos 

A preocupação com a acessibilidade é um importante fator de inclusão social e de democratização, pois 

permite a todos o acesso aos bens e serviços que a cidade oferece. As cidades devem garantir a acessibilidade 

de todas as pessoas a todos os ambientes, em especial as pessoas com dificuldade de locomoção. A 

acessibilidade universal é um aspecto determinante para se considerar uma cidade sustentável e representa 

um ganho para toda a sociedade, na medida em que oferece facilidades e comodidades para todos, 

independentemente de sua idade ou condição física. 

Os projetos de acessibilidade universal têm como objetivo, não só favorecer a circulação dos pedestres, mas 

também às pessoas com mobilidade reduzida ou com algum tipo de deficiência. Para a execução dos projetos 

são considerados os princípios do Desenho Universal, onde todos têm direitos e oportunidades iguais na 

utilização dos espaços. Para tanto se faz necessário ampliar e sinalizar de forma gradativa a rede de espaços 

públicos de circulação de pedestres para atendimento das condições estabelecidas na legislação sobre 

acessibilidade, seguindo a ordem de prioridades abaixo relacionadas: 

a) entorno dos equipamentos públicos; 

b) via ou rota que conecta equipamentos públicos entre si; 

c) via ou rota que conecta equipamentos públicos aos equipamentos de infraestrutura do transporte público 

coletivo, tais como terminais, estações e pontos de parada; 

d) áreas com fluxo intenso de pedestres devido à concentração de atividades comerciais e de prestação de 

serviços. 

 

 

Além das diretrizes gerais apresentadas acima, outras ações deverão ser realizadas com vistas a garantir a 

acessibilidade de todas as pessoas a todos os ambientes: 

• Ampliação das calçadas, sempre que possível. Essa medida permite que os pedestres tenham mais espaço 
para a sua circulação e ainda permite uma melhor distribuição do espaço da calçada para a disposição dos 
mobiliários e equipamentos urbanos; 

• Guias rebaixadas junto às travessias de pedestres. Essas rampas implantadas nas esquinas permitem que 
usuários de cadeiras de rodas, pessoas portando carrinhos de feira ou carrinhos de bebe, possam atravessar 
a via com segurança e autonomia; 

• A ampliação das esquinas permite adequar melhor os raios de giro dos veículos possibilitando mais espaço 
para a instalação de equipamentos de sinalização e ampliando a área de travessia junto nas esquinas. A 
ampliação das esquinas também facilita a implantação das guias rebaixadas para pedestres; 

• Plataformas elevadas para embarque e desembarque do transporte coletivo. As plataformas elevadas 
permitem que as pessoas acessem com maior conforto os veículos de transporte coletivo, especialmente 
idosos e usuários de próteses; 

• Pisos táteis de alerta. Todas as guias rebaixadas junto às travessias de pedestres, as plataformas elevadas 
de embarque e desembarque do transporte coletivo e os equipamentos que possam oferecer riscos as 
pessoas com deficiência visual, como os orelhões e as caixas de correio, por exemplo, são identificadas 
com pisos táteis de alerta. 

• Ordenamento do mobiliário urbano. Todos os equipamentos e mobiliários urbanos deverão estar dispostos 
alinhados ao longo das calçadas de modo a permitir uma área de circulação livre de obstáculos para o 
trânsito de pedestres. 
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1.3   Diretrizes para melhoria das calçadas 

•   Criar um sistema de calçadas e calçadões comuns a pedestres: 

•  Ampliar áreas de passeios públicos, temporárias ou permanentes substituindo alguns estacionamentos por 

parklets (instalação de vegetação, mobiliário ou equipamentos urbanos: bancos, paraciclos, floreiras, mesas, 

cadeiras etc.)  promovendo a permanência e a convivência nas ruas e nos bairros. 

•  Melhorias gerais nas vias, nas calçadas, nas travessias de pedestres, no mobiliário urbano, na comunicação 

com os usuários, na sinalização e na iluminação pública 

•  Integrar a mobilidade ativa ao sistema de transporte coletivo 

•  *Viabilizar estudos para aplicar modelo " Atende SP" Porta a porta 

•  Cursos de reciclagem para motoristas e cobradores de transporte coletivo sobre acessibilidade em parceria 
com as secretarias afins, com foco em redução de acidentes.  
•  Seleção de ruas estratégicas dos centros de bairro para convertê-las em calçadões de pedestres ou em 

espaços de uso compartilhado com a mobilidade não motorizada 

•  Garantir um fluxo ininterrupto de pedestres, com calçadas divididas em zonas ou faixas distintas. “atender” 

as Normas Técnicas. 

•  Priorizar via ou rota que conecta equipamentos públicos aos equipamentos de infraestrutura do transporte 

público coletivo, tais como terminais, estações e pontos de parada; 

•  Priorizar áreas com fluxo intenso de pedestres devido à concentração de atividades comerciais e de 

prestação de serviços. 

 

 

1.3.1 Promover a compreensão da importância da calçada ser adequada ao deslocamento de todas as 

pessoas, com ou sem restrição de mobilidade: 

•  Criar programa na Prefeitura voltado a todos os agentes externos de todas as Secretarias, para que os 

mesmos possam ser observadores das calçadas em seu dia a dia e um cadastrador da condição das calçadas 

encontradas em suas atividades rotineiras nos bairros. 

•  Desenvolver ações e programas voltados à conscientização da população quanto à importância das 

adaptações de acessibilidade, padronização na construção e manutenção das calçadas. 

•  Definir padrões de calçadas acessíveis buscando o equilíbrio entre a manutenção das identidades locais e a 

adoção de novas tecnologias e soluções 

•  Adaptar gradativamente os espaços de uso público municipal e garantir que novos equipamentos atendam 

às condições estabelecidas na legislação de acessibilidade e normas técnicas vigentes. 

•  Implantar a acessibilidade universal – rampas, piso tátil – em torno de todos os equipamentos comunitários 

dos bairros e área central 

•  Compatibilizar a arborização urbana com a acessibilidade nos passeios 

•  Desenvolver ações voltadas à eliminação de barreiras físicas que possam representar bloqueios à circulação 

dos pedestres e riscos à integridade física 

•  Garantir um fluxo ininterrupto de pedestres, com calçadas divididas em zonas ou faixas distintas. 

•  Corrigir e realinhar a instalação das placas, pórticos e semáforos de tal forma que fiquem próximos à guia 

das calçadas e não no meio destas com o objetivo de desobstruir os passeios. 

•  Realizar campanhas educativas direcionadas à compreensão da importância da calçada para todas as 

pessoas, inclusive o motorista que em algum momento de seu deslocamento também é pedestre. 

•  Implantar plano de recuperação das calçadas de acordo com a legislação vigente e as Normas Técnicas 
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1.3.2   Criar travessias de pedestres mais seguras e confortáveis: 

•  Adaptar as estações de transferência existentes e incluir nos projetos que o embarque/desembarque, 

sempre que possível, seja em nível. 

•  Implantar a acessibilidade universal – rampas, piso tátil, sinalização em braile, sonora, luminosa; afim de 

garantir a acessibilidade. – em torno de todos os equipamentos comunitários dos bairros e áreas centrais. 

•  Implantar a acessibilidade universal – rampas, piso tátil – informações em Braille, etc. – em torno de todos 

os equipamentos comunitários dos bairros e áreas centrais. 

•  Conectar os equipamentos comunitários entre si e com os principais locais de atração da população 

•  Melhorar a acessibilidade e mobilidade no entorno dos equipamentos comunitários (escolas, postos de 

saúde, hospitais, praças, parques públicos, etc.) 

•  Implantar rotatórias /equipamentos de inibição de colisões e atropelamentos 

•  Adequar os cruzamentos não semaforizados com fluxo intenso de pedestres 

•  Em locais onde não há fluxos necessários para semáforos implantar rotatórias ou mini rotatórias. 

•  Nos cruzamentos, pintar faixas em diagonal para travessia de pedestres quando possível. 

•  Iluminar as Travessias perigosas. 

•  Revitalizar as interseções e cruzamentos tornando-as orientadas aos pedestres e ciclistas 

•  Reduzir Velocidade nas Vias com elementos que valorizem o pedestre e o ciclista 

•  Padronizar operação de Trânsito em Eventos – Viário Público 

•  *Implantar semáforos para pedestres, faixas de pedestres elevadas e gradil direcionador de pedestres, nos 

locais de grande demanda de usuários de transporte coletivo. 

•  *eliminar adaptações indevidas de sinalização, acessos e ruas em condições precárias. 

 

1.4 Diretrizes e ações para a mobilidade cicloviária: 

•  elaborar Plano Cicloviário para Guarulhos 

•  definir a infraestrutura cicloviária tendo como foco o acesso às principais estruturas urbanas, integração 

intermodal e metropolitana, conectividade entre a malha existente e novas estruturas, favorecendo a criação 

de micro redes nos bairros e facilitando o acesso aos serviços e equipamentos públicos; 

•  planejar, executar e ampliar a rede de estrutura cicloviária, segundo critérios de segurança de circulação, 

visando à redução do número de acidentes envolvendo ciclistas, com especial atenção às interseções viárias; 

•  desenvolver ações e campanhas educativas objetivando o incentivo à utilização da modal bicicleta e à 

difusão das normas de trânsito para a circulação segura e o convívio do trânsito motorizado e a mobilidade 

ativa; 

•  promover a melhoria das condições de deslocamento de pedestres e ciclistas, permitindo a utilização das 

vias e espaços públicos com autonomia, acessibilidade e segurança; 

•  implantar um sistema de bicicletas compartilhadas integrado à rede de transporte coletivo; 

•  Integrar o transporte por bicicletas ao Sistema de Transporte Coletivo Municipal e Metropolitano. 

•  Criar Programa Público de aluguel de bicicleta 

•  Criação de estacionamentos para outros modais nos terminais, buscando a intermodalidade no transporte 

com utilização do bilhete único para pagamento. 
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1.4.1 Concluir obras dos corredores exclusivos com ciclovias: 

•  Integrar viagens não motorizadas ao transporte coletivo: trecho até a parada de embarque do transporte 

coletivo e da parada de desembarque até o destino final.       

• Ampliar a rede de ciclovias em todas as áreas do município, especialmente como modo alimentador dos 

sistemas de alta e média capacidade, prevendo a implantação de bicicletários junto às estações de 

integração;               

•  Garantir travessias apropriadas para pedestres e ciclistas sobre linha férrea e vias expressas, de modo que 

sejam trajetos agradáveis e seguros para os usuários. 

•  Realizar manutenção e recuperação de infraestruturas cicloviárias existentes. 

•  Incentivar os deslocamentos por bicicleta na cidade destinando espaço seguro para sua circulação e 

equipamentos de apoio. 

•  *Incentivar o uso de transporte não motorizado, por meio de ciclovias e ciclofaixas e de bicicletários 

próximos aos transportes públicos 

•  Implantar uma rede de rotas cicloviárias que interligue os centros de bairro entre si, das origens aos destinos-

chave para a comunidade. 

•  Implantar Bilhete Único para Ciclista 

•  Realizar pesquisa de fluxo de ciclistas 

•  Criação de paraciclos (bicicletas privativas e de aluguel) em pontos estratégicos da cidade próximos ao 

Sistema de Transporte Coletivo e Pontos de Interesse Comunitário. 

•  Conectar os equipamentos públicos de lazer com ciclovias/ciclofaixas 

•  Adaptar parte dos Veículos do Sistema de Transporte Público Coletivo para acomodação de bicicletas 

mediante pagamento de tarifa especial. 

•  Ampliar o circuito de ciclofaixas de lazer no município: 

•  Criar bicicletários nas centralidades e Terminais de transporte coletivo 

•  Doar bicicletas para crianças carentes poderem ir de bicicletas à escola para os casos de distâncias máximas 

pré-estabelecidas - Programa Gov. Federal “No caminho da Escola” 

•  Facilitar a conexão entre os Serviços de Transporte coletivo 

•  Implantação de ciclovias no nível do leito viário ou em nível intermediário entre a via e a calçada. 

