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Introdução 

A mobilidade adquiriu centralidade no planejamento urbano a partir da percepção 

sobre a insuficiência e a inadequação do uso do automóvel como padrão de 

deslocamento nas cidades. De acordo com dados da ONU, há uma tendência mundial 

de urbanização e do aumento da população vivendo em cidades – estima-se que em 

2030, 9% da população se concentrará em 41 megacidades. Ou seja, a mobilidade 

urbana configura tema central e estratégico para a qualidade de vida e o futuro das 

cidades.   

Os Planos Municipais são instrumentos para o planejamento e o acompanhamento 

de políticas públicas setoriais ou multissetoriais de longo prazo, e consistem em uma 

importante ferramenta de controle social, uma vez apropriado pela população e 

demais organismos de controle e fiscalização das ações do poder público. Além de 

organizar e sistematizar políticas e serviços oferecidos – diretamente pelo poder 

público ou por meio de terceiros –, os planos contém um conjunto ordenado de 

diretrizes que visam disciplinar a regulação da esfera tratada.  

Em Osasco, a construção do Plano Municipal de Mobilidade Urbana (PMMU) envolveu 

as secretarias municipais de Planejamento e Gestão - SEPLAG; Transporte e 

Mobilidade Urbana - SETRAN; Serviços e Obras - SSO; Habitação e Desenvolvimento 

Urbano - SHDU; Segurança e Controle Urbano; Indústria, Comércio e Abastecimento 

– SICA e, ainda, a Companhia Municipal de Transportes de Osasco – CMTO, com 

assessoria da empresa Oficina Engenheiros Consultores Associados Ltda. 

Além dos atores institucionais ligados à Prefeitura, uma marca dos planos municipais 

é a participação social que permeou seus processos de elaboração. O PMMU foi 

submetido a uma consulta pública virtual por meio do site 

www.participaosasco.com.br, foram realizados debates setoriais com taxistas, 

ciclistas, usuários do transporte coletivo, pessoas com deficiência e mobilidade 

reduzida, empresários e ainda dois debates regionais, além de uma audiência pública 

onde foram apresentadas e discutidas propostas para a melhoria da mobilidade no 

Município. 

O PMMU de Osasco, em consonância com a Lei Federal nº 12.587, de 03 de janeiro 

de 2012, é o instrumento local para promoção da política de desenvolvimento urbano 

integrado, articulando os diferentes modos de transporte e melhorando a 

acessibilidade de pessoas e cargas no território do Município. 

O PMMU propõe um Sistema Municipal de Mobilidade Urbana, composto pelo 

conjunto de infraestruturas de mobilidade urbana, serviços de transporte coletivo e 

modos de transporte individual, que deverá ser utilizado de forma organizada e 

sustentável, privilegiando as formas de transporte coletivo e ativo em detrimento das 

individuais motorizadas, almejando a segurança e fluidez de usuários e usuárias, 

seguindo os princípios e diretrizes contidos na política nacional. 

http://www.participaosasco.com.br/
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Este documento é uma compilação sintética do PMMU. Há um conjunto de objetivos, 

diretrizes e ações propostas para a gestão do sistema municipal e metropolitano de 

mobilidade, organizadas em quatro eixos: sistema viário, transporte coletivo, 

transporte ativo e gestão da circulação, na qual está inserido o transporte de cargas. 

Está voltado para um horizonte inicial de dez anos, durante o qual será mantido um 

sistema permanente de acompanhamento e atualização, vinculado aos instrumentos 

de planejamento orçamentário e ao canais de controle social. 

O primeiro capítulo descreve as características do Município segundo condicionantes 

urbanísticos relativos às características físicas, à geração e atração das viagens, às 

macroáreas de concentração de atividades econômicas, às centralidades e às 

intervenções urbanas previstas. 

O segundo capítulo apresenta os estudos de demanda desenvolvidos para 

caracterização das viagens no Município e a participação de cada modal de 

transporte, proporcionando uma visão global de acordo com dados da pesquisa de 

Origem e Destino do Metrô (OD 2007), sendo a matriz atualizada com pesquisas de 

contagens volumétricas veiculares e de passageiros. 

O terceiro capítulo contém um diagnóstico das condições atuais da mobilidade 

urbana no Município, retratando a infraestrutura viária existente, os serviços de 

transporte coletivo, as condições do transporte ativo e a caracterização do transporte 

de cargas. 

O quarto capítulo trata da mobilização social e esclarece como foram realizadas as 

interlocuções com munícipes e representantes de grupos específicos. 

O quinto capítulo apresenta as propostas indicadas para garantia de maior 

mobilidade em Osasco. São propostas para o sistema viário, de reestruturação do 

transporte coletivo, para o transporte ativo, bem como para a gestão da circulação. 

O sexto capítulo completa o documento e refere-se à implementação e monitoramento 

do PMMU por meio do Observatório da Mobilidade e dos indicadores estabelecidos, 

de forma a garantir o controle e a execução das proposições conforme diretrizes e 

prazos definidos. 
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1 Condicionantes urbanísticos 

Neste capítulo são descritas as condicionantes urbanísticas atuais que estão 

intrinsecamente relacionadas à mobilidade no Município e que indicam a maior ou 

menor capacidade de articulação entre as diferentes regiões da cidade, diante de suas 

características físicas, de ocupação do território, de concentração de atividades 

socioeconômicas, bem como dos planos de intervenções urbanas previstas pela 

Prefeitura como instrumento para garantir maior vitalidade das áreas hoje 

subaproveitadas. 

Essa análise delineia um diagnóstico da situação atual e das propostas para futuro 

próximo nas quais o PMMU deve se basear para definir ações no sentido de garantir 

maior mobilidade à população, com deslocamentos mais curtos, rápidos, em 

segurança e conforto para todos os modais, principalmente para o transporte coletivo 

e os transportes ativos.  

1.1 Características físicas 

As características geográficas e urbanas do Município configuram o espaço possível 

para a estruturação do sistema de mobilidade. Nessa seção, são descritas a 

localização, as rodovias que cortam o Município, a rede ferroviária que serve a Cidade, 

a hidrografia, o relevo e a vegetação do território. Este conjunto de características foi 

escolhido pela pertinência na estruturação, uma vez que estão intrinsecamente 

relacionados à mobilidade urbana.  

Osasco é um município pequeno, com área de apenas 64,95 km², localizado na 

Subregião Oeste da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), tendo como limites, ao 

norte e a leste, o Município de São Paulo; ao sul, o Município de Taboão da Serra, e a 

oeste, os municípios de Carapicuíba, Barueri, Santana do Parnaíba e Cotia. 

Figura 1. Município de Osasco no contexto da RMSP 
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A Rodovia Castelo Branco corta o Município em sua porção central de leste a oeste, 

enquanto a Rodovia Raposo Tavares corta um pequeno trecho no sul, nessa mesma 

direção; o Rodoanel Mario Covas tangencia a porção sudoeste e a Rodovia 

Anhanguera, a porção nordeste. Vale destacar a importância metropolitana da Av. 

dos Autonomistas como eixo estruturador histórico do Município e grande 

concentrador de atividades comerciais e de serviços. 

Quanto à hidrografia, o Rio Tietê cruza o Município de leste a oeste, enquanto seus 

afluentes se estendem no sentido norte-sul: Vermelho, Rico, Mutinga e Olaria (na 

margem direita) e Bussocaba, Carapicuíba e João Alves (na margem esquerda).  

Assim como o Rio Tietê, um trecho da antiga Estrada de Ferro Sorocabana (EFS), 

correspondente a trechos das atuais linhas 8 – Diamante e 9 – Esmeralda da CPTM, 

corta o Município no sentido leste-oeste. Cinco estações atendem à demanda 

populacional em termos de transporte metropolitano de massa: Presidente Altino, 

Osasco, Comandante Sampaio (Km 18), Quitaúna e General Miguel Costa (Km 21) 

A porção norte do Município é bastante acidentada e ainda não foi ocupada de 

maneira intensiva. Por se tratar de uma área dotada de algumas nascentes e 

cobertura vegetal conservada, é importante que o Município desenvolva instrumentos 

que impeçam o avanço da mancha urbanizada de forma descontrolada nessa direção. 
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Mapa 1. Condicionantes físicos do Município de Osasco 
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1.2 Geração e atração de viagens 

A relação entre as centralidades urbanas e os locais de moradia configuram a 

estrutura espacial de base para os deslocamentos da população e para a mobilidade 

urbana. A distribuição das atividades pelo território (uso do solo) produz as 

demandas para as viagens cotidianas. Os custos e duração dessas viagens refletem 

uma situação adversa, resultado das características de uma ocupação desordenada 

social e funcionalmente, bem como pela primazia até então proporcionada ao modo 

individual. É fundamental o papel do agente público, no sentido de estabelecer uma 

política de desenvolvimento urbano, que controle a ocupação e o uso do solo como 

meio de mitigar e/ou criar condições mais favoráveis aos padrões de mobilidade em 

termos de distâncias, conexões, segurança e conforto, com a redução da necessidade 

de longos deslocamentos diários e incentivo à aproximação entre 

emprego/educação/saúde/lazer e moradia. 

As diferentes regiões do Município são em geral classificadas como geradoras de 

viagens, assim consideradas as áreas de uso predominantemente residencial, com 

potencial de geração de demandas por viagens diárias de transporte, e as zonas 

atratoras de viagens, incluindo todas as de uso não residencial, onde estão 

concentrados os empregos e outras atividades que atraem viagens para trabalho, 

educação, saúde, compras, lazer e cultura. 

Na geração de viagens, foram identificadas as zonas residenciais mais densas e que, 

portanto, têm maior influência na produção diária de viagens, com destaque para 

projetos habitacionais e de urbanização com recursos provenientes do Governo 

Federal, através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e Minha Casa, 

Minha Vida (MCMV), e outros pretendendo parcerias com capital privado. 

Também foram identificadas propostas do Município para a construção de habitações 

populares, indicadas no Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS - 2012), 

e a demarcação das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), em geral com terrenos 

não edificados ou subutilizados, portanto, passíveis de ocupação e adensamento em 

curto prazo. O Mapa 2 mostra a localização desses polos de geração de viagens. 

O Mapa 3 mostra a localização dos empreendimentos considerados como “polos de 

atração de viagem”, empreendimentos de grande porte e trechos urbanos 

caracterizados por usos com potencial elevado de atração de viagens, gerando 

também novas demandas de transporte. Com exceção dos CEUs, tais 

empreendimentos se encontram onde está a maior parte da população, com forte 

concentração comercial e de serviços, sempre com um grande potencial de atração 

de viagens. 

O Centro de Osasco, associado a Av. dos Autonomistas, concentra as atividades de 

comércio e serviços, com unidades bancárias, serviços especializados, restaurantes, 

estacionamentos, dentre outros, sendo uma referência para toda a cidade. 

Além da Área Central, o Município apresenta alguns eixos concentradores de 

atividades de comércio e serviços, alguns irradiando do próprio Centro, como: Av. 
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Gal. Pedro Pinho/Av. João de Andrade/Av. Valter Boveri e Av. Antônio Carlos Costa, 

na região sul; e, na região norte, a Av. São José, a Av. das Esmeraldas e trecho da 

Av. Dr. Alberto Jackson Byington. 

Por fim, foi destacado como polo de atração de viagem significativo o perímetro na 

Zona Norte onde se concentram os Centros de Distribuição (CD) associados à Rodovia 

Anhanguera. 
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Mapa 2. Polos de geração de viagens Mapa 3. Polos de atração de viagens 
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1.3 Macroáreas de concentração de atividades econômicas 

Áreas de concentração de atividades econômicas, divididas por setor de atividade – 

comércio, serviço e indústria – indicam grande potencial de atração de viagens e 

consequente produção de demanda de transportes. A elaboração das macroáreas de 

atividades econômicas de Osasco buscou identificar a sua distribuição no território. 

O mapeamento baseou-se nas informações do Observatório do Mercado do Trabalho, 

produzido pela Prefeitura Municipal de Osasco (PMO) em parceria com o 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), com 

informações da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 

1.3.1 Comércio 

O Centro é forte concentrador de atividades comerciais, seguido pelo bairro Km 18. 