•  Prever outros estacionamentos de bicicletas nos centros de bairro, com o objetivo de incentivar a conversão 

da bicicleta em uma opção de transporte. 

 
 

1.4.2   Criar programa de Substituição de Carroças por Bicicletas Coletoras 

•  Cadastramento Municipal das Carroças e Charretes de Tração Animal 

•  Eliminar a carroça de tração humana do sistema de coleta de resíduos recicláveis. 

 
 

1.5  Diretrizes para pessoas com deficiência e idosa 

•  Curso de formação para motoristas e cobradores com conteúdo referente ao respeito à pessoa idosa. 

•  Cumprir o que estipula o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) no § 2º do artigo 39, deverão ser reservadas 

10% dos assentos preferencialmente para os idosos. Conforme o texto da lei: “§ 2º Nos veículos de transporte 

coletivo de que trata este artigo, serão reservados 10% (dez por cento) dos assentos para os idosos, 

devidamente identificados com a placa de reservado preferencialmente para idosos”. 
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•  Todos ou a maioria dos coletivos que fazem trajetos para os equipamentos de saúde (Hospitais, UBS, CAPS 

entre outros) deverão conter plataforma de embarque, conforme o que estipula o artigo 42 do Estatuto do 

Idoso (Lei 10.741/2003). Conforme o texto da lei: “art. 42. São asseguradas a prioridade e a segurança do idoso 

nos procedimentos de embarque e desembarque nos veículos do sistema de transporte coletivo. (Redação 

dada pela Lei n. 12.899, de 2013)”. 

•  Destinar parte do arrecadado nas multas referente às vagas reservadas para o idoso, para o Fundo Municipal 

do Idoso. 

•  Criar sistemática para disponibilizar para a Subsecretaria de Políticas para o Idoso e área afins, os dados 

estatísticos referentes aos acidentes ocorridos com a pessoa idosa (acima de 60 anos) para 

estudos/diagnósticos sobre esta problemática. 

•  Implantar Cartão Único Estadual para o idoso no transporte público 

 

1.5.1 Diretrizes para Pessoas com Deficiência (Pessoa) 

•  Curso de formação para: Motoristas e cobradores de transporte coletivo, taxistas, motorista de aplicativo, 

motoristas e auxiliares de transporte escolar com conteúdo referente à pessoa com deficiência 

•  Cumprir o que estipula LBI (Lei Brasileira de Inclusão) 13.146 - 2015 DO DIREITO AO TRANSPORTE E À 

MOBILIDADE – Capitulo X 

• Garantir acessibilidade Comunicacional em terminais urbanos   

•  Destinar parte do arrecadado nas multas referente às vagas reservadas para a acessibilidade, para o Fundo 

Municipal da Pessoas com Deficiência. 

•  Criar sistemática para disponibilizar para a Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão Políticas para Pessoas 

com Deficiência e área afins, os dados estatísticos referentes aos acidentes ocorridos por falta de 

acessibilidade. Para estudos/diagnósticos sobre esta problemática. 

• Consolidar e implantar RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 704, DE 10 DE OUTUBRO DE 2017 Estabelece padrões e 

critérios para sinalização semafórica com sinal sonoro para travessia de pedestres com deficiência visual.  

 

 

2.  Sistema de circulação de transportes coletivos 
O sistema de transporte coletivo deve ser objeto de atenção especial no Plano de Mobilidade Urbana na 

medida em que constitui um importante elemento para a melhoria da qualidade e eficiência dos serviços, 

permitindo uma série de benefícios. Neste caso, deve-se priorizar uma rede viária estrutural capaz de dar 

suporte à operação dos serviços de transporte de massa. 

Guarulhos já conta com sistemas integrados, do tipo tronco-alimentador, que oferecem conectividade entre 

várias linhas de transporte coletivo e que permitem a troncalização dos sistemas, isto é, a concentração das 

linhas que atendem aos corredores viários principais, complementados por uma rede de linhas alimentadoras, 

geralmente articuladas em um terminal de integração. A implantação de sistemas integrados traz benefícios à 

rede de transporte coletivo, ampliando a mobilidade e a acessibilidade dos usuários e otimizando as redes.  

O Plano de Mobilidade de Guarulhos – PMU compreende, entre outras ações, uma proposta de intervenção 

em infraestrutura, rede de serviços e tecnologia visando dotar o município de uma estrutura física e um 

aparato tecnológico capaz de suprir as necessidades de deslocamentos urbanos da população tanto das 

viagens internas, como daquelas que tem origem ou destino em outros Municípios vizinhos, notadamente em 

São Paulo.  
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Para apoiar as medidas de priorização do sistema de transporte coletivo, o PMU propõe uma série de 

intervenções na infraestrutura do sistema viário, as quais irão beneficiar também os usuários de automóvel 

privado. As intervenções e investimentos propostos têm por objetivo configurar uma malha viária arterial na 

cidade, de forma a dar suporte a organização e implantação de um serviço de transporte coletivo qualificado 

que possibilite ao cidadão guarulhense se apropriar do território de sua cidade. Estas medidas atendem a 

estratégia proposta pelo PMU Guarulhos no que se refere à ampliação das intervenções de prioridades ao 

transporte coletivo no sistema viário.  

A implantação de infraestrutura viária auxilia não só a organização das linhas, permitindo a sua racionalização, 

mas também melhorando a qualidade e oferta de atendimento para o usuário nas diversas regiões do 

Município. Dessa forma, a realização das obras de infraestrutura definidas no PMU Guarulhos assume uma 

importância estratégica na conformação da rede de mobilidade pretendida, a qual em essência está 

fundamentada no conceito de sistemas. As propostas para o sistema de circulação de transporte público 

coletivo estão dividas em três setores: Infraestrutura do transporte público- Operação e modernização do 

transporte público- Tarifação (Figura 2.1). 

 

 

2.1 Programa de Investimentos na infraestrutura física 

 
A estrutura viária de Guarulhos apresenta-se deficiente, o que inviabiliza a implantação de uma rede estrutural 
de ônibus de qualidade. 
Assim, é necessária uma intervenção tanto em abertura de vias, quanto no melhoramento de vias existentes, 
seja para alargamento, como obras pontuais em cruzamentos ou transposições, que garantam ao sistema de 
ônibus abrangência e fluidez no sistema viário. 
O Programa de Investimentos para a implantação da infraestrutura física da rede de Transportes prevê as 

seguintes ações: 

 

• Consolidação da Rede Viária Estrutural para o Transporte Coletivo, que inclui abertura e alargamento de vias, 

sempre com o objetivo de reservar uma faixa exclusiva para a circulação de ônibus;  

• Adoção de medidas de priorização físicas e operacionais para priorizar o transporte público e melhorar seu 

desempenho operacional, que são denominados Corredores Operacionais;  

• Execução de obras de arte que favoreçam a circulação de transporte coletivo;  

• Execução de equipamentos de apoio ao usuário e ao sistema, através da construção de terminais e estações 

de conexão; Definir quantidade de terminais e estações. 

• Monitoramento e controle do sistema, através da implantação de equipamentos específicos, conectados a 

uma central de controle operacional.  

Neste capítulo apresentamos o programa de priorização do transporte público coletivo, como elemento 

estruturador dos demais modos de circulação no município. 
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Figura 2.1  Estrutura geral das ações do Plano de Mobilidade para o Sistema de Transporte Coletivo 

 

 
Fonte: STMU 

 

2.2 Ampliação da infraestrutura de transportes coletivos - Programa de Corredores de ônibus 

A ausência de uma malha viária estrutural abrangente, contínua e conectada, dificulta os deslocamentos 

internos ao município, induz o uso inadequado das rodovias que cortam a cidade como vias urbanas expressas 

e principalmente inviabilizam a implantação de uma rede estrutural de ônibus de qualidade. Uma das 

principais diretrizes do Plano de Mobilidade é a de priorizar o transporte público coletivo, tanto no que diz 

respeito aos investimentos, quanto no que se refere à liberalização de espaço exclusivo no sistema viário para 

circulação dos ônibus. Isto impõe a necessidade de investimentos maciços na construção de corredores de 

ônibus e obras complementares, que possam dar suporte ao serviço de transporte coletivo.  

 

Diversas ações estratégicas já estão sendo implantadas com vistas a garantir maior mobilidade e fluidez para 

o sistema de transporte coletivo. No entanto, estas ações ainda não foram suficientes pois, a grande deficiência 

do sistema é o fato de boa parte das linhas de ônibus ainda compartilharem o viário com o tráfego geral, 

diminuindo assim a sua eficiência e aumentando o tempo de viagem. Logo, se faz necessária a implantação de 

medidas que possibilitem a melhoria das condições de fluidez do transporte coletivo, uma vez que muitas das 

principais vias para esse modal já se encontram saturadas, principalmente nos horários de pico, reduzindo o 

seu desempenho operacional. Dessa forma, são necessárias intervenções complementares para melhoria das 

condições atuais de fluidez do transporte público, ancoradas na implantação de corredores de transporte 

coletivo urbano, incluindo infraestruturas necessárias: Viadutos; Alças de acesso; Terminais Urbanos 

(Figura2.2). 

Aos corredores viários ainda estão vinculados os equipamentos urbanos de integração, alguns a construir, 

outros já em implantação. Vinculam-se também, tratamentos viários complementares, tais como viadutos, 

transposições, alças de acesso, bem como soluções operacionais. O conjunto dos eixos e das suas vias de 

ligação define o modelo de Infraestrutura do Transporte Coletivo de Guarulhos. 
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A viabilização desta engrenagem vai permitir a priorização da circulação no sistema viário e transferir para os 

ônibus as funcionalidades e os atributos que caracterizam a qualidade de um bom serviço de transporte: 

regularidade, confiabilidade, frequência, rapidez, flexibilidade de uso, segurança, conforto ambiental e 

disponibilidade de informação sobre o serviço para facilitar a compreensão de sua operação. 

Os projetos de implantação de corredores de ônibus deverão, portanto, estar sempre associados a programas 

de qualificação urbana e contemplar a inserção harmoniosa do eixo de transporte com a paisagem do seu 

entorno, com a melhoria da infraestrutura para a circulação de pedestres, garantida a acessibilidade universal, 

evitando a diminuição das calçadas e a destruição da arborização urbana. 

A implantação do Programa de Mobilidade Urbana do Município de Guarulhos terá como benefícios tangíveis 

principais, a redução do tempo gasto pelos passageiros no transporte coletivo e individual, a redução da 

emissão de poluentes na atmosfera em razão da redução da rodagem dos veículos coletivos e individuais. Os 

corredores viários, com as configurações apresentadas neste plano estarão preparados para receber um 

serviço estruturado de transporte coletivo.  

 

 

 

Figura 2.2   Corredores de ônibus e obras de complementares 

 

Fonte: STMU 
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2.2.1   Planos e Projetos relacionados aos corredores de ônibus:  

2.2.1.1 Corredores segregados: 

Corredores prioritários: 

*Concluir obras do Corredor Santos Dumont- PAC, trecho localizado na Cidade Industrial Satélite-CIS Cumbica; 

(Obras em andamento).   

•  iniciar obras do Corredor Juscelino Kubistchek - PAC; Concluir desapropriações 

•  Implantar Corredor Papa João Paulo I - PAC;  Concluir desapropriações 

•  Implantar Corredor Monteiro Lobato;   

 

Outros corredores segregados:   

•  Implantar Corredor Tiradentes; 

•  Implantar Corredor apoio Norte;  

•  Implantar corredor Timóteo Penteado; ? 

•  Concluir Corredor Santos Dumont – (Trecho Rodovia Presid. Dutra / Av. Monteiro Lobato) 

•  Corredor Paulo Faccini;? 

•  Corredor Jamil Zarif  

*Criar estratégia junto com a EMTU para melhoramento da utilização dos terminais e do corredor de ônibus - 

Vila Galvão /Taboão. 