A macroárea de comércio está delimitada sobre esses bairros e sobre áreas contíguas 

que também possuem caráter comercial, como os shoppings ao longo da Av. dos 

Autonomistas. 

De forma esquemática, é possível reconhecer na malha urbana de Osasco a 

concentração de estabelecimentos comerciais ao longo dos principais eixos de 

transporte que interligam os bairros, conformando uma concentração linear. Essa 

configuração está representada Erro! Fonte de referência não encontrada.pelos 

eixos de comércio. 

Na região sul, destacam-se os eixos da Av. Gal. Pedro Pinho/Av. João de Andrade/Av. 

Valter Boveri, formando um arco até se conectar com Av. Novo Osasco, seguindo até 

a Av. Bussocaba. Partindo desse eixo, tem-se as avenidas Benedito Alves Turíbio e 

Sarah Veloso e a Rua Tenente Ângelo Casagrande. Destacam-se também pela 

atividade comercial a Av. Antônio Carlos Costa, partindo do Centro, o eixo da Rua 

Prof. Jose Azevedo Minhoto/Av. das Flores, partindo do Km 18, e a Av. Yara, partindo 

da Av. dos Autonomistas, com atividades comerciais específicas, como mecânicas e 

lojas de móveis. 

Na porção norte, destacam-se os eixos da Rua Presidente Costa e Silva e da Av. João 

Ventura dos Santos, assim como da Av. São José/Av. dos Remédios e o encontro das 

avenidas das Esmeraldas, Presidente Médici e Mutinga. 
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Mapa 4. Macroárea de comércio 

 

1.3.2 Serviços 

Lembrando que as atividades de serviços foram as que mais empregaram em 2012, 

duas macroáreas concentram essas atividadesErro! Fonte de referência não 

encontrada.. A primeira, de maneira semelhante às atividades comerciais, é 

representada pelo Centro e pelo bairro Km 18. Os bairros citados delimitam o 

perímetro dessa macroárea, somando-se a eles o bairro de Vila Campesina, um trecho 

de Vila Yara e um avanço do Centro em direção ao bairro de Vila Osasco. 

A segunda área concentradora de atividades de serviços está localizada na zona norte 

do Município, nos bairros Industrial Anhanguera, Platina e Industrial Mazzei, onde 

há um grande número de Centros de Distribuição que buscam a facilidade de conexão 

metropolitana e estadual proporcionada pela Rodovia Anhanguera. 

Alguns corredores de transporte também são concentradores das atividades de 

serviços, mas é importante destacar que há significativa ocorrência de 

estabelecimentos de serviços nas vias adjacentes, conformando uma distribuição 

mais homogênea do que a distribuição dos estabelecimentos comerciais. 
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Destacam-se como eixos de serviços, na porção sul, a formação de um arco entre os 

eixos das avenidas Gal. Pedro Pinho/João de Andrade/Valter Boveri e Antônio Carlos 

Costa. 

Na porção norte, destaca-se a Av. São José e a interseção das avenidas das 

Esmeraldas e Presidente Médici, que levam à macroárea de serviços identificada 

nessa porção do território. 

Mapa 5. Macroárea de serviços 

 

1.3.3 Indústrias 

Como pode ser visto no mapa a seguirErro! Fonte de referência não encontrada., 

uma macroárea de atividade industrial está localizada no bairro Industrial Centro e 

na área contígua, do outro lado da ferrovia, no bairro de Piratininga. Ambas as regiões 

são historicamente destinadas a esse uso e estão vinculadas aos eixos da Av. dos 

Autonomistas, da ferrovia e da Rodovia Castelo Branco 

A macroárea do Distrito Industrial e Empresarial Norte trata-se de uma região 

consolidada cujo uso predominante inicialmente instalado era industrial, porém, com 
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a saída de indústrias na década de 1990, passou a englobar o uso de serviços a partir 

da instalação de diversos Centros de Distribuição (CD), conforme indicado no item 

anterior. Entretanto, o uso industrial ainda se mantém e é responsável pelo maior 

número de empregos na região norte. 

As outras macroáreas industriais, como os Subdistritos Rodoanel do Distrito 

Industrial e Empresarial Sul, foram ocupadas mais recentemente a partir do 

interesse desencadeado pela construção do Rodoanel Mario Covas. 

Mapa 6. Macroárea industrial 

 

1.4 Centralidades 

A indicação de centralidades partiu do mapeamento da PMO de áreas com dinâmicas 

econômicas e sociais de destaque, que apresentam usos urbanos que promovem a 

concentração de pessoas. São áreas que se associam aos principais eixos de 

transporte e, consequentemente, movimentam o público, e onde se agrupam 

estabelecimentos comerciais e de serviços e equipamentos públicos ou privados de 

saúde, educação, esporte e lazer. As centralidades indicadas no 
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Mapa 7 foram classificadas como polares, aquelas que estão concentradas numa 

determinada localidade (centros de bairros, largos, próximas a terminais de ônibus), 

ou lineares, aquelas que se estendem ao longo de um importante eixo viário.  

1.4.1 Centralidades polares 

Foram identificadas como centralidades polares, na região norte: Capelinha, 

Rochdale e Remédios; e na região sul: Santo Antônio e Novo Osasco. Há também uma 

centralidade no bairro Km 18, próxima do centro expandido, em torno da Estação 

Comandante Sampaio da CPTM.  

Mais distantes do Centro, as centralidades de Capelinha, Rochdale e Santo Antônio 

vêm em seguida na classificação (Escala 2), estando em função de vias principais de 

ligação de alguns bairros mais afastados com a Área Central, mas que apresentam 

elevadas densidades populacionais (Helena Maria, Padroeira e Aliança). Nessas 

centralidades verifica-se a existência de equipamentos públicos e de 

estabelecimentos comerciais significativos, como supermercados. Há também 

variedade de estabelecimentos de comércio específico, como lojas de vestuário, 

móveis, etc., e de serviços, como agências bancárias e correios. 

Por fim, as centralidades polares de Remédios e Novo Osasco foram indicadas como 

de abrangência menor em relação às anteriores (Escala 3), principalmente pelo fato 

de sua atividade comercial e de serviços apresentar caráter local. É importante 

destacar a presença da Faculdade Radial (no Município de São Paulo) nas 

proximidades da centralidade de Remédios – que gera demandas de transporte – e do 

Terminal de Novo Osasco, que concentra nas suas imediações a maior parte de 

estabelecimentos de comércio e serviços da centralidade de Novo Osasco. 

1.4.2 Centralidades lineares 

As centralidades lineares consolidadas seguem o eixo de algumas avenidas 

principais, por onde circulam ônibus municipais e intermunicipais e, 

consequentemente, onde há significativa concentração de estabelecimentos de 

comércio e serviços. Na maioria dos casos, assumem configuração radial partindo da 

área de centralidade polar. Tais centralidades se destacam pela sua dinâmica 

econômica e social, com grande fluxo de pessoas, sendo elas: Av. dos Autonomistas, 

Av. João de Andrade, Av. Valter Boveri, Av. Antônio Carlos Costa, Av. Cruzeiro do 

Sul, Av. Presidente Costa e Silva, Av. João Ventura dos Santos e Av. São José. 

A centralidade linear consolidada de maior destaque é a Av. dos Autonomistas, que 

cruza a cidade no sentido leste-oeste, tem grande variedade de tipos de 

estabelecimentos comerciais e de serviços de grande porte, além de concentrar na 

sua área de abrangência importantes equipamentos públicos, como hospitais e o 

Teatro Municipal. 
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Mapa 7. Centralidades 
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1.5 Intervenções urbanas 

Quatro grandes propostas de intervenção urbana estão sendo desenvolvidas pela 

Prefeitura de Osasco, todas com grande potencial de impacto na ocupação do 

território municipal e na ampliação da infraestrutura viária, com previsão de 

readequações e novas interligações viárias, incentivo ao adensamento populacional 

através de coeficientes de aproveitamento altos, além da previsão de equipamentos 

de impacto significativo em termos de mobilidade. 

1.5.1 Operação Urbana Consorciada Tietê I 

A Operação Urbana Consorciada Tietê I (OUC Tietê I) – lei complementar nº 170/2008 

– tem por objetivo a ocupação de uma faixa desocupada entre o Rio Tietê e a ferrovia, 

com a instalação de usos diversificados e índices urbanísticos e parâmetros 

compatíveis com o potencial de crescimento da região. Ela pretende também 

implantar melhoramentos viários e promover o adensamento e reestruturação da 

área. 

Figura 2. Plano urbanístico da OUC Tietê I 

 

Fonte: PMO 

Dentre as diretrizes urbanísticas da OUC, vale destacar a implantação de uma ligação 

viária entre a Av. Nações Unidas, à margem esquerda do Rio Tietê, e a Av. dos 

Autonomistas, na altura da Vila Militar; a implantação de um parque linear na 

margem esquerda do Rio Tietê; e a construção de habitações de interesse social. 

A Lei da OUC prevê o aumento do coeficiente de aproveitamento do perímetro até o 

máximo de 4,0, mediante a compra de outorga onerosa. Segundo o plano urbanístico, 



 

20 

Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Osasco-SP 

53,58% do uso previsto será residencial, 23,86% destinado a áreas verdes e 8,22% 

para comércio e serviço. 

1.5.2 Operação Urbana Consorciada Tietê II 

A OUC Tietê II (lei complementar nº 203/2010) tem por objetivo consolidar o território 

compreendido entre a Rodovia Castelo Branco e a Av. dos Autonomistas como uma 

centralidade regional, readequar o sistema viário existente e implantar áreas verdes 

e institucionais e novas habitações de interesse social. 

O seu programa de intervenções prevê a implementação do Complexo Metropolitano, 

com o novo Paço Municipal, melhoramentos viários com abertura de novas vias e 

readequações das existentes e implantação de um novo sistema de áreas verdes, um 

Complexo Cultural e, por fim, a reurbanização da ZEIS. 

A Lei da OUC prevê o aumento do coeficiente de aproveitamento em todo o perímetro, 

o que significa o adensamento e o aumento do número de viagens no perímetro em 

um futuro próximo. No caso de alguns setores da OUC, os coeficientes máximos 

saltarão para 6,0, ou seja, terão ampla possibilidade de verticalização. 

Figura 3. Programa de intervenções da OUC Tietê II 

 

Fonte: PMO 

1.5.3 Operação Urbana Consorciada Paiva Ramos 

A OUC Paiva Ramos (lei complementar nº 222/2011) tem por objetivo a ocupação 

controlada no extremo norte do Município, em uma área de alto valor ambiental, 
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ainda predominantemente desocupada, mas que vive a ameaça iminente de 

ocupações irregulares. 

A OUC Paiva Ramos pretende a ocupação da área com uso residencial, comercial e 

de serviços, garantindo a preservação das áreas verdes, a contenção do vetor de 

expansão das ocupações irregulares, o aproveitamento do potencial paisagístico da 

porção entre a Rodovia Anhanguera e o Rodoanel Mario Covas e, por fim, a 

implantação do Parque Ecológico e do Jardim Botânico. 

Apesar do caráter ambiental e de contenção da expansão horizontal, esta OUC prevê 

também o adensamento populacional com a indicação de coeficientes de 

aproveitamento elevados em trechos pré-determinados, como o Setor 01-Residencial 

(CA máximo = 4,0) e o Setor 02-Comercial (CA máximo = 2,5).  

As principais intervenções viárias previstas na OUC são um novo trevo de ligação 

com o Rodoanel e uma nova alça de acesso da Rodovia Anhanguera para a malha 

urbana de Osasco. 

Figura 4. Programa de intervenções da OUC Paiva Ramos 

 

Fonte: PMO 

1.5.4 AIU Eixo Tietê 

A Área de Intervenção Urbana Tietê propõe uma estratégia para um grande processo 

de reestruturação urbana para uma faixa de 750 ha, ao longo de 5,5 km do eixo da 

ferrovia, englobando toda a Área Central e uma ampla área com potencial de 

renovação urbana, por meio de projetos a serem desenvolvidos em parceria com o 

setor privado visando o desenvolvimento econômico, social e urbano do Município. 