 

2.2.1.2   Corredores Operacionais 

Apesar da Rede de Corredores segregados serem essenciais para o funcionamento da Rede de Transportes, a 

sua implantação é lenta e onerosa devido às várias interferências e necessidades de obras viárias para sua 

execução. Entretanto, é necessária a implantação de medidas que possibilitem a melhoria das condições de 

fluidez do transporte coletivo, uma vez que muitas das principais vias para esse modal já se encontram 

saturadas, principalmente nos horários de pico, reduzindo o seu desempenho operacional. Dessa forma, são 

necessárias intervenções para melhoria das condições atuais de fluidez do transporte coletivo. Incluem desde 

medidas de sinalização pontuais, ajustes semafóricos, implantação de faixa exclusiva nos picos, ajustes 

geométricos, adequação de pontos de parada e desapropriações pontuais em pontos de parada. 

 

 

Prioridades de implantação dos corredores operacionais 

• Monteiro Lobato;  

• Timóteo Penteado;  

• Tiradentes;  

• Corredor Otávio Braga;  

 

2.2.2   Outras obras de Pavimentação em vias com circulação de ônibus 

Concluir obras de recapeamento das vias elencadas no PAC Pavimentação 1 e 2 (anexo no final do documento).  

As obras do PAC Pavimentação atualmente estão sob a responsabilidade da Secretaria de Obras. 

 

O Plano Diretor propõe a realização de estudos para implantação da Via Arterial Especial Circular (Figura 2.2), 

considerando as seguintes características: 
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 I - canteiro central, calçadas mais largas e ciclovia segregada para a proteção de pedestres e ciclistas; 

II - corredor segregado com duas faixas de rolamento para o transporte público coletivo; 

III - velocidade diferenciada; 

IV - transposições; 

V - integração intraurbana;  

VI - integrações com o sistema de transporte público municipal. 

 

 

 

 

 

  Figura 2.2  Via Arterial Especial Circular 

 
 

 

Outras intervenções físicas no Viário Municipal 

*Estabelecimento de novo padrão de qualidade na acessibilidade nas vias da cidade, no tráfego / transporte e 

na vida cotidiana do cidadão. 

*Por meio de dados obtidos com estatísticas de acidentes de trânsito intervir com obras, políticas de 

conscientização e fiscalização nos pontos de maior concentração de ocorrências. 

 

*Implementar soluções diversas de engenharia de tráfego e operação do trânsito, a fim de promover 

prioritariamente a segurança viária e a fluidez.  (ver observações da Martha- Não está claro o que ela quer) 

*Melhorar o acesso ao Taboão com uma ponte ligando Av. Hélio Smidt a Av. Joaquina de Jesus e a Praça 8 de 

Dezembro.  
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2.2.3   Obras de arte de apoio à circulação dos ônibus 

*Assegurar o término das obras do Trevo do Bonsucesso. 

*Melhorar o Sistema viário do entorno do trevo de Bonsucesso que está em obras. 

*Iniciar construção do Novo Viaduto Santos Dumont sobre a Rodovia Presidente Dutra. 

  Iniciar obras de transposição do viaduto da Monteiro Lobato com Hélio Smidt 

 

2.2.4 Outras transposições –Viadutos (definir se estas obras são prioritárias) 

• Paulo Faccini x Monteiro Lobato;  

• Tiradentes x Paulo Faccini;  

• Suplicy x Salgado Filho;  

• Centro (Túnel na av. Tiradentes. Sob a Praça Getúlio Vargas)   

• Colocar imagens maquete eletrônica. 

 

2.2.5   Outras obras viárias estratégicas para o transporte coletivo 

Extensão da av. Jacu pêssego, trecho Guarulhos 

•  Elaborar Projeto Executivo e iniciar obras de extensão da av. Jacu pêssego no trecho entre rodovia Ayrton 

Senna e a Rod. Presidente Dutra. Esta proposta vem de encontro ao que está previsto no Programa de Governo, 

registrado no texto a seguir: *Estudar e desenvolver solução de acesso da Av. Jacu pêssego para a Rod. Pres. 

Dutra. Extensão da av. Jacu pêssego. (proposta extraída do Programa de Governo).  

•  Concluir obras de transposição da extensão da av. Jacu pêssego / Rod. Presid. Dutra em Construção pela CCR 

Nova Dutra 

•  Concluir trecho da extensão da Av. Jacu pêssego no trecho compreendido entre a rodovia Presid. Dutra e a 

av. Monteiro Lobato 

•  Realizar estudos para implantação de nova via no entorno da área onde estão localizados o futuro Parque 

Tecnológico e o DryPort. (Ver projeto com Secretaria de Obras) 

 

Anel Aeroporto 

*Prever duplicação das avenidas Monteiro Lobato, Papa João Paulo, Jamil Zarif, Bela Vista do Paraíso e 

Marginal Baquirivu, nos trechos ao longo do aeroporto, com implantação de corredores de ônibus em todas 

essas vias. 

•  *Desenvolver estudos no bairro dos Pimentas, com o objetivo de criar um novo corredor viário entre a Rod 

Airton Senna e Rod. Pres. Dutra. 

 

Melhorar acesso ao Centro 

*Desenvolver projetos e melhorar acesso entre o Centro da cidade, a partir das avenidas Suplicy, Salgado Filho, 

Paulo Faccini, Papa João 23, para a Região do Vila Rio de Janeiro 

 

Revitalizar Estrada do Cabuçu 

*Desenvolver estudos de revitalização da Estrada do Cabuçu / articular com a DERSA; recuperação da via. 

 

Via de acesso entre Av. Papa João Paulo e Av. 1 

*Desenvolver projeto técnico e implantar via de acesso entre as avenidas Papa João Paulo e Av. 1 permitindo 

implantação de binário com consequente aumento de capacidade viária do bairro. 
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2.3   Construção de terminais e estações de conexão 

Os terminais caracterizam-se como importantes equipamentos de transferência do Sistema Integrado de 

Transporte Coletivo Público de Guarulhos, abrigando os pontos de início e término das linhas, constituindo-se 

também nos principais elementos de controle da oferta de serviço e suporte à operação da rede integrada, 

atendendo não só as linhas municipais estruturais e alimentadoras, mas também as linhas metropolitanas. Sua 

localização corresponde aos pontos de maior número de transferências de passageiros, nos corredores de 

ônibus. 

A ampliação e aperfeiçoamento do Sistema Integrado de Transporte Coletivo Público, requer investimentos 

em equipamentos de transferência para abrigar as integrações e o acesso ao sistema, de forma a proporcionar 

não só conforto e segurança aos usuários, mas também, garantir confiabilidade e qualidade ao transporte. 

Para assegurar a ligação funcional entre os serviços operados no sistema de transporte coletivo, está previsto 

um conjunto hierarquizado de equipamentos de acesso e transferência distribuídos pela cidade. A 

infraestrutura do Sistema Integrado, conta com os seguintes equipamentos: Terminais de Integração, Estações 

de Transferência e Pontos de Parada, que têm como definição reunir todas as informações da STMU em um 

único sistema integrado. 
 

2.3.1   Construção de estações de transferência: 

•  Construção de 22 estações de transferência nos pontos de maior demanda de transferência, e em pontos 

de conexão importantes com o Corredor Metropolitano. (Ver figura 2.3). Priorizar locais de cruzamento da 

rede de transporte coletivo nos eixos estruturais com a finalidade de organizar a integração das viagens dos 

passageiros que são realizadas de forma aberta através do uso do cartão de integração. 

•  Implantação de abrigos em pontos de parada. Demanda de cerca de 400 abrigos 

•  Implantação de marcos de identificação (totens) nos locais de embarque e desembarque que, por restrições 

físicas ou operacionais, não permitam ou requeiram a instalação de abrigos. 

•  *Estudar junto ao Governo do Estado a implantação da Estação Intermodal Cecap, articulado com o trem 

CPMT, BRT, ônibus municipais e da EMTU. (Programa de Governo) 

• *Criar estratégia junto com a EMTU para melhorar/otimizar utilização dos terminais e do corredor de ônibus. 

(Programa de Governo) 
 

Figura 2.3   Propostas de estações de Transferência  

Estações de Transferência 

Nome da estação Cruzamento 1 Cruzamento 2 

Sete de Setembro Av. 7 de Setembro D. Eugênia Machado 

Quitandinha Av. Quitandinha Timóteo Penteado 

Júlio Prestes Av. Júlio Prestes Dr. Emílio Ribas 

Emílio Ribas Av. Torres do Tibagi Dr. Emílio Ribas 

D. Antonia Av. Humberto Castelo Branco Av. Guarulhos 

Praça 4° Centenário Av. Antônio de Souza Av. Tiradentes  

Kennedy Av. Esperança Av. Tiradentes  

Matriz Ladeira Campos Sales Av. Sete de Setembro 

Otávio x  Monteiro Av. Monteiro Lobato Av. Otavio Braga de Mesquita 

Paulo Faccini  x  Tiradentes Av. Tiradentes Av. Paulo Faccini 

Vila Rio  Av. Benjamin Harris Hannicut Rua Cachoeira 

Cocaia Av. Brigadeiro Faria Lima Av. Dos Morros 
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Otávio x Tiradentes Av. Otávio Braga de Mesquita Av. Tiradentes 

Zezinho Magalhães Av. Monteiro Lobato Parque CECAP 

Praça Oito Av. Brigadeiro Faria Lima Av. Jamil João Zarif 

Presidente Dutra Av. Papa João Paulo I Av. Bela Vista do Paraíso 

Trevo Bonsucesso Av. Juscelino K. De Oliveira Estrada da Água Chata  

Juscelino  x  Miguel Ackel Av. Juscelino K. De Oliveira Av. José Miguel Ackel 

Av. Santos Dumont  x  Monteiro Av. Santos Dumont Av. Monteiro Lobato 

Vila Endres Av. Guarulhos Av. Humberto Castelo Branco  

Viaduto Ayrton Senna (Cumbica) Av. Santos Dumont Rodovia Ayrton Senna 

Viaduto Santos Dumont Av. Santos Dumont Rodovia Presidente Dutra 

Fonte: EMTU 

 

2.3.2   Construção de Terminais de ônibus: 

•  Terminal Bonsucesso. (Em fase de conclusão de projeto) 

•  Terminal Presidente Dutra 

•  Terminal Cumbica/Santos Dumont 

•  Terminal Continental 

•  Terminal Centro (Praça Getúlio Vargas) - na impossibilidade de área afastá-lo um pouco e oferecer 

transporte alternativo para a região central 

•  Reestruturar Terminal Pimentas e São João– Estacionamento de Coletivos. 

Shopping Internacional 

•  Estabelecer junto a EMTU a construção do Terminal Cocaia.  (Governo do Estado) 
•  Terminal Shopping Internacional (Vila Endres - EMTU)? 

 

 

2.3.3   Propostas para qualificar os Pontos de Embarque e Desembarque 

•  Inventariar todos os pontos de embarque e desembarque e consolidar os dados em um banco de dados 

georreferenciados unificado.  

•  Fazer um plano de locação e realocação dos pontos, respeitando-se as diretrizes da mobilidade das calçadas. 

Sistema de monitoramento de volume por ponto de embarque e sentido. 

•  Implantá-los com distâncias máximas adequadas respeitando as orientações técnicas nacionais. 

•  Implantar sistema de informação consistente, atualizada em on-line (quando possível)  

•  Aumentar a os pontos com abrigos, atendendo a todos os pontos que possuem os requisitos mínimos para 

sua instalação. Padronizar os abrigos com instalações modernas, eficientes e confortáveis 

•  Criar estações com sistema de pré-embarque. Verificar locais com alta demanda. (Big-Data) 

•  Aprimorar os pontos de ônibus, assegurando a cobertura dos mesmos, visando melhorias nas condições de 

conforto e de informação aos usuários. 

•  Parceria com secretarias afins para iluminação e segurança nos pontos e trajetos do transporte público. 

•  Estabelecer distâncias máximas entre os pontos de embarque respeitando as orientações técnicas nacionais 

em todo o município 

•  Promover e garantir a acessibilidade 

•  Criar um banco de dados unificado e georreferenciado, junto às Secretarias de Saúde, do Subsecretaria idoso 

e Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão( Pessoa com  deficiência) – georreferenciado: 

Criar matriz de linha para esse atendimento porta a porta: 
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•  Desenvolver a matriz de linhas em atendimento e submetê-las ao Conselho Municipal. 