Á área de intervenção foi dividida em oito setores, organizados segundo três 

tipologias, conforme apresentado na figura a seguir. 
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Figura 5. Setores e tipologias previstos para a AIU Tietê 

 

Fonte: PMO 

Para cada um desses setores, são previstas intervenções em ampliação e qualificação 

do sistema viário principal, implantação de projetos especiais e qualificação dos 

espaços públicos com vistas a transformar as tipologias urbanas existentes.  
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2 Estudo de Demanda 

2.1 Metodologia 

A metodologia utilizada para o diagnóstico da demanda e da oferta do sistema de 

transportes de Osasco se baseia na utilização de um modelo de transportes e nos 

dados oriundos da Pesquisa Domiciliar Origem e Destino do Metrô de 2007 (OD 

2007), atualizados para o ano base de 2015. 

O modelo em questão foi desenvolvido para 1.895 zonas de tráfego1, sendo 59 zonas 

no Município de Osasco. Para atender aos objetivos do PMMU foi realizado um 

detalhamento que resultou em um total de 87 zonas compatíveis com o zoneamento 

original. 

Foi desenvolvida uma rede de simulação2 por meio do software EMME e nela estão 

representados os principais elementos da oferta do sistema de transportes 

municipais e metropolitanos.  

Para atualização dos dados de demanda foram realizadas pesquisas de campo que 

contabilizaram os volumes de veículos e de passageiros em locais estratégicos do 

Município. A atualização das matrizes de viagens se deu por meio do processo de 

ajuste com a utilização da rede de simulação. 

2.1.1 Base de dados e índices de mobilidade 

De acordo com os dados da Pesquisa OD 2007 os moradores de Osasco realizam 1,2 

milhões de viagens por dia, o que representa 3,2% das viagens da RMSP. 

Considerando o Índice de Mobilidade Urbana como a relação entre a quantidade de 

viagens diárias e a população residente, o Município apresenta 1,69 viagens por 

habitante por dia (v/h/d), valor 13% inferior à média da RMSP, que é de 1,95 v/h/d. 

Esta situação se altera ligeiramente quando a comparação é feita com os demais 

municípios componentes da região Oeste da RMSP.  

                                           

1 Zonas de tráfego: conceito utilizado na Pesquisa OD do Metrô/2007, consiste na unidade territorial 

básica para o levantamento da origem e destino das viagens. É a menor unidade para a qual está 

garantida a validade estatística das informações. Disponível em 

http://www.stm.sp.gov.br/images/stories/Pitus/Pitu2025/Pdf/sintese_od_2007.pdf. Para mais 

informações ver seção “2.1.2 Zoneamento” deste documento.  
2 Há explicação detalhada sobre a rede de simulação no item “2.1.3. Rede de simulação”. 

http://www.stm.sp.gov.br/images/stories/Pitus/Pitu2025/Pdf/sintese_od_2007.pdf
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Figura 6. Índice de Mobilidade (viagem por habitante por dia) 

 
Obs: TNM = Transporte ativo; TI = Transporte Individual e TC = Transporte Coletivo 
Fonte: OD RMSP, 2007 

Considerando a divisão modal das viagens com origem no Município, 30% das viagens 

são feitas por meios ativos (não motorizados: bicicleta ou a pé), 40%, por modos 

motorizados coletivos e 30%, por modos motorizados individuais. 

Figura 7. Divisão Modal em Osasco, Região Oeste da RMSP (sem Osasco) e RMSP 

 
Obs: TNM = Transporte ativo; TI = Transporte Individual e TC = Transporte Coletivo 
Fonte: OD RMSP, 2007 

Em termos de destino das viagens motorizadas originadas em Osasco, o gráfico a 

seguir mostra alguns elementos interessantes. Primeiro, se destaca forte presença de 

viagens com destino externo ao Município, representando 56% do total. Destaca-se 

ainda a importância do Município de São Paulo como principal destino externo das 

viagens originadas em Osasco, representado 41% do total de viagens. 

Figura 8. Destinos das viagens originadas em Osasco 

 
Fonte: OD RMSP, 2007 
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Outro elemento interessante da análise é que o transporte individual é utilizado mais 

para viagens internas ao Município (45% do total de viagens de transporte individual) 

e para viagens com destino nos demais municípios da região Oeste (18% do total de 

viagens de transporte individual), portanto, mais curtas. Por outro lado, as viagens 

de transporte coletivo têm maior presença nos deslocamentos mais longos, 

principalmente com destino no Município de São Paulo (47% do total de viagens de 

transporte coletivo). 

2.1.2 Zoneamento 

Conforme já comentado, para os estudos do PMMU foi definido um novo zoneamento 

resultante do detalhamento maior no Município com 87 zonas de tráfego, agregando 

setores censitários e, ao mesmo tempo, mantendo compatibilidade com as zonas e 

subzonas do Metrô. 

Figura 9. Zoneamento de tráfego do PMMU 

 

2.1.3 Rede de simulação 

No modelo de transportes a oferta é representada em uma rede de simulação onde o 

sistema viário e as rotas do sistema de transporte coletivo são construídas 

matematicamente. Os elementos considerados são: 
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a)  Rede viária do Município de Osasco e da RMSP envolvendo a rede viária 

principal e todas as ligações utilizadas pelo transporte coletivo; 

b)  Sistemas de transporte coletivo com os seguintes elementos: 

-  Sistema de transporte coletivo do Município de Osasco; 

-  Sistema de transporte coletivo sobre pneus do Município de São Paulo – 

SPTRANS; 

-  Sistema de transporte coletivo metropolitano – EMTU; 

-  Sistema de transporte coletivo dos demais municípios da RMSP;  

-  Sistema metroviário; 

-  Sistema ferroviário; 

c)  Sistema tarifário considerando as grades tarifárias de todos os sistemas 

envolvidos, inclusive as integrações. 

2.1.4 Produção e atração de viagens 

O modelo de transporte desenvolvido permitiu uma atualização dos dados de 

produção e atração de viagens obtidos das matrizes da OD 2007, a partir das 

pesquisas realizadas, gerando novas matrizes de origem e destino, para as viagens 

pelos modos individual e coletivo, atualizadas para o ano-base de 2015. Os mapas a 

seguir ilustram os volumes de viagens produzidas e atraídas em cada zona de tráfego 

definida para o PMMU. 

Figura 10. Produção e atração de viagens por zona em modo individual no pico da manhã 
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Figura 11. Produção e atração de viagens por zona em modo coletivo no pico da manhã 

 

2.1.5 Indicadores e diagnóstico do sistema de transporte 

A análise dos resultados da alocação das matrizes de origem e destino dos modos 

individual e coletivo para o ano-base de 2015 permite a obtenção de alguns 

indicadores clássicos dos sistemas de transportes:  

a) Para os modos motorizados individuais 

O transporte individual em Osasco é responsável por 43% das viagens motorizadas 

e, de acordo com os indicadores extraídos do modelo de transportes, a velocidade 

média no sistema viário municipal é estimada em 18,0 km/h. Os veículos que 

utilizam o sistema viário da cidade percorrem na hora pico da manhã 176,7 mil 

quilômetros e dispendem um total de 9.800 horas. 

A distribuição das viagens pelo sistema viário segue uma conformação dispersa, 

típica do modo de transporte individual. De fato, como o automóvel permite viagens 

praticamente “porta a porta”, a característica é sua distribuição pela malha viária. 

Porém, pela falta de um viário mais articulado, ainda é possível identificar a 

concentração de viagens ao longo das vias que oferecem melhores conexões internas 

ao Município, principalmente melhor acesso ao Centro, bem como nas que 

possibilitam conexões com os municípios limítrofes ou seu atravessamento. 

Com exceção da Av. dos Autonomistas, do trecho sul do Eixo Norte-Sul 

Bussocaba/Brasil e do trecho norte do Eixo Norte-Sul Nova Granada/Getúlio Vargas, 
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as vias mais solicitadas pelo transporte individual nem sempre são aquelas utilizadas 

pelo transporte coletivo. Muito provavelmente, isso ocorre porque os condutores 

optam por vias alternativas pelo fato da maior parte do sistema viário não dispor de 

infraestrutura favorável, o que dificulta a circulação. São vias de pista simples, com 

apenas uma faixa de rolamento por sentido, devido ao estacionamento liberado na 

maior parte dos trechos, obstáculos redutores de velocidade e outras interferências 

que induzem os condutores a circularem por vias não utilizadas pelos ônibus. 

Na Av. dos Autonomistas, os fluxos no sentido Capital são superiores aos verificados 

no sentido contrário e variam de 1.800 veíc/h3 a 3.000 veíc/h. Na altura da Área 

Central, também são observados fluxos significativos no sentido Carapicuíba, da 

ordem de 3.000 veíc/h, justamente pela forte presença de comércio, serviços 

(principalmente saúde), escritórios e de algumas indústrias ali instalados. Estes 

carregamentos indicam que a via se encontra em seu limite de saturação. Fluxos 

superiores ao da Av. dos Autonomistas somente são observados nas rodovias que 

cruzam o Município e, equivalentes, nas vias que recebem o fluxo rodoviário. 

A baixa utilização da chamada “Superavenida”, principalmente no trecho da Rua da 

Estação, pode ser atribuída aos conflitos na região do entorno da Estação Osasco e 

do terminal de ônibus, que geram grande movimentação em todo o entorno, 

principalmente de pedestres, somado à falta de sinalização de orientação. 

As poucas opções de transposição das barreiras (rio, ferrovia e rodovia) são bastante 

solicitadas. É possível observar ainda que os movimentos mais significativos utilizam 

um sistema viário basicamente radial. 

Do viário estrutural cabe comentar o carregamento verificado no eixo formado pela 

Rua N. Sra. Imaculada Conceição/Rua Aristides Belini/Av. Gal. Pedro Pinho que, 

apesar de também ser itinerário do transporte por ônibus, apresenta características 

físicas mais favoráveis a deslocamentos mais longos e que proporciona melhor acesso 

aos bairros lindeiros. 

Outro local que merece atenção com relação aos carregamentos obtidos são as 

avenidas Giusepe Saco e Benedito Alves Turíbio, que fazem a ligação com o Rodoanel, 

mas que não estão adequadas para receber tal fluxo. É o caso também do eixo 

formado pela Av. João Barbosa de Siqueira/Av. Mal. João Batista M. Moraes, que 

permite a ligação com a Av. Leonil Crê Bertolosso e com a Estrada Copaíba, 

pertencente ao Município de Carapicuíba, viário muito solicitado, mas com 

capacidade bastante reduzida. 

Na Zona Norte do Município destaca-se como eixo mais carregado a Av. Dr. Alberto 

Jackson Byington, via que atende toda região industrial e os centros logísticos, 

porém, com características físicas totalmente desfavoráveis à circulação intensa de 

caminhões, inclusive carretas com grande capacidade de carga. 

 

                                           

3 veíc/h: veículos por hora 
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Figura 12.Carregamento do sistema de transporte individual (2015) Figura 13. Carregamento do sistema de transporte coletivo (2015) 
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b) Para os modos motorizados coletivos 

No sentido Leste-Oeste, o trecho de maior carregamento para o sistema municipal e 

intermunicipal de ônibus ocorre na Av. dos Autonomistas, próximo à Rua Primitiva 

Vianco, com um carregamento de 11.100 passageiros por hora pico manhã. 

A Av. dos Autonomistas possui uma variação de demanda significativa ao longo de 

seu trecho. Analisando-se do sentido oeste para leste, a demanda alcança 6.400 

passageiros próximo à Estação Quitaúna da CPTM e aumenta para 11.000 

passageiros, próximo à Estação Comandante Sampaio, em função da entrada das 

linhas provenientes da região sul. Na Estação Comandante Sampaio há uma 

diminuição da demanda das linhas que passam pela Av. dos Autonomistas em razão 

da forte integração de passageiros com o trem metropolitano. 