Cadastrar os usuários desse Serviço: 

•  Viabilizar treinamento para os condutores em conjunto com as Secretarias afins. 

 

2.3.4   Criar o Serviço Especial de Acessibilidade Porta a Porta para o transporte coletivo 

•  Criar um banco de dados unificado e georreferenciado, junto às Secretarias de Saúde, do idoso e pessoa 

com deficiência com restrição severa de mobilidade: 

Criar matriz de linha para esse atendimento porta a porta: 

•  Desenvolver a matriz de linhas em atendimento e submetê-las ao Conselho Municipal. 

Cadastrar os usuários desse Serviço: 

•  Viabilizar treinamento para os condutores em conjunto com as Secretarias afins. 

 

2.4  Propostas para modernização do transporte coletivo 

•  Regulamentação de estacionamento dos coletivos no viário público 

•  Promover a regularidade, confiabilidade e a redução do tempo de viagem do transporte público coletivo. 

• Intensificar a frequência e regularidade do Sistema Integrado de Transportes Coletivo. 

•  Ampliar atendimento do Bilhete Único.  (Avaliar implantação do Passe Livre)  

•  Implantação de terminais de autoatendimento para recarga do BU nas unidades de serviço da Prefeitura. 

•  Buscar a integração física, operacional, tarifária e intermodal entre os sistemas de transporte coletivo 

municipal, metropolitano, intermodal entre os diversos meios de locomoção tais como bicicleta, ônibus, 

metrô, trem, a pé, entre outros; conversar com Estado. (CPTM, Metrô, EMTU) 

•  Identificar necessidade de criação de linhas de conexão entre outros polos geradores para os Serviços 

Executivo e Noturno. 

•  *Rever contratos com as empresas de ônibus, a fim de garantir qualidade ao passageiro, bem como 

cumprimento de veículos contratados para atender a municipalidade, trazendo maior conforto e menor tempo 

de espera. 

•  *Busca incessante da melhoria da qualidade de vida enquanto participante do trânsito e do transporte 

coletivo na cidade. 

•  *Integrar a rede de linhas de toda a cidade os meios de transporte alternativos. (Regulamentar?)  

•  *Controlar a operação da frota do transporte coletivo por meio da instalação de sistema eletrônico de 

monitoramento.  (GPS, Centro de Inteligência e Informação de Guarulhos -CIIG) 

•  *Promover soluções através de diálogos entre poder público, população e empresas de ônibus com intuito 

de melhorias nos serviços prestados. 

•  *Melhorar rede integrada do transporte coletivo urbano, com faixas exclusivas para ônibus ao longo do eixo 

principal da cidade, estações (pontos) com acesso em nível para transferências intermediárias no eixo. 

•  *Reavaliação e readequação do sistema de integração temporal no transporte coletivo, visando qualidade 

ao usuário, e a ampliação do período do bilhete único de 2 horas para 3 horas. 

•  *Aprimorar a estrutura do sistema viário, pensando em alternativas a fim de evitar que trajetos entre bairros 

tenham de passar necessariamente pelo Centro, concebendo assim rotas alternativas e mais rápidas. 

•  *Melhorar a qualidade do atendimento e a adequação da oferta de ônibus, em especial nos horários de alta 

demanda por meio da ampliação da frota em operação, com o aumento de velocidade comercial. 

•  *Ampliar a frota de ônibus que se utiliza de combustíveis limpo no município 

•  *Estudo de possibilidades para redução dos valores de tarifas 

•  Promover junto aos Governos Federal e Estadual ações para a obtenção de subsídios que possibilitem uma 
tarifa acessível à população 
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2.4.1 Elaboração de estudos e pesquisas com vistas a diagnosticar as condições reais do transporte público 

coletivo:  

•  Realizar pesquisas (oferta e demanda, carregamento, capacidade viária, fluxo viário, fluxo de pedestres, de 

ciclistas, etc.) 

•  Aprimorar o sistema integrado de transporte com base em pesquisas de Origem/Destino, específica do 

município; 

•  Realizar pesquisa Origem/Destino do Transporte coletivo e de cargas própria do município 

•  Realizar pesquisa domiciliar de demanda reprimida 

•  Elaborar estudos sobre vagas de carga e descarga em locais com muitos comércios e implantar política de 

estacionamento. 

•  Viabilizar estudos para parcerias e implantação de sistema de alta capacidade de transporte coletivo próprio 

do município com integração aos sistemas já existentes. 

 

*As intervenções marcadas com asteriscos são oriundas do Programa de Governo 2017-2020 e estão reproduzidas em 

anexo no final deste documento. 

 

2.4.2 Elaboração de Inventários Físicos do Sistema de Transporte Público  

•  Cadastrar benfeitorias, estado de conservação, e demais características físicas: faixas de rolamento, 

calçadas, guias. 

•  Cadastrar Localização, características e estado de conservação da sinalização horizontal, vertical (POT) e 

semafórica, características operacionais e institucionais de equipamentos eletrônicos de apoio à fiscalização 

radares, lombadas eletrônicas e outros dispositivos. 

•  Sinalização Horizontal: Identificar também o nível de indicação que priorizem o serviço de transporte 

coletivo 

•  Sinalização Semafórica: Além das tecnologias existentes para as redes de semáforos, considerar as projeções 

de complementação para o município 

•  Consolidar um banco de dados georreferenciados com inventário do sistema público e mantê-los atualizados 
•  Elaborar Inventários Físicos do sistema de mobilidade urbana, consolidá-los em um banco de dados 
georreferenciados e mantê-lo atualizados em um sistema único e integrado 
•  Realizar, Sistematizar e consolidar as informações em um banco de dados georreferenciado, a ser 
permanentemente atualizado 
•  Corrigir as distorções encontradas conforme cronograma a ser elaborado. O levantamento dever identificar 

as condições da infraestrutura urbana destinada à circulação a serem agrupadas por tipo de inventário 

•  Manter um cadastro de diretrizes de arruamento que funcionará como instrumento de planejamento viário 

•  Inventário associados aos serviços de transportes público – rotas de transporte coletivo, estações 

rodoviárias e ferroviárias, terminais de ônibus, pontos de embarque e desembarque do transporte coletivo 

com o tipo de sua infraestrutura – existência de abrigo, bancos, informação aos usuários, etc. 

 

 

3. Sistema de Transporte Público metropolitano 
O sistema de transporte coletivo na Região Metropolitana de São Paulo-RMSP está atualmente organizado em 

várias redes independentes, gerenciadas através de vários órgãos, com pouca articulação entre si e que 

pertencem a diferentes esferas de governo. Essa desarticulação entre os diversos subsistemas que compõem 

o sistema de transporte coletivo da RMSP, além de impedir a integração tarifária entre eles, impede também  
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uma racionalização dos serviços, implicando maiores custos operacionais e comprometendo a melhoria do 

atendimento ao usuário. 

Outro aspecto importante está relacionado à ausência de integração física do sistema local com a rede 

metropolitana. O desafio consiste em integrar cada vez mais este sistema com a malha regional. 

Conforme prevê o capítulo de mobilidade urbana, contido no PL do Plano Diretor encaminhado à Câmara de 

Vereadores, os projetos e obras realizadas pelas instituições dos governos estadual, federal e concessionárias 

deverão contemplar os princípios, objetivos e diretrizes instituídos nas legislações municipais bem como no 

Plano Municipal de Mobilidade Urbana, garantindo os acessos municipais às marginais das rodovias, 

viabilizando assim uma maior integração física com a cidade através dos sistemas viário e de transportes. 

As ações previstas nas propostas do Plano de Mobilidade de Guarulhos buscam construir uma agenda que 

integre as diversas ações entre os entes envolvidos. Existem alguns projetos de caráter regional ou nacional 

previstos para Guarulhos, que contemplam tanto a circulação por diferentes modos de transportes coletivos, 

quanto à circulação de carga e que são consideradas como estruturadores para mobilidade 

intra/intermunicipal. As intervenções estaduais contemplam também obras como as do Corredor 

Metropolitano Guarulhos -Tucuruvi, já implantado no trecho Guarulhos, que é de grande importância não só 

na organização das linhas municipais, mas para racionalização das linhas metropolitanas e futura implantação  

do BRT. O Trem Guarulhos até Bonsucesso, parcialmente inaugurado, também é estratégico para atender a 

demanda atual e futura de transporte coletivo intermunicipal e a integração com o modal rodoviário. O 

rodoanel trecho norte, cuja conclusão está prevista para 2019 e que servirá principalmente para o transporte 

rodoviário de carga, busca aliviar o escasso espaço que divide com o transporte coletivo do município. Outras 

obras priorizadas pelo governo estadual, como o Metrô Guarulhos constam também na agenda estratégica 

deste plano. Em relação às obras do governo federal, temos a previsão de construção do ferroanel, que 

atenderá a uma demanda regional de carga. Abaixo seguem a descrição das principais intervenções, com 

destaque (asteriscos) para as previstas no Programa de Governo 2017-2020. 

 

 

 

3.1 Ações para promover a articulação institucional com a rede viária metropolitana: 

•  *Revisão e melhoria dos acessos das vias urbanas às Rodovias (de/para) que possuem conexão direta com 

a cidade. 

•  *Atuar junto ao Governo do Estado, municípios vizinhos e empresa de ônibus com o intuito de ligar as 

principais regiões da cidade à capital e outras cidades da região com a implantação de novas linhas 

intermunicipais. 

• Integrar e estruturar física e tarifária o transporte municipal, com o intermunicipal e com o municipal de São 

Paulo  

•  Instalar novas passarelas nos locais de alto índice de atropelamento para as rodovias. 

•  Assegurar aos pedestres, usuários do transporte coletivo e ciclistas segurança nas marginais das rodovias. 

•  Regularizar a ocupação nas áreas “non edificandi” das faixas de domínios das rodovias”. 
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3.2 Rodovias e concessionárias federais: 

Rodovia Presid. Dutra: 

•  *Estudar a viabilidade de uma nova alça de acesso da pista local para pista expressa da Rod. Pres. Dutra 

sentido São Paulo, no trecho compreendido entre o Viaduto Estaiado e a Rod. Fernão Dias. 

•  *Desenvolver proposta de viabilidade técnico-econômica para implantar solução de fluidez com viadutos e 

acessos sobre a Rod. Pres. Dutra nas regiões de Cumbica e na Ponte Grande (Shopping Internacional), a fim de 

melhorar e desafogar o trânsito caótico nos 2 viadutos e respectivas avenidas existentes 

 

Rodovia Fernão Dias: 

•  *Desenvolver projeto e criar acesso do Bairro Ponte Grande para a Rod. Fernão Dias, permitindo uma ligação 

rápida para Penha, Aricanduva e Marginal Tietê. 

•  *Buscar parceria com os diversos entes federativos, para aperfeiçoar/requalificar os acessos à Rod. Fernão 

Dias a Guarulhos 

 

Hélio Smidt: 

•  *Construir Ponte ligando Av. Joaquina de Jesus e Hélio Smidt próximo a Estação de Trem Aeroporto. Com 

vistas a melhorar o acesso do Aeroporto com a Região do Taboão. 

 

 

 

3.3 Rodovias e concessionárias estaduais: 

Rodoanel trecho Norte: 

•  *Viabilizar estudos de impactos viários, assim como promover ações preventivas, na entrega da obra viária 
do Rodoanel. 
•  *Conclusão das obras do Rodoanel trecho Guarulhos 

•  Construir vias marginais à alça de ligação do Rodoanel com o aeroporto e avaliar a construção de acesso 

ligando a alça do rodoanel ao bairro São João. 

 

Airton Senna Rodovia: 

•  *Implantar novo acesso ao bairro dos Pimentas pela Rod. Ayrton Senna.  

 

Estrada de Nazaré: 

•  *Dar continuidade na duplicação da Estrada de Nazaré Paulista (Rodovia Estadual) até o Bairro Fortaleza e 

fazer ação junto ao governo do estado para prosseguimento desta duplicação criando um vetor importante 

com a Rod. Dom Pedro. 