No trecho próximo à Av. João Batista, parte da demanda se dirige ao Centro de 

Osasco (cerca de 3.500 passageiros), o que reduz o carregamento de passageiros na 

Av. dos Autonomistas, sentido São Paulo, para 4.800 passageiros. Próximo à Rua 

Antônio Agú, a demanda se eleva novamente, devido às linhas que partem do Centro 

para a região sul do Município. No trecho da Av. dos Autonomistas, em frente do 

Shopping União, a demanda é de 6.300 passageiros, caindo para 4.700 próximo ao 

Terminal Vila Yara. 

Existem poucas alternativas à Av. dos Autonomistas para o transporte coletivo no 

sentido leste-oeste, sendo mais contínuo o eixo formado pelas Av. Presidente Médici 

e Av. Mutinga, com uma demanda média de 3.000 passageiros, a sua maioria 

transportados por linhas intermunicipais com destino ao Município de São Paulo. 

Na Área Central, por sua vez, ocorrem altas demandas para o transporte coletivo, em 

parte pelo fato da região concentrar estabelecimentos de comércio e de serviços, e 

também por ser um importante ponto de integração do sistema municipal com as 

linhas do trem da CPTM. Verifica-se demandas de 7.500 passageiros na Rua Dona 

Primitiva Vianco e de iguais 7.500 passageiros na hora pico manhã na Av. Fuad 

Auada vindos da Região Norte. 

No sentido sul-norte, o principal eixo de transporte é o da Av. Bussocaba e Rua 

Narciso Sturlini, com uma demanda de 9.800 passageiros no sentido Centro. Por sua 

vez, no sentido norte-sul, além da demanda na Av. Fuad Auada, a Av. Getúlio Vargas 

é um importante eixo de transporte proveniente dos bairros de Munhoz Júnior e 

Helena Maria, com uma demanda de 5.500 passageiros na hora pico manhã. 
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3 Condições atuais da Mobilidade Urbana 

em Osasco 

A articulação entre os diferentes meios de transporte é um dos aspectos 

fundamentais para a constituição de uma rede de transportes equilibrada e garantia 

de maior mobilidade urbana. No entanto, a rede existente em Osasco, como a maioria 

das cidades brasileiras, manteve a lógica de não priorizar o transporte coletivo e os 

modos de transporte ativo, contrariando a atual Política Nacional. O diagnóstico aqui 

apresentado foi elaborado a partir desse novo paradigma. 

São analisados nesse capítulo os componentes da rede existente no Município, 

identificando suas características, infraestrutura, função e deficiências: 

Infraestrutura viária – subsistema do sistema de transporte tendo como função 

articular todos os modais, é a base para o deslocamento de pessoas e mercadorias e 

permite a integração das diferentes atividades urbanas, sendo, por isso, considerado 

um subsistema do sistema de transporte. A infraestrutura é construída e organizada 

com o objetivo de proporcionar mobilidade adequada às necessidades da população, 

objetivo nem sempre observado no Município. É formada pelas calçadas, pelas pistas 

de rolamento, vias exclusivas para pedestres e outros componentes tais como 

sinalização, pontos de parada de ônibus, baias para operação de carga/descarga e 

embarque/desembarque de passageiros. Também são abordados os projetos e planos 

existentes para ampliação e maior capacidade dessa rede viária. 

Serviços de transporte coletivo – os serviços municipais e intermunicipais por ônibus 

representam parcela significativa dos deslocamentos por transporte público em 

Osasco. Porém, esse subsistema carece de infraestrutura e de priorização; além de 

não constituir uma rede única, complementar e integrada que, ao contrário, 

disputam o mesmo espaço físico e também passageiros. Outra grande parcela da 

população utiliza o sistema sobre trilhos – o trem metropolitano.  

Transporte Ativo – trata-se dos deslocamentos realizados por modos não motorizados 

– a pé ou por bicicletas, circulação praticamente ignorada nas cidades brasileiras 

como elemento do sistema de transporte, apesar de ser parcela expressiva nas 

viagens urbanas. Em Osasco, são grandes as dificuldades observadas, 

principalmente para os deslocamentos a pé, em razão da topografia (calçadas 

irregulares) e das barreiras naturais e físicas do território, que não contribuem para 

uma acomodação mais favorável a esse subsistema de transporte urbano. As pessoas 

com dificuldades de locomoção, os idosos, são a camada da população mais 

prejudicada. 

Transporte de Cargas – refere-se à circulação de caminhões de forma geral, como 

também o estacionamento e a realização da operação de carga/descarga de 

mercadorias. Algumas vias estruturais da cidade já apresentam restrição ao tráfego 

de caminhões, com regulamentação de dias e horários, instituídas por meio de 

legislação específica no Município. Porém, no diagnóstico adiante, são destacados os 
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problemas variados que ocorrem em áreas específicas onde há concentração de 

indústrias e centros de logística, bem como o abastecimento do comércio na área 

central. 

3.1 Condições atuais da infraestrutura viária 

3.1.1 Morfologia do sistema viário 

A morfologia urbana do Município, no que se refere ao sistema viário, sofre os 

problemas de um município dividido pelo Rio Tietê, pela ferrovia e pela Rodovia 

Castelo Branco. A dificuldade de transpor o Rio Tietê retardou a expansão da cidade 

em direção ao norte; os núcleos ali instalados tinham mais articulação com São 

Paulo, do que com Osasco. 

A construção da Rodovia Castelo Branco, no final da década de 1960, criou condições 

para ocupação da área norte do Município. Ao mesmo tempo que viabilizou a 

urbanização ao longo de seu eixo, a nova estrada consolidou o seccionamento do 

território e se tornou mais uma barreira para a integração intraurbana dificultando 

a conexão entre os sistemas viários adjacentes. 

A cidade hoje conta com poucas opções de articulação entre as zonas norte e sul, e 

as passagens existentes se tornaram pontos de estrangulamento da circulação. A 

superação dessas barreiras é um sério problema, tendo em vista que novas 

transposições exigem a construção de pontes e viadutos, obras caras tanto pelos 

gastos com a própria execução quanto com as inevitáveis desapropriações. 

A forma como se deu o desenvolvimento urbano, em vez de as integrar e incorporar, 

transformou as características do território onde se desenvolveu a cidade em “barreiras”. 

Hoje ainda o Rio Tietê é considerado uma barreira natural e as barreiras físicas são a 

ferrovia e a Rodovia Castelo Branco, de modo que foi criada uma cidade seccionada, 

dependentes de duas únicas opções de transposição existentes.  

3.1.2 Classificação viária 

Não existe formalmente uma classificação, nem tampouco uma hierarquia viária no 

Município de Osasco, entretanto, há uma clara distinção das vias que cruzam o 

território municipal, conforme os papéis que essas desempenham na organização da 

circulação interna e de passagem, limitada ainda pelas suas características físicas e 

operacionais. 

Na caracterização do sistema viário, foi adotada parcialmente a classificação 

consolidada pela Secretaria Estadual do Transporte Metropolitano para toda a RMSP 

dentro do projeto do Sistema Viário de Interesse Metropolitano – SIVIM. 

 Sistema viário macrometropolitano 

Na categoria de Sistema Viário Macrometropolitano foram incluídas as rodovias que 

margeiam ou cortam o Município: Castelo Branco, Anhanguera, Raposo Tavares e 
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Rodoanel Mário Covas, todas com caráter de via expressa e sob jurisdição do Governo 

do Estado.  

No âmbito local, foi identificado um sistema viário estrutural, definido como o 

conjunto de vias sob jurisdição da Prefeitura, que organizam os principais 

deslocamentos intraurbanos, municipais e regionais. Essas vias, por sua vez, foram 

divididas em dois grupos: o primeiro, incluindo apenas a Av. dos Autonomistas, 

cruzando o Município no sentido leste-oeste, e o segundo compreendendo os dois 

eixos viários que fazem as ligações entre as zonas norte e sul do Município. 

 Av. dos Autonomistas 

A Av. dos Autonomistas é a principal via de Osasco, cruzando o Município no sentido 

leste-oeste, recebe parte do fluxo de viagens entre a Região Oeste da RMSP e a Capital. 

Apesar da maior capacidade viária (3 faixas/sentido), se comparada com as demais 

vias municipais, o corredor já está saturado e não conta com rotas alternativas que 

promovam a ligação no sentido leste-oeste para desvio do fluxo, uma vez que o 

sistema viário adjacente é irregular e dificulta a opção por caminhos alternativos. 

A via conta com faixas exclusivas para ônibus à direita, em ambos os sentidos, mas 

o seu desempenho é prejudicado pela movimentação de veículos que acessam os 

lotes. Há restrição à circulação de caminhões nos horários de pico, mas a proibição 

é frequentemente descumprida em função de limitações da fiscalização de trânsito. 

 Ligações Norte-Sul 

Dois importantes eixos estruturam os deslocamentos no sentido norte-sul, ambos 

constituídos por diversas vias, nem sempre bem articuladas, que apresentam 

diferentes denominações e características físicas e operacionais. Ainda assim ambas 

cumprem a função de conectar as regiões norte e sul do Município, sendo as únicas 

opções viárias para transpor as barreiras formadas pela ferrovia, pelo Rio Tietê e pela 

Rodovia Castelo Branco. 

Nos dois eixos se aplica a restrição à circulação de caminhões nos horários de pico 

manhã e tarde, em dias úteis, no período das 07h00 às 09h00 e das 17h00 às 19h00, 

porém a regulamentação não é respeitada por muitos condutores. 

a) Eixo Bussocaba/Brasil 

O eixo Bussocaba/Brasil é a principal conexão entre as zonas norte e sul do 

Município e permite conexão com a Av. dos Autonomistas. 

O eixo está conformado por vias de fundo de vale, com canal aberto em praticamente 

toda sua extensão. Apesar da largura confortável das vias, o corredor apresenta sérios 

problemas de saturação, principalmente no trecho onde há cruzamento entre fluxos 

urbano e rodoviário e nos trechos com apenas 2 faixas por sentido. 

O trevo de acesso à Rodovia Castelo Branco não conta com alças que permitam 

realizar todos os movimentos de entrada na rodovia. 

b) Eixo Nova Granada/Getúlio Vargas 
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Esta segunda ligação no sentido norte-sul é formada pela Av. Visc. de Nova Granada, 

Vd. Pres. Tancredo Neves (conhecido como Vd. da Integração) e Av. Getúlio Vargas. 

Também é uma importante conexão entre as duas regiões do Município, porém não 

permite articulação com a Rodovia Castelo Branco nem com a Av. dos Autonomistas. 

Os fluxos mais significativos ocorrem nas proximidades da rodovia e entre esta e a 

ferrovia, justamente pela falta de ligação favorável com viário ao sul. O fluxo no 

sentido Centro utiliza a Av. das Nações Unidas e parte do eixo Bussocaba/Brasil, 

sobrecarregando este último. 

As obras de prolongamento e duplicação da Av. Visc. de Nova Granada, em execução, 

facilitarão o acesso aos bairros localizados no extremo sul do Município. 

O volume de caminhões é significativo na Av. Getúlio Vargas, justamente por essa via 

se articular com outras avenidas que dão acesso à área industrial e aos CDs.  

 Sistema viário de penetração nos bairros 

Esta categoria do sistema viário municipal é caracterizada essencialmente pelas 

ligações que promovem na cidade e pelo seu uso como suporte ao sistema de 

transporte coletivo.  

Uma série de vias tem como papel conectar e distribuir os diversos fluxos que ocorrem 

no ambiente urbano. Em Osasco, particularmente, a malha viária se apresenta 

desarticulada, resultado de uma urbanização sem controle e adaptada às restrições 

geográficas ou construídas no território como a ferrovia e as rodovias. 

Na Zona Sul, o viário principal é melhor estruturado: as vias são mais largas, a malha 

é mais abrangente e atende melhor aos bairros; ao norte o viário principal tem parte 

baseada em antigos caminhos ou é resultado de ocupações irregulares. 

O Município padece de uma malha viária que proporcione a articulação entre os 

principais eixos e os bairros, assim, há tráfego excessivo em determinadas vias ou 

trechos delas e muitas vezes, para acesso a alguns bairros, é necessário realizar 

percursos negativos. 

Grande parte desse viário principal constitui centralidades lineares, com grande 

movimentação e demanda por estacionamento, em vias nem sempre com capacidade 

suficiente. 

As calçadas, em geral, são irregulares, com degraus, em razão da topografia 

acidentada, porém há situações que os degraus não se justificam e comprometem a 

circulação e acessibilidade dos pedestres, principalmente nos trajetos do transporte 

coletivo e locais com uso comercial e de serviços. 

Na urbanização da região sul, as calçadas são mais largas e confortáveis, ao contrário 

da região norte, onde o pedestre encontra maior dificuldade no seu deslocamento (há 

vias sem calçadas, locais intransitáveis com entulho, piso sem revestimento, com 

obstáculos, dentre outros impedimentos). 



 

36 

Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Osasco-SP 

Falta o rebaixamento de guias nas travessias na maior parte da cidade, como também o 

piso tátil direcional para orientação e mobilidade de pessoas com deficiência visual. Nem 

mesmo os corredores comerciais, onde há intensa movimentação de pedestres, contam 

com a acessibilidade garantida de acordo com leis e decretos federais. Além disso, em 

todo o Município é comum o estacionamento de automóveis sobre as calçadas, situação 

que dificulta a circulação de pedestres e os coloca em risco de acidentes por serem 

obrigados a utilizar a pista destinada aos veículos. 

A falta de infraestrutura específica para a utilização da bicicleta (ciclovias, ciclofaixas 

e paraciclos e/ou bicicletários) e a falta de outras medidas efetivas de moderação do 

tráfego desestimulam o uso da bicicleta para trajetos mais longos. 

 Área Central 

Aqui é considerada a área que engloba os bairros denominados Centro e Industrial 

Centro, onde se concentram agências bancárias, os grandes magazines, shopping, 

mercado e comércio diversificado. Além das atividades comerciais, ali estão 

instalados alguns hospitais, clínicas médicas e laboratórios. Conta ainda com escolas 

do SENAC e do SESI, escolas públicas e privadas. No bairro Industrial Centro ainda 

restam algumas grandes indústrias em pleno funcionamento. 

Com exceção da Rua da Estação, que apresenta pista dupla, as vias no Centro têm 

capacidade reduzida e calçadas estreitas. Toda a malha viária é de pista simples, 

algumas com seção bastante reduzida, consequência da ocupação mais antiga no 

entorno da estação ferroviária. Ruas com menor movimentação de veículos contam 

com estacionamento rotativo em ambos os lados da via, deixando apenas uma faixa de 

rolamento para circulação. 

A enorme concentração de importantes polos de serviço e comércio gera uma intensa 

movimentação de pedestres, sem que as calçadas sejam dimensionadas para 

comportar tal fluxo, além de não apresentarem bom estado de conservação e soluções 

que garantam a acessibilidade universal. 

O Município não adota a prática de iluminação de travessias de pedestres, mesmo 

nessa área com grande movimentação de pessoas, o que daria mais segurança a estes 

usuários. Há poucas travessias com esse dispositivo. 

Para a circulação de veículos, a área conta com acessos e vias de circulação limitados. 

Com a barreira ao norte dada pela ferrovia, os intensos volumes veiculares ficam 

concentrados em poucas vias. O sistema de ônibus também é prejudicado por essa 

característica da área central. 
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Mapa 8. Sistema viário estrutural de Osasco 
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3.1.3 Planos e projetos que envolvem o sistema viário 

Vários projetos foram desenvolvidos no Município por órgãos de diferentes esferas de 

governo. A Prefeitura tem um plano de novas avenidas, cujo objetivo é construir 

caminhos para o desenvolvimento, com muitas intervenções sendo concluídas, 

outras em andamento. O Governo Estadual, por meio de suas empresas, 

principalmente as envolvidas com as questões metropolitana como Metrô, CPTM, 

EMTU, tem projetos de novas linhas de trem e metrô, construção de corredores de 

ônibus, porém, são obras que deverão ficar prontas a longo prazo. Há também 

projetos da CCR, concessionária da Rodovia Castelo Branco, sujeita à Agência 

Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – 

ARTESP, que pretendem melhorar os trevos de acesso da rodovia ao Município. 

a) Propostas no âmbito municipal 

Algumas das intervenções previstas no plano de obras da Prefeitura acabaram de ser 

entregues, como é o caso da Av. Bandeirantes, da Av. Panorâmica e da Av. 

Transversal Sul. Outras estão em fase final de execução como a duplicação da Av. 

Manoel Pedro Pimentel e a Via Paralela à Rua Herman, já descritas anteriormente. 

O Plano de Novas Avenidas prevê ainda: 

 Rua Arinos 

O prolongamento da Rua Arinos faz parte do programa de urbanização do Jardim 

Santa Rita que envolve, além da construção de moradias, um piscinão antienchentes 

e a canalização de córregos. Depois de concluído, deverá mudar completamente a 

circulação de veículos na região, pois ligará o Parque Industrial Mazzei com a Av. Dr. 

Alberto Jackson Byington e, posteriormente, à Rodovia Anhanguera, principal 

destino dos caminhões que atendem essa área industrial da cidade. 

 Av. Braço Morto do Rochdale 

Como parte do programa de urbanização do bairro Rochdale, após a canalização do 

Braço Morto do Rio Tietê no trecho compreendido entre o Pinheirinho e o Rio Tietê, 

no Piratininga, serão construídas vias marginais ao córrego e implantado um parque 

linear. A nova avenida, com aproximadamente 2,5 km de extensão, com início no 

Parque Industrial Mazzei (Baronesa), atravessará os bairros Aliança, Canaã e 

Rochdale, passando sob a Rodovia Castelo Branco até atingir a Av. Presidente 

Kennedy. Além da via, serão construídas duas novas pontes, uma na confluência do 

Córrego Rico e outra na Rua Paula Rodrigues, e também uma passarela para 

pedestres, que fará a ligação do Rochdale ao Jardim Aliança.  

 Terceira Ponte 

A Prefeitura prevê a construção de uma nova ponte sobre o Rio Tietê, ligando o 

Centro, a partir da Av. Marechal Rondon, ao bairro do Rochdale, conectando com a 

futura avenida marginal ao Braço Morto do Tietê. O projeto envolve a construção da 

ponte e de viaduto, constituindo uma estrutura que passará sobre a linha férrea da 
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CPTM, o Rio Tietê e a Av. Presidente Kennedy. Esta transposição tem por objetivo 

melhorar a mobilidade entre as regiões norte e sul, bem como facilitar o acesso à área 

central, principalmente para o sistema de transporte coletivo por ônibus.  

 Av. Eurico da Cruz 

A Prefeitura prevê o prolongamento da Av. Eurico da Cruz, no bairro Munhoz Júnior, 

até a Av. Getúlio Vargas. Essa nova ligação viária também atenderá os bairros Castelo 

Branco e IAPI, permitindo a reformulação do atendimento do sistema de transporte 

por ônibus. 

 Binário Rua Presidente Costa e Silva / Rua Walt Disney 

Trata-se da implantação do Corredor Via Norte, que prevê a duplicação da Rua 

Presidente Costa e Silva, conectando-a às avenidas Bandeirantes e Brasil, e adoção 

de binário com a Rua Walt Disney, onde encontra-se localizado o Terminal de Ônibus 

Helena Maria. 

 Av. Visconde de Nova Granada 

O projeto prevê a duplicação dessa via em etapas. O primeiro trecho, já em obras, de 

canalização do Córrego João Alves está localizado entre a Rua José Joaquim Pinto e 

o Largo do Salgado e compreende o prolongamento da Av. Sport Club Corinthians 

Paulista. O segundo trecho irá do Largo do Salgado até cerca de 700 metros após a 

interseção com a Av. Jaguaribe, onde há terreno sem edificação e se prevê a 

construção de novo viário para conexão com as avenidas Flora e Dª. Blandina Ignês 

Júlio. Desse ponto está prevista ainda a implantação de uma nova via na diretriz da 

Av. Sarah Veloso, com a construção de túnel de 165 metros sob a Av. João de 

Andrade. 

Além de promover maior mobilidade para esse eixo norte-sul da cidade, garantindo o 

acesso a vários bairros, o projeto engloba a implantação de ciclofaixa, corredor de 

ônibus com faixa exclusiva. 

 Sistema viário na Operação Urbana Consorciada Tietê I 

A OUC Tietê I não se limita a intervenções viárias, porém, alguns de seus principais 

legados para cidade serão obras de construção ou expansão do sistema viário, 

realizadas em parceria com a iniciativa privada.  

A principal obra viária ligará a Av. dos Autonomistas, em Quitaúna, com a Av. das 

Nações Unidas, no Bonfim, ao lado do Vd. Tancredo A. Neves, com previsão de uma 

passagem inferior para transpor a ferrovia. 

 Sistema viário na Operação Urbana Tietê II 

A OUC Tietê II compreende o viário interno à área formada pelo Complexo Viário 

Maria Campos, Av. Fuad Auada e o Complexo Viário Presidente Tancredo A. Neves. 

Estão previstas várias intervenções viárias, tais como: readequação de calçadas, 

abertura de vias, construção de alça em viaduto, implantação de passagem 
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subterrânea para veículos e pedestres, implantação de ponte para pedestres e ciclovia 

sobre o Rio Tietê, implantação de passarela de pedestres sobre o Rio Tietê, construção 

de duas pontes para veículos sobre o Rio Tietê e implantação de ciclovias. 

 Sistema viário na Operação Urbana Paiva Ramos 

A operação urbana compreende um conjunto de intervenções com objetivo de se ter 

um desenvolvimento controlado e sustentável de área situada no extremo norte do 

Município, contendo o vetor de expansão do uso residencial com ocupação irregular 

e assegurando a conservação das áreas verdes de preservação permanente. Além 

disso, prevê melhorias no sistema viário do entorno e de acesso à área e execução de 

obras viárias para acesso pelo Rodoanel ou pela Rodovia Anhanguera, na altura do km 

19. 

b) Propostas no âmbito do Governo do Estado 

O principal projeto viário desenvolvido por órgãos ligados ao Governo do Estado em 

Osasco é a proposta da EMTU de implantação do corredor metropolitano de 

transporte coletivo Itapevi – São Paulo (Metrô Butantã), integrante do Programa de 

Corredores Metropolitanos – PCM. 

O corredor com 23,6 km de extensão passará pelos municípios de Itapevi, Jandira, 

Barueri, Carapicuíba, Osasco e São Paulo. Em Osasco será construído ao longo da 

Av. dos Autonomistas, ligando o futuro Terminal Itapevi ao Terminal Vila Yara. 

As intervenções abrangem a prioridade à circulação dos ônibus em faixas exclusivas, 

à esquerda, com construção de faixas de ultrapassagem nas paradas, quando couber, 

alargamentos, baias ou outros dispositivos, visando à operação de diversos tipos de 

linhas e seus serviços. Nas paradas, as plataformas serão implantadas para 

embarque em nível, garantindo acessibilidade universal e redução do tempo de 

parada nos pontos. Como o projeto mantém a capacidade ao longo da avenida e a 

maior parte das paradas possibilitarão a ultrapassagem dos ônibus, a circulação do 

tráfego geral não será afetada pela nova configuração. 

Algumas conversões à esquerda, hoje existentes na avenida, serão eliminadas e 

outras solucionadas com intervenções localizadas. O projeto em elaboração não prevê 

a implantação de qualquer infraestrutura para a circulação de bicicletas ao longo do 

eixo. 

c) Projeto ARTESP / Concessionária CCR 

Um conjunto de obras viárias foi formulado pela CCR, concessionária que opera e 

Rodovia Castelo Branco, cujo objetivo é dar maior mobilidade ao tráfego geral e 

facilitar as conexões inter e intraurbanas. São previstas obras de arte especiais 

(pontes e viadutos) para melhorar os acessos à Cidade, transpor barreiras físicas e 

naturais existentes, realizar ajustes de geometria em pontos localizados, com o 

objetivo de organizar melhor os fluxos, e eliminar gargalos para proporcionar melhor 

desempenho ao tráfego geral. 