 

Marginal Baquirivu: 

• Implantação do projeto de construção das marginais ao longo do rio Baquirivu no trecho compreendido 

entre a av. Mário Covas em Arujá, até o Taboão. Projeto do DAEE 
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3.4   Ações previstas para o modal ferroviário: 

Trem Guarulhos:  

•  *Estender a linha de Trem da CPTM até Bonsucesso (No Programa de Governo a proposta e de estender a 

linha férrea até o Bairro São João) 

 

• Construção do Ferroanel para transporte de passageiros e cargas. Investimentos do Governo federal R$3,5 

bilhões. Concessão ferroviária da MRS logística. 

•  Veículo Leve sobre Trilho - VLT - Parcerias internacionais com vistas elaborar estudos para implantar 

Transporte de massa em Guarulhos.  

• Ações previstas para o modal metroviário: 

• Implantar linhas previstas no plano de expansão do Metrô Guarulhos, linhas 2 (verde) e 19 (celeste) 

•  *Atuar de maneira incisiva junto ao Governo do Estado a fim de garantir extensão da linha do metrô para 

Guarulhos. Linha 2 (verde) Até a estação Dutra no Shopping Internacional. 

•  Elaborar estudos com vistas a atender novas demandas do metrô em Guarulhos.  

 

3.5   Aeroporto:  
•  *Viabilizar junto à GRU Airport a reabertura ou instalação de novo acesso à marginal do Baquirivu. 

•  Remanejar ônibus intermunicipais com paradas no aeroporto para a Rodoviária do Cecap. 

• Articular propostas de caráter metropolitano previstas no PDUI (Plano de desenvolvimento Urbano 

Integrado - RMSP) 

 

3.6   Outras intervenções de caráter regional previstas no Programa de Governo:  

• *Estudar junto ao Governo do Estado a implantação da Estação Intermodal Cecap, com o trem Companhia 

Paulista de Trens Urbanos-CPTM, ônibus municipais e da Empresa Metropolitana de Transportes urbanos-

EMTU. 

• Implantar BRT (Bus Rapid Trafic) *Realizar estudos nas rodovias Dutra e Airton Senna com vistas a 

implantar BRT para reduzir o tempo médio de viagem, a poluição do ar e aumentar a fluidez do trânsito 

dentro da cidade ou cidades adjacentes.   

• * Criar estratégia de melhoramento da utilização dos terminais e do corredor de ônibus-EMTU.  Adaptação 

do corredor da EMTU (trecho Vila Galvão/Taboão) para atender a demandas de BRT. Nesses corredores 

(segundo projeto elaborado pela EMTU), poderão futuramente ser executadas obras de adaptação nas 

estações de embarque e desembarque no canteiro central, preparadas para futura cobrança externa de 

passagens, com faixa de ultrapassagem nos segmentos de maior demanda. 

• *O Município buscará junto ao Governo Estadual a qualificação das estradas estaduais na sua 

pavimentação, sinalização e proteção das faixas destinadas ao alargamento da via. 

• *Disponibilizar informações sobre trajetos, horários, tempos de viagem, tarifas, locais e de conexão e 

modos de realizar viagens integradas. Aplicativos de aferição. 
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4. Sistema de circulação de cargas e mercadorias 
O Plano de Mobilidade Urbana deve contemplar o transporte de cargas urbanas e suas operações associadas 

(carga e descarga, estacionamento, rotas), para evitar problemas na circulação viária e mitigar impactos 

ambientais (vibrações, ruído, contaminação do ar, contaminação do solo, resíduos sólidos e líquidos, acidentes 

com cargas perigosas). 

Guarulhos tem sofrido com a falta de infraestrutura adequada para o transporte de cargas, 

congestionamentos, estacionamento irregular e ausência de fiscalização, além da falta de planejamento 

integrado entre as cidades que compõe a RMSP. A maioria destes problemas está localizada na região central, 

nos bairros marginais à Rodovia Pres. Dutra e na região do aeroporto.  

O Município deverá promover e avaliar estudos para o estabelecimento da política de distribuição urbana de 

cargas incluindo a implantação de terminais intermodais e centros de distribuição no âmbito municipal e no 

âmbito metropolitano, este último mediante parceria ou convênio com órgãos estaduais e municipais. 

 

 

4.1   Diretrizes previstas no Plano Diretor para política de cargas e mercadorias: 

I - estabelecer políticas de mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de cargas 

nas vias do Município. 

II - definir as principais rotas, os padrões de veículos e os pontos de carga e descarga a serem utilizados no 

abastecimento e na distribuição de cargas dentro do Município. 

III - estabelecer horários especiais de tráfego de veículos de transporte de cargas bem como restrições de 

tonelagem nos principais eixos ou áreas da cidade. 

IV - equacionar o abastecimento e a distribuição de cargas dentro do Município de modo a reduzir seus 

impactos sobre a circulação viária e o meio ambiente. 

VI – elaborar o Plano de Cargas do Município e implementar medidas reguladoras para o transporte de cargas.  

 

 

4.1.1   Ações prioritárias 

•  Desenvolvimento de um planejamento integrado de carga no âmbito da RMSP.  

•  O Plano de Cargas do Município de Guarulhos deverá planejar, regulamentar e fiscalizar o transporte de 

carga na cidade.  

•  Criação de terminais logísticos ou plataformas logísticas.  

•  Criar uma rede específica destinada à coleta de resíduos sólidos em que o itinerário dos caminhões considere 

a rede de linhas do transporte público, assim como, um tratamento específico para coleta de entulhos de 

construção civil. 

•  Reorganizar o transportes, armazenamento e distribuição das cargas.  

•  Regulamentar o sistema de caçambas estacionárias 

•  Estabelecer políticas de mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de cargas 

nas vias do Município. 

•  Investimento em terminais de carga/descarga ao longo dos acessos do Rodoanel; 

•  Intervir junto ao Governo do Estado a implantação de terminal de cargas em Guarulhos ao longo do 

Ferroanel trecho Norte. 

• Desenvolver um planejamento integrado de transportes de cargas no âmbito da Região Metropolitana de 

São Paulo; 
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•  Criar Itinerário integrado dos Caminhões de Coleta. 

•  Criar as vagas rotativas de carga e descarga com pré-agendamento eletrônico das fornecedoras.   

•  Revisar e Atualizar as leis e decretos referentes a cargas. 

• Buscar parcerias para compra de bicicletas adaptadas para coleta de materiais recicláveis em substituição às 

carroças utilizadas atualmente 

 

4.1.2   Estacionamentos para carga e descarga 

•  Regulamentar em conjunto com outros níveis de governo e o setor privado o sistema de caçambas 

estacionárias em logradouros públicos 

•  Definir as principais rotas, os padrões de veículos e os pontos de carga e descarga a serem utilizados no 

abastecimento e na distribuição de cargas dentro do Município. 

•  Equacionar o abastecimento e a distribuição de cargas dentro do Município de modo a reduzir seus impactos 

sobre a circulação viária e o meio ambiente. 

•  Implantar Zona Azul com Pré-agendamento Eletrônico para Carga e Descarga. 

•  Criar vagas rotativas para carga e descarga com pré-agendamento eletrônico.   

•  Criação de pátios de estacionamento e vagas para carga/descarga 

•  Viabilizar junto aos grandes estabelecimentos a implantação da operação noturna de recebimento de carga. 

•  Criar política de estacionamento de caminhões e ônibus no período noturno 

•  Incentivar a utilização do VUC – Veículo urbano de Cargas e adequar sua padronização de tamanho a da 

região metropolitana de SP. 

•  Buscar convênio com a polícia Rodoviária Federal e Estadual a fim de coibir roubo de cargas na região do 

município pelas Rodovias e com a Militar no interior do município – Fiscalização por câmeras. 

•  Estabelecer horários especiais de tráfego de veículos de transporte de cargas bem como restrições de 

tonelagem nos principais eixos ou áreas da cidade. 

•  Mapeamento online das restrições de circulação no município. 

•  Estabelecer corredor de serviços 

•  Instituir Zona Marrom para carga e descarga. 

•  Avaliar e instituir taxa para ocupação do viário por transporte de cargas superdimensionadas. 

•  Buscar parcerias para construção de terminais de cargas – modelo CD. (Centros de Distribuição) 

•  Criação de mini terminais de concentração de cargas utilizando áreas degradadas no centro histórico e 

centros de bairros. 

•  *Regular e aliviar o trânsito com a instalação de estacionamento rotativo para veículos pesados. 

 

5. Sistema de transporte individual motorizado 
O transporte individual motorizado diz respeito a todos os tipos de deslocamentos motorizados realizados 

individualmente ou através de compartilhamento. 

Guarulhos reflete o crescimento do uso do automóvel como principal meio de deslocamento interno, essa 

lógica só será invertida com a consolidação do Sistema Público de Transporte Coletivo em um meio atrativo, 

confiável e eficiente.  

As propostas elencadas abaixo buscam implantar medidas de restrição ao uso do automóvel, especialmente 

na área central de Guarulhos, que poderão incluir redução da capacidade do sistema viário destinado ao 

tráfego de transporte coletivo. A estratégia é reverter a tendência de aumento no uso de automóveis, 
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motocicletas, especialmente nas áreas e horários mais congestionados, diminuindo seu uso no médio e longo 

prazo. 

 

5.1   Estacionamentos privados e em vias públicas 

Uma das políticas mais impactantes e eficazes para desestimular o uso do automóvel é a restrição de 

estacionamento nas vias, por meio da redução de vagas junto ao meio fio e da cobrança pelo uso desse espaço 

público, para liberar áreas para alargamento das calçadas, implantação de vias exclusivas para ônibus e 

ciclovias e, até mesmo, desafogar o trânsito na região. 

A respeito dos estacionamentos privados e dos em vias públicas, o Município buscará: 

I – adotar medidas reguladoras para licenciamento, construção e operação de estacionamentos 

públicos e privados, com e sem pagamento pela sua utilização; 

II – ampliar e aperfeiçoar o sistema de rotatividade de vagas de estacionamento nas vias públicas; 

III – realizar estudos de localização e de viabilidade de estacionamentos coletivos, favorecendo a integração 

intermodal; 

IV – ampliar a autonomia, segurança e rapidez na circulação de pessoas com deficiência e idosos dotando as 

vias públicas de estacionamento exclusivo em locais priorizados e de acordo com a legislação pertinente; e  

V – estabelecer medidas de restrição e supressão de estacionamentos privados e dos em vias públicas visando 

melhorias na operação do sistema de transporte coletivo, implantação de vias preferenciais ou exclusivas de 

pedestres e de infraestrutura cicloviária. 

VI - Inclusão e atualização permanente de equipamentos, dispositivos, ferramentas, máquinas e materiais 
inovadores e seguros na sinalização, operação e fiscalização de trânsito, assim como de sistemas (inteligentes), 
recursos, métodos e procedimentos. 

VII - Aquisição periódica de veículos novos: viaturas com capacidade tecnológica de vídeo-monitoramento para 
a fiscalização; viaturas com capacidade de remoção imediata e eficaz para as necessidades cotidianas de 
operação e fiscalização; viaturas de grande porte (caminhão) com plataforma pantográfica e munk com cesto 
aéreo; caminhões e máquinas para pintura e sinalização viária; base móvel para educação, adaptável para 
teatro e/ou cinema móvel; 

 

5.2   Redefinição de uso das áreas para estacionamentos gratuitos ou rotativos: 
•  Retomar o programa Zona Azul Eletrônica, modernizando a eficiência no controle no tempo de uso, 

opções para taxas de utilização, sistema de gestão informatizado em tempo real, equipe de supervisão de 

fiscalização, opções para pontos de venda, etc.  

•  Adotar medidas reguladoras para licenciamento, construção e operação de estacionamentos públicos e 

privados, com e sem pagamento pela sua utilização; 

•  Substituir os estacionamentos para implantação de ciclovias ou ciclofaixas em área a serem definidas. 