 Nova entrada da Cidade 
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O projeto prevê a construção de um novo viaduto ligando a Rodovia Castelo Branco 

(pista local oeste) diretamente à Av. Fuad Auada, que se conecta à Av. Maria Campos, 

na região central da cidade, facilitando a chegada a Osasco somente para o tráfego 

proveniente da Marginal Tietê. Com esta concepção será eliminado o acesso que hoje 

é realizado pela faixa da esquerda da pista expressa da rodovia (Saída 15), em 

situação pouco favorável à segurança. 

O viaduto irá facilitar o acesso à Área Central e eliminará o conflito entre o tráfego 

com destino a Osasco e o tráfego rodoviário que segue pela Av. das Nações Unidas 

para atingir a pista local da Marginal Pinheiros. Também deverá ocorrer impacto 

positivo no desempenho do fluxo proveniente da Av. Brasil com destino à região sul, 

que contará com menor volume de veículos na alça de acesso ao Vd. Maria Campos. 

 Rodovia Castelo Branco x Av. Brasil 

Complementa o projeto descrito anteriormente no sentido de garantir acesso pela pista 

local oeste da Rodovia Castelo Branco, de forma mais favorável à região norte da cidade. 

Prevê alça de conexão com a Av. Brasil e vários ajustes na geometria existente para 

que o fluxo de saída da rodovia tenha menor conflito com o fluxo que já trafega pela 

avenida, proveniente da região sul do Município. 

 Acesso à Av. Engº. Billings 

Trata-se de uma nova ponte para conectar a pista sentido Rodovia Castelo Branco da 

Av. das Nações Unidas (Marginal Pinheiros) à Av. Engº. Billings. Apesar de ser uma 

obra no Município de São Paulo, a ligação possibilitará a transposição do Rio 

Pinheiros e a chegada a Osasco pelo bairro Presidente Altino, até o Centro e o Km 18, 

via Superavenida (Av. Presidente Altino/Av. Manoel Pedro Pimentel/Av. Hilário 

Pereira de Souza/Rua Gal. Manoel de Azambuja Brilhante/Rua da Estação).  

 Av. Presidente Altino x Av. Manoel Pedro Pimentel 

Este projeto prevê uma nova articulação do Vd. Único Gallafrio com a Av. Manoel 

Pedro Pimentel por meio da construção de uma alça para absorver o fluxo no sentido 

Industrial Altino – Industrial Autonomistas. A rampa do viaduto que hoje opera em 

dupla mão de direção, terá a circulação somente no sentido inverso, eliminando 

assim os problemas de segurança observados. Os bairros Presidente Altino e 

Industrial Altino terão seu acesso facilitado, tanto para quem chega por Jaguaré 

quanto pelo Centro de Osasco e Vila Yara. 

 Av. Maria Campos 

Construção de dois tabuleiros para transposição do córrego e aumento de seção, pista 

sentido bairro, para criação de faixa para conversão e retorno. 

 Av. Sport Club Corinthians Pta. x Rua Açucena 

Construção de tabuleiro para transposição do córrego e duas faixas para acomodação 

do fluxo de retorno para alteração de circulação na interseção da Rua Açucena com 

a avenida. 
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 Rodoanel – Interseção Padroeira 

Foram estudadas 2 alternativas para possibilitar a saída da pequena área isolada 

entre o Rodoanel e a Av. Giusepe Saco, cujo acesso hoje se dá de forma insegura. 

 Av. Presidente Kennedy (na altura da Rua Minas Gerais) 

Ampliação da capacidade na Av. Presidente Kennedy.  

 Pça. Presidente Kennedy x Rua Ceará 

Adequação da geometria para melhor conectividade da Pça. Presidente Kennedy com 

a Av. Cruzeiro do Sul. 

 Av. Presidente Kennedy x Av. dos Bandeirantes 

Ampliação da seção e aumento de uma faixa na Av. Presidente Kennedy e ajustes na 

alça para acesso ao Vd. Tancredo Neves. 

 Av. Getúlio Vargas 

Ampliação do viário para prolongamento de faixa destinada ao movimento de retorno 

(fluxo proveniente da região sul com destino à Rodovia Castelo Branco, pista sentido 

interior). 

 Av. Getúlio Vargas – acesso à Rodovia Castelo Branco 

Ampliação da capacidade (mais 1 faixa de rolamento) na Av. Getúlio Vargas, desde a 

saída da rodovia até Rua Vicente Rodrigues da Silva e abertura do canteiro da avenida 

para facilitar o acesso à região norte 

 Av. Fuad Auada 

Ampliação da capacidade da Av. Fuad Auada, pista sentido sul. 

 Vd. Presidente Tancredo A. Neves 

Ampliação da capacidade de pequena extensão do viaduto, trecho entre alça de 

acesso à Av. das Nações Unidas e início da rampa para transposição da ferrovia.  

 Av. Sport Club Corinthians Pta. x Rua Hildebrando de Lima 

Ampliação da seção viária para acomodação de faixa específica para movimento de 

retorno, para evitar interferência com fluxo que segue em frente pela avenida. 

O mapa a seguir localiza estas intervenções mais relevantes previstas para o 

Município. 
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Mapa 9. Propostas de ampliação do sistema viário estrutural do Município de Osasco 
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3.2 Condições atuais dos serviços de transporte coletivo 

O Município é atendido por três sistemas de transporte coletivo: o sistema municipal, 

o sistema metropolitano de ônibus e o trem metropolitano. 

O serviço municipal é de responsabilidade da Prefeitura Municipal, por meio da 

Companhia Municipal de Transporte Coletivo de Osasco – CMTO; o sistema de 

transporte intermunicipal sobre pneus é gerenciado pelo Governo do Estado, pela 

Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo – EMTU-SP, enquanto 

que o sistema metropolitano de transporte sobre trilhos, também de responsabilidade 

do Governo Estadual, é operado pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – 

CPTM. 

3.2.1 Sistema de transporte coletivo municipal 

O sistema de transporte coletivo municipal está organizado em 49 linhas, operadas 

por 378 veículos e que oferecem 4,5 mil viagens num dia útil. Este conjunto de linhas 

percorre 1,815 milhões de quilômetros por mês. 

A oferta de frota e de viagens nos finais de semana é bastante reduzida: aos sábados, 

as viagens são reduzidas para 61% da oferta dos dias úteis e a frota programada para 

70%; aos domingos, as viagens se reduzem para 38% da oferta do dia útil e a frota 

em operação para praticamente a metade. 

Tabela 1. Variação da oferta por tipo de dia 

  Frota Viagens 

Dias Úteis 378  4.497  

Sábados 230  3.139  

Domingos 142  2.289  
 

 

Este serviço é prestado por duas empresas privadas: Viação Osasco e Viação 

Urubupungá. As duas concessionárias dividem o mercado dos serviços municipais 

de transporte coletivo de forma bastante equilibrada, apesar da Viação Osasco operar 

uma quantidade de linhas superior à da Viação Urubupungá, respectivamente 28 e 

21 linhas, sendo 5 linhas operadas em conjunto pelas duas empresas. 

Nos dias úteis operam 377 ônibus que percorrem um total de 67,5 mil km e por dia, 

são oferecidas 4,5 mil partidas somando-se as idas e as voltas de cada linha.  
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Figura 14. Participação das empresas na divisão do mercado 

 

O mapa a seguir mostra a distribuição espacial das linhas separadas por empresa. A 

Viação Osasco predomina na operação das linhas com trajetos ao sul da ferrovia, 

enquanto que a Viação Urubupungá, apesar de também operar na região sul, 

concentra sua operação ao norte da linha férrea. 
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Mapa 10. Distribuição espacial das linhas municipais por empresa 

 

Quanto à sua configuração, as linhas municipais predominam em trajetos no sentido 

norte-sul, polarizados por dois locais de concentração de pontos terminais: o Largo 

de Osasco, junto à estação da Osasco da CPTM e à Região Central, e o Terminal Vila 

Yara, no limite com o Município de São Paulo.  
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Há concentração da oferta em algumas linhas: 50% da frota programada, nos dias 

úteis está concentrada em 27,3% das linhas (12 linhas), enquanto que em 50% das 

linhas (22 linhas) operam 73,8% do total de veículos. 

Quanto ao intervalo de partidas durante a hora pico manhã, o intervalo médio é de 

17,5 minutos, com 10 linhas com intervalo entre 5 e 9 minutos (21,3% do total), 11 

linhas com intervalo entre 10 a 14 minutos (23,4%), 10,6% das linhas municipais 

com intervalo entre 15 a 19 minutos, 25,5% das linhas com intervalo entre 20 a 24 

minutos, 12,8% entre 25 e 34 minutos e 6,4% das linhas com intervalo acima de 35 

minutos. 

As linhas com intervalos maiores que 35 minutos são a linha 04.1 – Jd. Novo Osasco 

– Lgo. de Osasco via Vila Yolanda e a linha 39 – Presidente Altino – Jd. Wilson, cujo 

traçado se encontra no mapa a seguir. Por sua vez, as linhas com intervalo entre 25 

e 34 minutos são a Linha 03 – Jd. Padroeira II – Vila Yara via Jd. Roberto, Linha 13.2 

– Novo Osasco – Lgo. de Osasco via Av. Flora, Linha 21 – Ginásio Munhoz – Vila Yara, 

Linha 23 – Jd. Açucará – Lgo. de Osasco via Portal D´Oeste I e a Linha 33 – Jd. Santo 

Antônio – Jd. D´Ávila via Lgo. de Osasco, cujo mapa a seguir mostra o itinerário 

destas linhas. Cabe ressaltar que intervalos acima de 25 minutos não significam 

necessariamente que o serviço oferecido à população seja ruim, porém esta análise 

pode ser um ponto inicial para que se verifique se um alto intervalo é compatível com 

a demanda que uma linha transporta efetivamente durante a sua operação. 

Tabela 2. Distribuição de linhas por faixa de intervalo nos dias úteis 

Faixa de Intervalo Linhas % 

Inferior a 10 min. 10 21,3% 

de 10 a 15 min. 11 23,4% 

de 15 a 20 min. 5 10,6% 

de 20 a 25 min. 12 25,5% 

de 25 a 35 min. 6 21,3% 

Superior a 35 min. 2 4,3% 

Sem intervalo HP 1 2,1% 

Total 474 100,0% 

 

 
 

 

  

                                           

4  A linha 43, com operação compartilhada pelas duas empresas, opera apenas nos finais de semana. 
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Figura 15. Itinerário das linhas municipais com intervalos entre 25 e 34 minutos e com intervalos 

maior que 35 minutos 

  

Destaca-se o caráter diametral das linhas e o carregamento concentrado nas vias de 

acesso à Área Central e ao Terminal de Vila Yara. É importante ressaltar a 

importância da região central de Osasco, pelo seu caráter de produção e atração de 

viagens. Destacam-se durante a hora pico manhã (das 07h00 às 08h00) volumes de 

até 172 ônibus hora na Av. Marechal Rondon, 132 ônibus/hora na Av. dos 

Autonomistas, próximo à Rua Antônio Agú, e 125 ônibus/hora na própria Rua 

Antônio Agú. 
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Figura 16. Detalhe da frequência das linhas municipais na Região Central 

 

3.2.2 Caracterização da demanda 

Os dados de passageiros transportados, extraídos do processamento do banco do 

Sistema de Bilhetagem Eletrônica (referentes a set/2014) mostram uma demanda de 

214 mil passageiros, nos dias úteis, no sistema municipal. Aos sábados o número de 

passageiros transportados cai para 142,9 mil, o que corresponde a 66,7% da 

demanda de um dia útil; e aos domingos para 34,1% da demanda do dia útil (72,9 

mil passageiros no total). 