•  Transformar alguns estacionamentos em via pública: Em zona residencial podem ser utilizados como uma 

área recreativa ou espaço comunitário. Em zona comercial podem se converter em espaço público, desportivo 

ou feiras em dias ou horários específicos. 

•  Permitir a utilização de vagas de estacionamento para instalar paraciclos coletivos ou individuais, para 

bicicletas de aluguel ou privadas.    

•  Rever área pública destinada ao estacionamento veicular gratuito ou rotativo. 

•  Definir e sinalizar devidamente todos os estacionamentos sobre a via públicas 
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•  Realização de campanhas públicas de esclarecimentos   

•  Restringir gradativamente o estacionamento nas vias onde circulam os transportes coletivos;   

•  Redefinir padrões de largura da via em rotas de ônibus. 

• *Implantar a modernização dos estacionamentos rotativos regulamentados por meio dos parquímetros 

eletrônicos e demais ferramentas atualizadas, em especial para beneficiar os usuários de veículos leves com 

cobrança justa. 

•  Ampliar e aperfeiçoar o sistema de rotatividade de vagas de estacionamento nas vias públicas; 

•  Realizar estudos de localização e de viabilidade de estacionamentos coletivos, favorecendo a integração 

intermodal; 

•  Desincentivar o uso dos transportes individuais motorizados por meio de medidas que restrinjam o 

estacionamento de automóveis particulares por cobrança monetária (zona azul) ou proibição legal.   

•  Cadastrar estacionamentos de Automóveis, bicicletas, carga (oferta de vagas de estacionamentos na via 

pública – com e sem cobrança pelo setor público; fora da via pública, mas em áreas públicas – bolsões de 

estacionamentos, terminais e estações de transporte público; ou privadas – estacionamentos particulares, 

vagas em polos geradores de tráfego, localização e oferta de vagas em bicicletários) 

•  Estabelecer medidas de restrição e supressão de estacionamentos privados e dos em vias públicas visando 

melhorias na operação do sistema de transporte coletivo, implantação de vias preferenciais ou exclusivas de 

pedestres e de infraestrutura cicloviária. 

•  Determinar o nº máximo de vagas por moradia em condomínios residenciais. 

•  Regulamentar gradativamente no prazo de 5 anos, estacionamento em vias que são itinerários de ônibus 

coletivos somente após as 20h.  

•  Regulamentar gradativamente, a partir de estudos, que não seja autorizado o estacionamento de veículos 

e implantação de pontos de táxi ocorra em vias onde não haja itinerários de transporte público coletivo, 

garantindo fluidez no sistema. 

•  Viabilizar estudos para a troca gradativa de estacionamentos no viário por faixas exclusivas de transporte 

coletivo em vias com grande fluxo de coletivos por h/p ou gargalos ao desenvolvimento da velocidade 

comercial. 

 

6. Infraestrutura e segurança do Sistema viário municipal 
As propostas aqui elencadas buscam promover a proteção aos cidadãos nos seus deslocamentos, visando à 

redução da potencialidade de acidentes de trânsito nos espaços públicos por meio de ações integradas, com 

utilização de recursos da engenharia de tráfego e da fiscalização à obediência da legislação; contemplam 

também adequações no sistema viário do Município, utilizado tanto para a circulação de transporte coletivo 

quanto para a movimentação de cargas, assim como para o transporte motorizado individual. Neste sentido 

apresentamos também as diretrizes para a hierarquização viária, buscando elencar os parâmetros que deverão 

nortear o detalhamento da nova lei que trata do tema.  

O capitulo contempla ainda as medidas de segurança de trânsito. As análises apresentadas no diagnóstico 

demonstram que há a necessidade de ações específicas que procurem reduzir os índices de acidentes, agindo 

nas principais causas que podem gerar acidentes de trânsito. Buscam também assegurar mobilidade adequada 

para as diversas regiões da cidade, reforçando as diretrizes de descentralização do plano Diretor; bem como a 

diminuição de mortes e acidentes.  
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6.1 Diretrizes para a hierarquização viária 
A Rede Viária Estrutural para o transporte coletivo foi proposta com base na Lei de Hierarquização Viária do 
Município, lei no. 4.316/93, que define as tipologias viárias de acordo com a estrutura viária e demandas de 
circulação. Uma das principais propostas do plano relacionadas ao sistema viário a elaboração de uma nova 
hierarquia viária, bem como a revisão da legislação vigente, buscando adequá-la à estrutura viária atual e a 
cenários futuros.  
 
As vias estruturais, independentes das suas características físicas, serão redimensionadas, hierarquizadas e 

classificadas de forma a atender a atual dinâmica de desenvolvimento do Município bem como aos novos 

vetores de expansão previstos na revisão do Plano Diretor. Deverão atender também as diretrizes listadas 

abaixo: 

I – desestimular o uso de veículos motorizados utilizados de forma individual; 

II - aprimorar o processo de planejamento do sistema viário; 

III - ter como premissa para o planejamento viário, execução e manutenção do sistema estabelecido critérios 

de segurança e conforto da população, respeitando o meio ambiente, obedecidas as diretrizes de uso e 

ocupação do solo e do transporte de passageiros; 

IV - promover a acessibilidade, facilitando o deslocamento no Município, através de uma rede integrada de 

vias, ciclovias e ruas exclusivas de pedestres, com segurança, autonomia e conforto, especialmente aos com 

necessidades especiais, buscando a excelência na mobilidade urbana; 

V - consolidar o crescimento e o adensamento da cidade com a integração do uso do solo, o sistema viário e 

de transportes; 

VI – promover ao sistema viário a continuidade, por meio de diretrizes de arruamento a serem implantadas e 

integradas ao sistema viário oficial; 

VII - aumentar a capacidade das interseções complexas e saturadas do Sistema Viário Estrutural através de 

obras de engenharia; 

VIII - manter um cadastro de diretrizes de arruamento que funcionará como instrumento de planejamento 

viário; 

IX - consolidar e ampliar áreas de uso preferencial ou exclusivo de pedestres e ampliar as áreas de calçadão e 

de ruas preferenciais de pedestres, principalmente na área central histórica e outras Centralidades do 

município; 

X - promover tratamento urbanístico adequado nas vias e corredores da rede de transportes, de modo a 

proporcionar a segurança dos cidadãos e a preservação do patrimônio histórico, ambiental, cultural, 

paisagístico, urbanístico e arquitetônico; 

XI - proporcionar novas alternativas nos deslocamentos e facilitar acesso aos serviços e equipamentos públicos, 

adequando a capacidade do sistema viário em geral; 



PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE GUARULHOS                                  
PROPOSTAS PRELIMINARES - PLANO DE AÇÃO 
 

 

PMU – GUARULHOS – SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA 

 Página 34 
 

XII - ordenar o sistema viário, através de mecanismos de engenharia, legislação e capacitação da malha viária, 

priorizando a circulação do Transporte Público Coletivo e a Mobilidade Ativa; 

XIII - definir larguras de calçadas de acordo com hierarquização da via; 

XIV - para as vias arteriais a faixa de domínio deve desconsiderar margens de rios e riachos. 

XV – articular junto aos Governos Federal e Estadual a integração entre a circulação rodoviária e a urbana 

compatibilizando-as com o uso e ocupação das regiões cortadas pelas rodovias;  

XVI - garantir os estudos e implantações de novas articulações e reestruturações viárias 

 

6.2  Estratégias e ações para redução de acidentabilidade: 

• Garantir a instituição, manutenção e continuidade do Observatório de Segurança Viária composto por 
estudos, pesquisas, levantamentos, propostas, soluções e relatórios mensais e anuais sobre dados e 
estatísticas de acidentalidade viária no âmbito municipal, de forma sistemática e analítica, além de 
constituir elementos de avaliação e revisão periódicos; 

• Implementação, manutenção e continuidade da central tecnológica de monitoramento com sistema de 
câmeras, GPS, central telefônica, fiscalização eletrônica e/ou de novas tecnologias e soluções que 
contribuam para a segurança e a qualificação da mobilidade no município; 

• Adesão ao Movimento *“Visão Zero” sobre acidentalidade no trânsito: visão, ação e orientação para zerar 
progressivamente as mortes e os acidentes no trânsito; 

• Garantir as vias seguras por meio de sinalização viária adequada e conforme a legislação pertinente e o 
Manual de Sinalização do Denatran; 

•  Estruturar um conjunto de quarteirões circundado por vias arteriais, e cortado unicamente por vias locais, 

onde a circulação de passagem seja desestimulada com técnicas de moderação (em função de sua dimensão 

poderão conter vias coletoras). 

•  Sistematizar um banco de dados on-line gerido pelo Grupo de Segurança Viária e alimentado pela área da 

Saúde. O Objetivo é obter informações reais sobre os casos de vitimas de acidentalidade e acompanhamento 

por um período de tempo, para incluir as vítimas posteriores ao dia da ocorrência. 

•  Aumentar tempo de semáforo para pedestre 

•  Vistorias preventivas e regulares no transporte público tendo como responsável a STMU. 

 

6.3   Educação para o Trânsito 
•  *Aprimorar programas de educação no trânsito, através da transferência de parte dos recursos oriundos de 

multas de trânsito. 

•  *Aprimorar a segurança aos pedestres principalmente em regiões próximas a escolas 

• *Reabertura da Cidade Mirim Ayrton Senna, visando à educação no trânsito desde a idade escolar. 

• *Criar política pública com foco na orientação e melhoria da qualidade do condutor. 

•  *Qualificar os serviços de transporte individual, transporte escolar e de fretamento 

• Todo projeto, plano e ação referente à Educação para o Trânsito dentro circunscrição municipal passarão 
pela Escola Pública de Trânsito ou mediante convênio com a mesma. 

• Todas as atividades de educação de trânsito direcionadas às crianças da escola pública municipal serão 
realizadas em parceria com a Escola Pública de Trânsito, como atendimento em espaços vivenciais, cursos 
de multiplicadores, entre outros, conforme prescreve à legislação de trânsito e pareceres do MEC; 
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• Implementação de um Programa Permanente de Educação para o Trânsito e Mobilidade Humana, com os 
respectivos projetos, planos e ações, passando por revisões bienais, nos anos pares; 

• O Programa Permanente contemplará em suas ações e projetos todos os usuários das vias públicas: 
pedestres, ciclistas, motociclistas, condutores em geral, condutores profissionais, passageiros, crianças, 
jovens, adultos, idosos, pessoas com deficiência, além de abranger todos os níveis de ensino, do infantil ao 
superior; 

• O Programa priorizará a prevenção e a humanização, ascendendo à mobilidade urbana sustentável em suas 
ações, projetos e intervenções, buscando a equidade e a democratização no uso do espaço público; 

• O Programa se norteará por: valores e princípios éticos; pela cidadania; pela valorização da vida; pela 
adoção de comportamentos seguros no trânsito, pelo convívio pacífico; pela cultura de paz e pela qualidade 
de vida, transcendendo a visão minimalista do ensinamento de normas, regras e leis de trânsito, bem como 
da mera transmissão de informações; 

 

6.4   Paz no trânsito com Vias Humanizadas, Seguras e Ordenadas: 
•  Criar ambientes seguros acessíveis e agradáveis para o convívio das pessoas 

•  Minimizar os riscos de acidentes viários através da redução da velocidade dos automóveis, por meio de 

elementos que permitam o fluxo moderado do tráfego veicular, ao mesmo tempo em que produzam 

ambientes mais seguros para pedestres e ciclistas. 

•  Redesenhar interseções e cruzamentos, quando possível, de maneira clara, acessível,  amigável e orientados 

aos pedestres e ciclistas. 

•  Realizar campanhas educativas 

•  Redução da velocidade das vias contempladas por faixa ou corredor de ônibus 
 

*Conceito desenvolvido na Suécia que estabelece que nenhuma vida perdida no trânsito é aceitável. Plano para diminuir mortes 

no trânsito (ver estudo de caso de São Paulo). 

 

7.   Sistema de transporte complementar 
O Sistema complementar é composto por serviços relacionados ao transporte escolar; fretamentos; taxis e 

aplicativos. As propostas aqui elencadas para o transporte escolar buscam apresentar medidas para estimular 

este tipo de transporte e desestimular o uso do automóvel, assim como a promoção de medidas para 

disciplinar a parada desses veículos na saída de cada turno escolar. 