Figura 17. Passageiros transportados por empresa 

 

A distribuição de passageiros transportados por hora mostra um perfil característico 

durante os dias úteis, com dois fortes picos de demanda e um pico intermediário na 

hora do almoço. No pico manhã, durante a faixa horária das 06h00 são transportados 
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17,9 mil passageiros (8,4% da demanda), enquanto que no pico tarde são 

transportados 16,8 mil passageiros na faixa horária das 18h00 (7,8% do total). Por 

sua vez, o pico almoço ocorre ao meio dia, com 13,9 mil passageiros transportados 

(6,5% do total). 

O perfil aos sábados se modifica em relação ao perfil dos dias úteis, detectando o 

máximo de passageiros transportados durante a faixa horária do meio dia, com 10,2 

mil passageiros (7,2% do total). 

Figura 18. Distribuição horária dos passageiros transportados por tipo de dia 

 

Ainda com base nos dados do Sistema de Bilhetagem Eletrônica do mês de setembro 

de 2014, nos dias úteis, a grande maioria de usuários paga a passagem em dinheiro 

(45% dos passageiros diários), um valor elevado dado a ampla tecnologia de cartões 

de transporte existentes atualmente; 37% dos passageiros pagam com de vale 

transporte, 8% são estudantes ou professores e apenas 2,5% utilizam o cartão de 

idoso. 

Aos sábados, a parcela de passageiros que paga com dinheiro aumenta para 55%, 

enquanto que aos domingos este valor chega a 57% do total de passageiros 

transportados. A redução do uso dos cartões pode ser explicada pela menor 

participação de viagens por motivo trabalho e escola, usuários potencias de cartões 

de vale-transporte e passe escolar, respectivamente. 

Considerando que os passageiros que pagam com dinheiro, vale transporte e bilhete 

comum pagam 100%, escolares e professores pagam 50% da tarifa e o restante dos 

passageiros é gratuito, o índice de passageiro equivalente é de 0,881 durante os dias 

úteis, o que significa que, de cada passageiro transportado pelas linhas municipais, 

o operador do transporte recebe 88,1% da tarifa cheia. 

As pesquisas de embarque/desembarque realizadas nas linhas municipais, 

identificaram que 19,05% dos passageiros transportados não pagam passagem, 
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somados os que utilizam algum tipo de cartão com aqueles que ou desceram pela 

porta dianteira ou subiram pela porta traseira do ônibus. Essas mesmas pesquisas, 

complementadas pela análise de utilização dos cartões do Sistema de Bilhetagem 

Eletrônica (SBE) também permitiram mensurar que 6,93% dos passageiros utilizam 

duas linhas municipais para completar a sua viagem. 

3.2.3 Sistema metropolitano de transporte coletivo por ônibus 

O Município também é servido por linhas de ônibus intermunicipais comuns e 

seletivas. Desses dois conjuntos de serviços, algumas linhas têm origem em Osasco 

e outras são apenas de passagem. 

Foram identificadas 124 linhas que passam pelo Município, operadas por dois 

consórcios de empresas, das quais, 35 passam pelo território municipal pelas 

rodovias Castelo Branco, Anhanguera e Raposo Tavares, praticamente sem atender 

ao Município, ou ainda, atendem ao município vizinho de Carapicuíba, isoladas pelo 

Rodoanel Governador Mário Covas, apenas tangenciando a malha urbana de Osasco. 

Excluídas essas 35 linhas, restam 89 linhas que efetivamente atendem Osasco, sendo 

86 operadas pelo Consórcio Anhanguera e 3 linhas pelo Consórcio Intervias. 

Com relação à oferta, nas 89 linhas analisadas os dois consórcios operam uma frota 

de 719 ônibus para realizar um volume diário de 6,2 mil, 4,4 mil e 2,9 mil viagens, 

respectivamente nos dias úteis, sábados e domingos. 

Parte dessas linhas (26) têm Osasco como destino, em geral provenientes dos demais 

municípios da Região Oeste, polarizadas pela Região Central e pelo Terminal de Vila 

Yara; entre elas duas linhas apresentam uma característica ligeiramente diferente, 

atendendo a ligações metropolitanas para a Região do ABC e para Guarulhos. 

Predominam linhas com destino São Paulo (54), partindo dos diversos bairros de 

Osasco ou de municípios a oeste, atendendo Osasco de passagem. Em São Paulo, 

quatro destinos se destacam: Lapa, Metrô Butantã, Pinheiros e Terminal Rodoviário 

da Barra Funda. Um terceiro grupo, com 9 linhas, faz um movimento no fluxo 

contrário, tendo como destino o Município de Barueri (Alphaville). 

Com relação aos intervalos das linhas analisadas, a maior parte possui um intervalo 

na hora pico manhã entre 15 e 20 minutos (23 linhas, ou 25,8% do total), mas há 

também uma significativa quantidade de linhas com intervalos reduzidos, isto é, 

inferiores a 10 minutos (18 linhas correspondendo a 20,2% do total). 

Existem três corredores principais que cortam Osasco no sentido oeste-leste. O 

primeiro corredor é o corredor mais importante, formado pela Av. dos Autonomistas, 

com uma frequência de até 135 ônibus/hora no trecho mais carregado (em frente ao 

Shopping União). O segundo corredor é a Rodovia Raposo Tavares, com uma oferta 

de 70 ônibus/hora. Apesar da oferta de ônibus elevada, este eixo possui pouca 

interferência na dinâmica do Município, com uma maior importância para a 

população dos bairros localizados no sul. O terceiro e último eixo se localiza na região 

norte do Município, formado pela Av. Presidente Médici e pela Av. Mutinga, com o 
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máximo de 61 ônibus/hora. Nesse eixo, as linhas têm predominância do destino final 

a São Paulo, no bairro da Lapa. 

Ambas as redes (municipal e metropolitana) se sobrepõem, porém, as linhas 

municipais possuem um caráter radial e diametral no sentido norte-sul, com o foco 

de atendimento para a Região Central e para o Terminal de Vila Yara, enquanto que 

as linhas intermunicipais atendem predominantemente os deslocamentos no sentido 

oeste-leste. 

Figura 19. Frequência das linhas municipais x linhas intermunicipais 

‘  

É bastante abrangente a área de cobertura do território pelas linhas municipais e 

metropolitanas, considerando uma área de influência de 300 metros a partir do eixo 

das vias por onde passam as linhas, atingindo respectivamente 92% e 87% da área 

urbana do Município. 

Corredor 3: 

Av. Pres. Médici /Av. Mutinga 

Corredor 1: 

Av. dos Autonomistas 

Corredor 2: 

Rodovia Raposo Tavares 
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Mapa 11. Área de cobertura da rede de linhas municipais e metropolitanas 

 

3.2.4 Trem metropolitano 

O Município de Osasco é servido por duas linhas de trem metropolitano da CPTM: a 

Linha 8 – Diamante (Itapevi – Estação Júlio Prestes em São Paulo) e a Linha 9 – 
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Esmeralda (Grajaú em São Paulo – Osasco). O trem metropolitano desempenha 

importante papel no atendimento das demandas regionais, principalmente com a 

Cidade de São Paulo. 

Figura 20. Trem metropolitano 

 

O trem possui grande influência dentro de Osasco. Os dados de demanda disponíveis, 

referentes a dezembro de 2013, registram uma movimentação de 104 mil passageiros 

por dia, distribuídas em cinco estações. 

Figura 21. Participação de embarques no Município de Osasco por estação 

 

A maioria dos passageiros embarcados no Município (53%) utiliza a Estação Osasco; 

além da sua localização privilegiada em relação aos principais polos de demanda, a 

configuração das redes de transporte coletivo municipal e metropolitana colabora para 

isto. 
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Na Pesquisa de Origem e Destino Embarcada no Transporte Coletivo, realizada nos 

meses de novembro e dezembro de 2014 e em março e abril de 2015, foi constatado 

que 33,9% dos usuários de linhas municipais realizam a integração com o Trem da 

CPTM, apesar de não haver nenhum tipo de benefício tarifário para essas 

transferências. 

O Governo do Estado tem planos para ampliar a rede de transporte ferroviário na 

Região Oeste, tanto por meio da CPTM, com a construção de uma nova linha entre 

Barueri e Taboão, quanto com o Metrô, com o projeto da Linha 22, entre Cotia e São 

Paulo (Pinheiros). A linha da CPTM contará com cinco estações em Osasco, enquanto 

que a Linha 22 terá uma estação (Santa Maria) e outra (COHAB Raposo Tavares) 

muito próximo ao limite com São Paulo. Essas duas ligações de alta capacidade, se 

construídas, promoverão uma profunda reestruturação dos serviços de transporte na 

região sul, atraindo, pelo menos em parte, o fluxo de viagens com destino a São Paulo, 

que hoje se desloca até a Estação Osasco. 

3.2.5 Política tarifária 

Não há unidade na política tarifária dos diversos sistemas de transporte coletivo 

dentro do Município, com cada órgão gestor responsável colocando em prática uma 

política independente. No caso das linhas municipais, o valor da tarifa vigente no 

final de 2015 era R$ 3,50, sem possibilidade de integração tarifária com outra linha 

municipal ou com o sistema intermunicipal ou com o sistema de trem da CPTM. 

O sistema intermunicipal obedece a política tarifária definida pelo Governo do Estado 

para toda a RMSP, com base em tarifas variáveis segundo a extensão das linhas. Nas 

89 linhas consideradas no atendimento a Osasco, as tarifas variam entre R$ 3,55 e 

R$ 9,55; para efeito de análise, essas linhas foram agrupadas segundo as seguintes 

faixas tarifárias: 

Tabela 3. Faixas tarifárias no serviço de transporte metropolitano 

Faixas de tarifa Linhas 

Até 3,75 20 

Entre R$ 3,75 e R$ 4,00 10 

Entre R$ 4,00 e R$ 4,50 25 

Entre R$ 4,50 e R$ 5,00 12 

Entre R$ 5,00 e R$ 6,00 18 

Entre R$ 6,00 e R$ 8,00 2 

Maior que R$ 8,00 2 

Total  89 

Nas linhas metropolitanas, por meio do Cartão BOM, o usuário que utilizar uma linha 

intermunicipal e o sistema de trilhos (Metrô/CPTM) ganha um desconto na ida e na 

volta. 

No sistema sobre trilhos, a tarifa integrada do sistema Metrô/CPTM é de R$ 3,70, o 

que possibilita o uso de toda a rede com o pagamento de uma tarifa única. 
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3.2.6 Infraestrutura para o transporte coletivo 

3.2.6.1 Terminais 

São nove os terminais de ônibus no Município, com características físicas bastante 

diversas e com papéis também muito distintos na rede de transporte do Município. 

No que se refere à inserção na rede de transportes, os terminais localizados junto à 

Estação Osasco da CPTM, em ambos os lados da ferrovia e o terminal localizado na 

divisa com Carapicuíba, também junto a uma estação do trem metropolitano, 

permitem uma integração física e operacional entre as linhas de ônibus municipais 

e metropolitanas, além de oferecerem condições mais favoráveis para a grande 

concentração de ônibus e de pessoas que os utilizam. Analogamente, o Terminal de 

Vila Yara também tem uma função de articulação entre sistemas de transporte, no 

caso, com o sistema de transporte coletivo municipal da Cidade de São Paulo. 

Os demais terminais (Helena Maria, Novo Osasco, Santa Maria, Munhoz Junior, 

Jardim Veloso e Primeiro de Maio) não exercem esta mesma função, em parte por 

serem de menor porte, em parte pela ausência de uma política de integração tarifária, 

mesmo dentro do sistema municipal, e outra parte também pela sua localização. 

Situados na periferia do Município, esses terminais funcionam apenas como 

concentração de pontos finais de linha, com instalações para os operadores 

(sanitários, sala para refeição e espaço para estacionamento dos ônibus), não 

oferecendo nenhuma comodidade aos usuários. 

Vale uma ressalva para os terminais de Novo Osasco e Helena Maria que, com uma 

localização mais interna, próximos a importantes centralidades municipais 

secundárias, poderão passar a exercer também um importante papel de articulação 

da rede de linhas, principalmente se o Município adotar uma política de integração 

tarifária temporal no sistema municipal. Essa diretriz pode também valer para o 

terminal do Jd. Veloso, que possibilita um trajeto alternativo de conexão da zona 

sudoeste do Município com a CPTM, na Estação do Km 21. 