Quanto aos fretamentos, as propostas visam restringir o uso de transporte individual motorizado, 

especialmente para viagens a trabalho e estudo quando existirem serviços de ônibus fretados disponíveis. 

Quanto aos taxis e aplicativos, a estratégia adotada busca incentivar a implantação de serviços especiais de 

transporte, com características o mais próximo possível do transporte privado no sentido de atrair usuários de 

automóveis para esse tipo de serviço. 
 

7.1 Serviços de Transporte Escolar: 
• Articular junto às Secretarias afins a reorganização do Transporte Escolar: 

•  Elaborar o Mapa da regionalização e zoneamento do transporte escolar privado. 

•  Estabelecer a sistemática de fechamento e a abertura de vagas para os operadores. 

•  Estabelecer treinamento e capacitação contínuos para os operadores, contemplando a abordagem da 

pessoa com deficiência. 

•  Aperfeiçoar interação de orientação com os usuários. 
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•  Resolver conflito em áreas de embarque e desembarque no entorno das escolas. Reorganização/ 

    Restrição de paradas e estacionamentos para automóveis. 

•  Sistematizar informações de custos operacional para eventual definição de piso contratual. 

•  Estabelecer conflito em áreas de embarque e desembarque no entorno das escolas. 

•  Liberar faixa exclusiva de ônibus para transporte escolar fora dos horários de pico. 

•  Incentivar aumento de frota acessível nos taxis e no transporte escolar com treinamento específico para 

atendimento a pessoa com deficiência. 

• Estudar possibilidade de permissão de circulação dos veículos do transporte escolar nas faixas exclusivas, 

quando com passageiros. 

 

7.2   Serviços de Fretamento: (desenvolver) 

•  Identificar regulamentações já existentes em outros municípios.  

•  Fazer levantamento de operadores e usuários na cidade. Criar a regulamentação do serviço de fretamento. 

• Regulamentar treinamento específico para atendimento a pessoa com deficiência. 

 

 

 

7.3   Serviços de taxi: (desenvolver) 

• Prover as vagas ociosas para serviço de Táxis: 

•   Taxis Aeroporto   -   Taxis locais 

• Regulamentar treinamento específico para atendimento a pessoa com deficiência 

 

7.4   Serviço de Aplicativos: (desenvolver) 

• (Definir em conjunto com o Governo Propostas de regulamentação UBER, POP 99, outros Cabfy, Willgo) 

•  Regulamentar transportes por aplicativos, oferecer treinamento específico para atendimento a pessoa com 

deficiência. 

•  Desenvolver novas tecnologias para adequar o tempo dos faróis para o perfil dos usuários.  

• Regulamentar treinamento específico para atendimento a pessoa com deficiência. 

 

 

8.  Programa de desenvolvimento sustentável 
A visão integrada e sustentável da mobilidade urbana deve ser formalizada no Plano de Mobilidade Urbana 

por meio de um conjunto de objetivos específicos, de curto, médio e longo prazos. 

Os deslocamentos das pessoas e bens configuram-se importantes vetores da poluição atmosférica, sonora e 

visual das áreas urbanas. Dada essa relação direta entre mobilidade urbana e qualidade ambiental, evidencia-

se importante tratar o Plano de Mobilidade Urbana como instrumento de melhoria ambiental. Cabe a este 

plano o delineamento de ações estratégicas, projetos e medidas condizentes com a visão adotada pela Política 

Nacional de Mobilidade Urbana - PNMU, que buscam contribuir para a diminuição do impacto ambiental do 

sistema de mobilidade urbana, tanto na redução de emissões de poluentes locais e globais, quanto na 

diminuição do impacto nas áreas e atividades urbanas, bem como para a racionalização da matriz de 

transporte, priorizando os modos que acarretam menor impacto ambiental. Neste sentido, as estratégias aqui 

adotadas reforçam, entre outros aspectos, a priorização do transporte público coletivo, o desestímulo ao 

transporte individual motorizado e a racionalização e maior eficiência do sistema de transporte coletivo. 
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8.1 Ações para a diminuição de emissão de gases poluentes na atmosfera: 
•  Identificar zonas de calor e de emissão de poluentes. Estabelecer parcerias com universidades para criar 

procedimentos de acompanhamento de continuo da qualidade de ar na cidade, com divulgação pública dos 

níveis de poluição nos locais indicados. 

• Incentivar o uso de energia limpa-combustíveis biológico, gás, eletricidade – para os veículos do Sistema de 

Transporte. 

• Incentivar troca de frota do transporte coletivo por veículos híbridos ou combustíveis menos poluentes, a 

fim de reduzir a poluição sonora, as emissões de gases de efeito estufa 

• Instituir idade máxima para circulação de Veículos Urbanos de Carga-VUCs na cidade 

• Retirar de circulação frota irregular de caminhões. 

• Incentivar a troca da frota de taxis e escolar por veículos híbridos. 

• Reduzir o impacto ambiental associado ao transporte coletivo. 

• Reduzir o impacto ambiental associado ao transporte motorizado individual. 

• Desenvolvimento de um programa de educação ambiental que articule conceitos oriundos da mobilidade 

consciente 

• Prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte 

público coletivo sobre o transporte individual motorizado; 

• Incentivar a troca de tecnologia da frota por veículos de maior capacidade nos eixos de maior demanda.          

 

 

8.2 Conectar áreas verdes estratégicas: 
• Os equipamentos comunitários recreativos e de contemplação natural (as áreas verdes urbanas: praças, 

parques e áreas de preservação) deverão ser urbanizados adequadamente para que possam ser usufruídos 

com facilidade, e deverão ser priorizados seus acessos à mobilidade ativa (pedestre, ciclistas, etc.). 

•  Avaliar impactos urbanos para determinados projetos viários, como vias em fundos de vale ou que cortem 

regiões de valor ambiental e paisagístico. 

• Conectar os equipamentos comunitários entre si e com os principais locais de atração da população através 

de um sistema de calçadas, ciclovias ou calçadões comuns a pedestre e ciclistas e alocação de pontos de 

embarque e desembarque do transporte públicos de maneira a atender aos usuários. 

• Para a análise do Impacto dos Polos Geradores, priorizar a mobilidade ativa (pedestres e ciclistas) na 

definição das medidas mitigadoras do impacto negativo ao entorno do empreendimento.   

• Elaborar plano de arborização urbana 

 

 

9.  Modernização da Gestão Pública de Mobilidade 
A modernização da gestão do trânsito prevê o uso intensivo de tecnologia de informação para atender às 

dinâmicas do Sistema Integrado de Transporte Coletivo (em tempo real), aliado às formas clássicas de 

comunicação.  

No que diz respeito ao transporte coletivo, é fundamental disponibilizar informações sobre trajetos, horários, 

tempos de viagem, tarifas, locais de conexão e modos de realizar viagens integradas. Disponibilizar tecnologias 

assistivas no uso do transporte coletivo para pessoas com deficiência 

Para o transporte coletivo serão adotadas soluções de tecnologia de controle de posicionamento dos veículos, 

mediante rastreamento, aliado a sistemas de informação ao cidadão em locais de grande concentração de 
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demanda mediante displays e totens, bem como com a disponibilização de informações na internet, 

contemplando a acessibilidade comunicacional 

Para melhorar a qualidade, eficiência e confiabilidade do Sistema de Transporte Coletivo, bem como a melhora 

no monitoramento e fiscalização, listamos abaixo diretrizes e ações que deverão ser realizadas: 

 

9.1   Qualidade, eficiência e confiabilidade do Sistema de Transporte Público Coletivo: 
•  Implantar o Índice de Qualidade do Transporte Coletivo-IQTC.  

• Criar junto à Secretaria de Saúde do Município um questionário específico para as entradas em Pronto 

Socorro provenientes de acidentes de trânsito do dia ou não. 

• Avaliar a possibilidade de criar uma Instituição Indireta – Empresa Pública, Companhia Municipal, Agência, 

Municipal, Instituto – para gestão da mobilidade urbana.    

• Criação de uma empresa pública de trânsito para assumir algumas atribuições delegadas pela legislação e 

pela municipalidade da Secretaria de Transportes e Trânsito para a empresa, com capacidade jurídica e técnica 

para tal, podendo absorver parte dos recursos humanos da administração direta, conforme estudos e 

viabilidade previamente analisados; 

• Ampliar progressivamente o número de profissionais específicos de trânsito: analistas de trânsito, agentes 

de educação de trânsito, arquitetos, engenheiros, técnicos, operacionais, educadores, agentes. No que se 

refere aos agentes de mobilidade, adotar progressivamente a recomendação técnica da ONU de um agente 

para cada mil veículos; 

 

9.2   Melhorar o sistema de monitoramento e fiscalização do trânsito 
•  *Ampliar os recursos humanos, capacitação, equipamentos e a frota, visando a excelência no atendimento 

da população usuária. 

•  *Reestruturação e melhorias para STMU para execução de suas ações, considerando os princípios e 

objetivos da Lei de Mobilidade Urbana, tais como ampliação de efetivos, viaturas e aquisição de equipamentos. 

•  *Compartilhar imagens do sistema de monitoramento de trânsito com a guarda municipal, polícias militar e 

civil, assim como o compartilhamento da gerência de semáforos de forma remota. 

•  *Melhorar a fiscalização e a gestão dos sistemas de transporte público através do uso da tecnologia. (GPS e 

Câmeras, etc.) 

• Unificação dos sistemas de GPS em uma única plataforma – Aplicativos de informação do transporte coletivo 
com todos os serviços e coleta de informações de origem e destino 
•  *Treinamento permanente para as equipes que operam o controle de tráfego. 

•  *Disponibilizar ao munícipe um canal para denúncias sobre questões de trânsito. 

•  *Ampliar a fiscalização e a operação de transporte e trânsito como forma de garantir uma melhor gestão do 

sistema, coibindo o transporte clandestino e as infrações que aumentam o risco de acidentes. 

•  *Ampliar e tornar eficiente com painéis informativos, semáforos inteligentes e monitoramento através de 

câmeras o controle operacional de trânsito. 

•  Melhoria dos equipamentos e sistemas de trabalho para melhor gestão da mobilidade urbana 
• Ampliação do efetivo da Central de Inteligência Integrada de Guarulhos -CIIG e abertura de novo canal de 
comunicação com o munícipe – Whatsapp, e-mail, etc. 
•  *Instalação de sinalização viária onde estudos comprovarem a necessidade, assim como ampliar o serviço 

de manutenção nos pontos já existentes. 
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9.3 Uso intensivo de tecnologia de informação para as informações dinâmicas do 

Sistema Integrado de Transporte Coletivo (em tempo real): 
• Adequar a sinalização das travessias da cidade com os pontos de parada do transporte público coletivo. 

• Adotar soluções de tecnologia de controle de posicionamento dos transportes coletivos, mediante 

rastreamento, aliado à sistemas de informação ao cidadão em locais de grande concentração de demanda 

mediante displays e totens, bem como com a disponibilização de informações na rede mundial de 

computadores, contemplando a acessibilidade comunicacional. 

 

• Integrar os dados do validador da demanda com o GPS, buscando o acompanhamento diário da informação 

do carregamento das linhas. 

• Criar o Agente da Mobilidade que fiscalizará além dos condutores particulares os condutores do Sistema de 

Transporte Público. 

• Criar o Sistema de Infrações e Penalidades específico para os Operadores do Sistema de Transporte Público. 

•  Disponibilizar informações sobre trajetos, horários, tempos de viagem, tarifas, locais de conexão e modos 

de realizar viagens integradas, contemplando a acessibilidade comunicacional. 

•  Disponibilizar informações sobre itinerários de transporte coletivo, estações de transferência, terminais de 

ônibus, pontos de embarque por tipo de infraestrutura – bancos, abrigos, totens, contemplando a 

acessibilidade comunicacional. 

 

• Implantação de solicitação via internet e entrega do Cartão Cidadão na residência do usuário 
 

9.4  Promover a criação e mudanças necessárias nos instrumentos institucionais–leis, decretos, 

portarias. 

• Elaborar o Instrumento Legal adequado com as infrações e penalidades para que os operadores passem a 

ser multados pelos agentes da STMU - Guarulhos, com sistema de acumulação de pontos, visando a qualidade 

na oferta dos serviços do Sistema. 

• Para a análise do Impacto dos Polos Geradores, priorizar a mobilidade ativa (pedestres e ciclistas) na 

definição das medidas mitigadoras do impacto negativo ao entorno do empreendimento 

• Revisar a lei que disciplina o sistema viário municipal e cria sua hierarquização, considerando as extensões e 

os tipos de ligações promovidas pelas vias, estabelecendo as suas categorias  

• Revisar legislação sobre Polos Gerados de Tráfego, incluindo medidas específicas e definições claras de 

prevenção/mitigação/compensação de impactos. 

• Fazer revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo (zoneamento) definindo novos critérios de uso e ocupação 

do solo com vistas a adequar as diretrizes de adensamento ao longo dos eixos viários estruturantes. (Ver 

mapas anexos). 

• Concluir a revisão do Plano Diretor Municipal e compatibilizar os instrumentos urbanísticos (no que couber) 

ao Plano de Mobilidade Urbana. 
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9.5   Consolidar a Gestão Democrática para Aprimorar a Mobilidade Urbana 

Aprimorar os canais de interatividade entre a gestão Municipal da Mobilidade e população: 

• Construir e manter um canal de transparência das ações e custos da Secretaria de Transportes e Trânsito que 
faça a interlocução entre a sociedade e o Poder Público; 

• Propor a criação do Conselho Municipal da Mobilidade Urbana. 

• Criar procedimento regular de realização de Pesquisa de Opinião, de satisfação e de Preferência Declarada: 

utilizá-las como instrumentos de monitoramento e gestão dos transportes e de orientação na formulação de 

políticas públicas de mobilidade, verificando a satisfação dos usuários e da população frente aos serviços de 

transportes que lhes são oferecidos e sobre seus aspectos gerais ou atribuídos específicos. 

• Criar um espaço para críticas, sugestões e opiniões com bancos de dados com mapas temáticos, que poderão 

subsidiar a formulação de índices para as políticas de mobilidade. 

• Criação de um Portal de Mobilidade, contemplando a acessibilidade comunicacional com vistas a instituir um 

canal de comunicação com a população, entregando informações e colhendo sugestões, críticas e comentários 

sobre trânsito, transporte coletivo, transporte público em geral. 

• Lançamento de portal da STMU para consulta de: Multas e formalização de recursos, IQS, IQTP, indicadores 

do PMU, Informações econômicas e operacionais do Sistema de Transportes municipal, Espaço para críticas, 

sugestões e opiniões e banco de dados com mapas temáticos, que poderão subsidiar a formulação de índices 

para as políticas de mobilidade 

• Alinhar as diretrizes de mobilidade estabelecidas nesse PMU – Guarulhos à criação das diretrizes do 

desenvolvimento urbano: 

• O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano deve considerar as diretrizes do Plano de Mobilidade 

Urbana na criação das diretrizes do desenvolvimento urbano do município 
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 ANEXOS 

Abaixo registramos um quadro geral com resumo dos principais tipos de intervenções relacionados à 

infraestrutura viária. Recomenda-se que esta tabela sirva de base para a listagem das principais intervenções 

a serem priorizadas no Plano de Ação, cujas priorizações deverão ser definidas em três categorias: Curto, 

médio e longo prazos, respeitando-se como limite o recorte temporal de 10 anos. 

 

   Diretrizes do Programa de Governo gestão 2017- 2020 relacionadas à Mobilidade Urbana 
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                                  Tabela 1.     PAC - Plano de pavimentação Etapa 1 

 

N NOME 

1 Estrada do Morro Grande 

2 Rua Marinaro – Trecho 1 

3 Rua Brinco de Princesa 

4 Estrada dos Veigas 

5 Estrada Pimentas – São Miguel 

6 Rua Rio Piqueri 

7 Avenida Miami 

8 Rua Guanabara 

9 Rua Lagoa Jupuranã 

10 Av. Otavio Braga de Mesquita 

 

 

Tabela 2.  PAC – Plano de pavimentação etapa 2 

N Nome Bairro Observação 

1 Rua Dez - Av Norte Sul Jd. Brasil 
Trecho compreendido: entre a Rua Nove A e a 

Avenida Marginal Direita (escola). 

2 Rua José Luis da Silva Jd. Fortaleza 
Trecho compreendido: entre a Rua Alberto 

Marqueti e a Rua João Alves de Souza Reis Filho. 

3 Rua João Alves de Souza Reis Jd. Fortaleza 
Trecho compreendido: entre a Rua Roberto 

Magalhães e a Rua José Luis Silva. 

4 Rua Itaberaí Recreio São Jorge 
Trecho compreendido: entre a Rua Butiá e a Rua 

Felipe Marcondes Rúbio. 

5 Av. Palmira Rossi Recreio São Jorge 

Trecho compreendido 1: entre a Rua Santina até o 

numeral 3007. Trecho compreendido 2: entre o 

numeral 2715 até o numeral 267. Na altura do nº 

2569 existe um muro de contenção, existência de 

esgoto. 

6 Rua Gerânio Residencial Bambi 
Trecho compreendido: entre Rua Amarilis e a Rua 

Brinco de Princesa 

7 Av. Particular Jd. Ponte Alta 

Trecho compreendido: entre a Avenida José 

Brumatti e a Avenida Luiz Gonzaga do Nascimento. 

Existência de córrego ao lado da via, sem 

drenagem. As vias transversais como as ruas Paulo 

Stefani, Ouro Preto e Camaçam estão 

pavimentadas com blocos de concreto. 

8 Rua Agostinho José Ruivo Sítio São Francisco 
Trecho compreendido: entre a Rua Anésio Ruivo e 

a Rua Seis. Existência de guia, sarjeta e esgoto. 

9 Rua Seis Sítio São Francisco 
Trecho compreendido: entre o numeral 429/424 até 

o córrego. Existência de drenagem. 
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10 Rua Tabapuã Cabuçu 

Trecho compreendido: entre a Rua Monte Azul 

Paulista e a Avenida Guariba. Existência de esgoto. 

Vias no entorno são pavimentadas com blocos de 

concreto. 

11 Rua Monte Azul Paulista Cabuçu 

Trecho compreendido: entre a Rua Paraiso e a Rua 

Tabapuã. Existência de esgoto. Vias no entorno 

são pavimentadas com blocos de concreto. 

12 Rua Antônio Carlos de Souza Jd. Fortaleza 

Trecho compreendido: entre a Rua Adilson Charles 

dos Santos e a Rua Lucia Marie Matuura, 

existência de esgoto, guia e sarjeta parcial. 

13 Rua Adilson Charles dos Santos Jd. Fortaleza 

Trecho compreendido: entre a Rua Antônio Carlos 

de Souza e a Rua Serafina Reizi Martello, 

existência de esgoto, guia e sarjeta parcial. 

14 
Rua Wanderlei Gonçalves da 

Rocha 
Jd. Fortaleza 

Trecho compreendido: entre a Rua Lucia Marie 

Matuura e a Rua Luiz Caputo, existência de esgoto. 

15 Rua Marinaro - Trecho II Bonsucesso 
Trecho compreendido: entre a Av. Papa João Paulo 

I e a Rua Décio da Silva 

16 Rua Décio da Silva Bonsucesso 
Trecho compreendido: entre a Rua Marinaro e a 

Rua João Pimentel. 

 

 

Tabela 3.   PAC – Plano de pavimentação etapa 2 

 

17 Rua João Pimentel Bonsucesso 
Trecho compreendido: entre a Av. Papa João Paulo 

I e a Rua João Pimentel 

18 Rua João Gonçalves Centro 
Trecho entre a Av. Tiradentes até a Rua Padre 

Celestino 

19 Rua Harry Simonsen Centro 
Trecho entre a Av. Monteiro Lobato até a Rua 

Benedito Faustino de Moraes 

20 
Rua Benedito Faustino de 

Moraes 
Centro 

Entre a Rua Harry Simonsen até a Rua José 

Bernardo de Medeiros 

21 Rua Padre Celestino - Trecho I Centro 
Entre a Av. Antônio de Souza até a Rua João 

Gonçalves 

22 Rua Padre Celestino - Trecho II Centro 
Entre a Av. Antônio de Souza até a Rua Dr. 

Washington Luiz 

23 Rua Sete de Setembro Centro 
Entre a Rua João Gonçalves até a Rua Capitão 

Gabriel 

24 Rua Oswaldo Cruz Centro 
Entre a Rua João Gonçalves até a Rua Felício 

Marcondes 

25 Rua Felício Marcondes Centro Entre a Rua Oswaldo Cruz até a Av. Tiradentes 

26 
Av. Nossa Senhora Mãe dos 

Homens 
Centro Total 

27 Rua Bom Jesus Jd. Santa Edwirges 
Trecho a partir da Rua Violeta até Estrada do 

Elenco aprox. 500m (linha 389) 

28 Rua Vega Pq. Primavera 
Trecho compreendido: entre a Rua Gama e a Rua 

Ursa Maior. 
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29 Rua Gama Pq. Primavera 
Trecho compreendido: entre a Rua Asteroide e a 

Rua Meteorito. 

30 Rua Meteorito Pq. Primavera 
Trecho compreendido: entre a Rua Gama e a Rua 

Asteroide. 

31 Rua Ursa Maior Pq. Primavera 
Trecho compreendido: entre a Rua até o numeral 

21. 

32 Estrada Conceição do Bananal Pq. Primavera 
Trecho compreendido: entre a Rua Nova União e a 

Rua Dias Gomes. 

33 Rua Orlando Marques Residencial Bambi 
Trecho compreendido: entre a Rua Amarilis e a Rua 

Rodolfo Turriano. 

34 Rua Hibisco Residencial Bambi 
Trecho compreendido: entre a Rua Amarilis e a Rua 

Rodolfo Turriano. 

35 Rua Gabriela Gurgel de Freitas Residencial Bambi 
Trecho compreendido: entre a Rua Gerâncio e a 

Rua Hibisco. 

36 Rua Amarilis Residencial Bambi 
Trecho compreendido: entre a Rua Orlando 

Marques e a Rua Calêndula. 

37 Rua Begônia Residencial Bambi 

Trecho compreendido: entre a Rua Amarilis e a Rua 

Gabriela Gurgel de Freitas. Existência de guia, 

sarjeta e esgoto. 

38 Rua Dália Residencial Bambi 

Trecho compreendido: entre a Rua Gabriela Gurgel 

de Freitas e a Rua Amarilis. Existência de guia, 

sarjeta e esgoto. 

39 Rua Calêndula Residencial Bambi 

Trecho compreendido: entre a Rua Amarilis e a Rua 

Brinco de Princesa. Existência de guia, sarjeta e 

esgoto. 

40 Rua Martins Júnior Taboão 
Trecho compreendido: entre a Rua Armandina 

Braga de Almeida e a Rua Nestor João de Oliveira. 

41 Rua Adutora Vila União 
Trecho compreendido: entre a Rua Granito e a Rua 

Asteroide. 

42 Viela Parnaíba Jd Presidente Dutra 

Trecho compreendido: entre a Rua Centenário do 

Sul e a Rua Itaguajé, por se tratar de via com 20 m, 

deverá executar canteiro central. Existência de 

esgoto, sem drenagem. 

43 Rua Byblos Água Azul 
Trecho compreendido: entre a Av. Benilde Martines 

Quintas e a Av. Acapulco. 

44 Avenida Acapulco Água Azul 
Trecho compreendido: entre a Rua Veneza e a Rua 

Parati. 

45 Rua Veneza Água Azul 
Trecho compreendido: entre a Avenida Acapulco e 

a Rua Parati. 

46 Avenida Cannes Água Azul 
Trecho compreendido: entre a Avenida Miami e a 

Av. Benilde Martines Quintas. 

 