  



 

57 

Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Osasco-SP 

Mapa 12. Localização dos terminais urbanos no Município de Osasco 
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3.2.6.2 Pontos de parada 

Foram cadastrados e inventariados 1.459 pontos de parada, sendo que a maior parte 

conta apenas com uma identificação do local (placa em poste ou demarcador). Apenas 

408 pontos (28% do total) possuem abrigos, de variados modelos e dimensões, sendo 

que em menos da metade dos locais, o estado de conservação do abrigo foi 

classificado como bom. Mesmo considerando que não é necessária a instalação deste 

tipo de equipamento em todos os pontos, é uma quantidade baixa. 

Quanto à infraestrutura nos pontos de parada, apenas 1,4% conta com baia para 

estacionamento dos ônibus; por outro lado, 97,5% estão em locais iluminados. As 

condições de acessibilidade não são adequadas, estando presentes em apenas 1,5% 

dos pontos. Em quase todos os pontos de parada (91%) existem calçadas, sendo que 

em apenas 8% dos locais a largura do passeio é inferior a 1,5 metros. Na maioria dos 

locais, as calçadas têm largura superior a 3,00 m. Quanto ao estado de conservação 

das calçadas, 33,7% foram consideradas ruins. Essa condição aponta para a grande 

dificuldade do transporte ativo no Município como complemento das viagens por 

transporte coletivo, o caminhar até o ponto e vice-versa nem sempre é confortável e 

seguro. 

3.2.7 Tratamento preferencial para o transporte coletivo 

O sistema viário de Osasco foi construído e se mantém praticamente sem tratamento 

preferencial para o transporte coletivo. Na maior parte das vias, os ônibus 

compartilham espaço com o tráfego geral, competindo em desvantagem com os 

demais veículos, uma vez que devem obedecer itinerários e não podem buscar caminhos 

alternativos para fugir dos congestionamentos. 

Recentemente em algumas vias que apresentam larguras mais favoráveis, foram 

implantadas faixas preferenciais para o transporte coletivo, totalizando 14,3 km de 

vias. As faixas foram implantadas nas avenidas dos Autonomistas, Getúlio Vargas, 

Presidente Kennedy e Nações Unidas; na região central, nas ruas Antônio Agú, 

Marechal Rondon e Dona Primitiva Vianco; e na região sul, na Av. Novo Osasco. 

Foto 1. Faixa exclusiva para ônibus na Av. 

Marechal Rondon 
Foto 2. Faixa exclusiva para ônibus na Rua D. 

Primitiva Vianco 
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Foto 3. Faixa exclusiva para ônibus na Av. 

dos Autonomista 
Foto 4. Faixa exclusiva para ônibus na Av. 

Getúlio Vargas 

  

Além disso, na Av. Benedito Alves Turíbio, no Jardim Turíbio, para a melhoria da 

velocidade do transporte coletivo não é permitido o estacionamento de automóveis no 

período da manhã entre 06h00 e 09h00 e à tarde entre 16h00 e 20h00. Esta proibição 

se estende por 1,9 quilômetros. 

Porém, na maioria dos corredores de penetração nos bairros não há largura suficiente 

para reservar espaço exclusivo para os ônibus. A precariedade ou ausência dessa 

infraestrutura viária compromete a oferta de transporte público por ônibus, eleva os 

custos operacionais do sistema, além de resultar num gasto excessivo de tempo nos 

deslocamentos diários da população. 
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Mapa 13. Vias com tratamento preferencial para ônibus 

 

3.2.8 Pesquisa de imagem 

A Pesquisa de Imagem, realizada nos meses de novembro e dezembro de 2014, 

permitiu a compreensão e a avaliação das características dos serviços pelos usuários, 
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e constitui importante instrumento para definição de políticas de atuação do setor e 

reorientação das ações da Prefeitura e das empresas concessionárias, dentro de uma 

estratégia de melhoria da qualidade dos serviços. 

De uma maneira geral, o sistema teve uma avaliação positiva, com nota 5,18, sendo 

que a aprovação do sistema é de 76%, considerando os que disseram que o sistema 

é muito bom, bom e regular. A nota de satisfação dada pelos usuários das linhas da 

Viação Urubupungá (5,34) é ligeiramente superior aos da Viação Osasco (4,97). 

Figura 22. Avaliação da qualidade geral 

  

Os atributos que mereceram uma avaliação mais positiva foram o comportamento 

dos motoristas e o estado de limpeza e conservação dos veículos. Os itens piores 

avaliados foram a operação nos finais de semana e a lotação dos veículos. 

Figura 23. Avaliação do transporte coletivo por atributo 

 

Na opinião dos usuários, os principais problemas apontados, tanto em respostas 

espontâneas como nas estimuladas, estiveram associados à oferta, incluindo tempo 

de espera, frequência e lotação dos ônibus. 

Qualidade Geral

Avaliação Total %

Muito bom 45      2,9%

Bom 508    32,6%

Regular 629    40,4%

Ruim 265    17,0%

Péssimo 111    7,1%

Total 1.558 100,0%

Não opinaram 0

Nota de satisfação 5,18 (variável de 0 a 10)

Aprovação 35% (ótimo e bom)

Aprovação + regular 76%

Desaprovação 24% (ruim e péssimo)
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Figura 24. Principal problema apontado na avaliação espontânea 

 

Figura 25. Principal problema apontado na avaliação estimulada 

 

3.2.9 Nível de serviço 

A Pesquisa de Sobe e Desce mostrou o nível de serviço das viagens realizadas nas 

linhas municipais de Osasco, considerando o número de pessoas que estavam dentro 
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de cada veículo pesquisado. Nesta análise, adotou-se a seguinte tabela com as 

capacidades por veículo: 

• Nível Excelente – até 40 passageiros (todos sentados); 

• Nível Bom – entre 41 e 56 passageiros (até 3 passageiros em pé por m²); 

• Nível Regular – entre 57 e 72 passageiros (entre 3 e 5 passageiros em pé por m²); 

• Nível Ruim – acima de 72 passageiros (mais de 5 passageiros em pé por m²). 

A pesquisa mostra que, durante o período de pico manhã (entre 06h00 e 08h00), boa 

parte do trajeto das linhas possui um nível de conforto excelente, no caso durante 

71,8% do trajeto. No entanto, em 12,4% o trajeto é realizado com característica 

regular ou ruim de capacidade de veículo. No período da tarde (entre 17h00 e 19h00), 

a porcentagem do trajeto com carregamento regular ou ruim diminui para 7,9% do 

trajeto, conforme mostra a tabela a seguir. 

Tabela 4. Nível de serviço nas linhas municipais de Osasco 

Período Excelente Bom Regular Ruim Regular + Ruim 

Manhã (06h00-08h00) 71,8% 15,8% 8,9% 3,5% 12,4% 

Tarde (17h00-19h00) 76,0% 16,1% 6,7% 1,2% 7,9% 

Figura 26. Nível de serviço nas linhas municipais de Osasco 
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3.3 Transporte Ativo 

3.3.1 Transportes ativos na legislação municipal 

As duas normas fundamentais da legislação urbanística do Município, o Plano 

Diretor (Lei Complementar n° 125/2004, que se encontra em processo de revisão 

desde 2012) e a Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS (Lei n° 1.485/1975), não 

fazem qualquer previsão de ações ou diretrizes que tratem na forma de política 

pública os modos não motorizados e sua relação com o território. Não há menção à 

priorização desses modos e, consequentemente, tão pouco há qualquer previsão de 

planos ou ações específicas voltadas à provisão de infraestrutura e outras políticas 

que melhorem a condição de circulação de pedestres, ciclistas e demais modos ativos.  

Com relação ao transporte a pé, as calçadas são um elemento fundamental para 

garantir a segurança e a qualidade da mobilidade dos pedestres, sendo necessária 

uma política que defina claramente a responsabilidade sobre a sua construção e 

manutenção. O Município possui legislação específica tratando do tema, a lei n° 

1.732/1973, com redação alterada pela lei n° 4.138/2007. Segundo a legislação 

municipal, é de responsabilidade dos proprietários e compromissários dos imóveis a 

construção e a manutenção das calçadas, nos lotes localizados em vias e logradouros 

públicos dotados de guias e sarjetas, edificados ou não. Também são definidos o 

material preferencial das calçadas (concreto) e o padrão obrigatório único, em 

mosaico branco e preto, para as zonas em eixos predominantemente comerciais e de 

serviços. 

Em que pese esta responsabilidade ser do proprietário das áreas, cabe ao poder público 

fiscalizar o seu cumprimento e iniciar ações para melhoria das calçadas nas áreas 

críticas que afetam negativamente a qualidade de vida dos cidadãos de Osasco. 

Outro aspecto previsto na legislação urbanística de Osasco que afeta as condições de 

mobilidade não motorizada é a oferta de estacionamentos nas edificações, regulada 

pela Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS (lei n° 1.485/1975). Como regra geral a 

LUOS exclui as áreas construídas destinadas ao estacionamento de veículos 

motorizados do computo do coeficiente de aproveitamento dos lotes, o que permite a 

edificação de grandes volumes construtivos voltados unicamente à permanência de 

veículos, sem qualquer relação entre a oferta de estacionamento, o território da 

cidade e a infraestrutura de transporte disponível. Como consequência, o Centro de 

Osasco está repleto de imóveis, com baixa densidade construtiva, utilizados como 

estacionamento privado. Esses estabelecimentos estão distribuídos em todo o 

perímetro central, sem que haja um planejamento de modo a não incentivar a 

circulação de automóveis naquela região. 
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Figura 27: Exemplos de áreas de estacionamento no Centro 

 

3.3.2 Condições gerais para a mobilidade não motorizada em Osasco 

A pesquisa OD 2007 constata uma quantidade expressiva de viagens utilizando modos 

ativos nos deslocamentos cotidianos dos moradores de Osasco, apesar dessa 

participação ter caído em quase 24% entre 1997 e 2007. As viagens a pé tiveram uma 

redução maior (24,4%), enquanto que as viagens por bicicletas aumentaram (16,7%). 

Tabela 5. Evolução da divisão modal 

  

São Paulo Osasco RMSP 

Divisão modal Var. Divisão modal Var. Divisão modal Var. 

1997 2007 97-07 1997 2007 97-07 1997 2007 97-07 

Coletivo 35,0% 38,0% 8,6% 25,0% 38,0% 52,0% 28,0% 37,0% 32,1% 

Individual 33,0% 30,0% -9,1% 33,0% 30,0% -9,1% 43,0% 29,0% -32,6% 

Ativo 32,3% 31,6% -2,2% 41,6% 31,7% -23,8% 29,0% 33,8% 16,6% 

A pé 32,0% 31,0% -3,1% 41,0% 31,0% -24,4% 29,0% 33,0% 13,8% 

Bicicleta 0,3% 0,6% 100,0% 0,6% 0,7% 16,7% 0,0% 0,8%   

Dois problemas se apresentam para modos ativos de transporte na cidade de Osasco: 

a topografia, as barreiras físicas e um ambiente de trânsito hostil. Na várzea do Rio 
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Tietê, que corta o Município no sentido leste-oeste, exatamente onde está localizada a 

Área Central, e ao longo de importantes avenidas construídas em fundos de vale, no 

sentido norte-sul, as principais vias apresentam situação bastante favorável para a 

circulação pelos modos ativos. Porém, afastando da várzea, tanto em direção ao norte, 

como em direção ao sul, as transposições no sentido leste-oeste são difíceis e precisam 

ser devidamente tratadas, possivelmente aproveitando os eixos da rede hídrica, de 

modo a garantir conexões com baixo impacto. 

Figura 28. Mapas de declividade e elevação 

 

Além da topografia, barreiras naturais ou artificiais que cruzam o Município também 

dificultam a mobilidade da população. Considerando o grau de separação imposto 

pelas barreiras e a dificuldade para transposição, foram estabelecidas duas 

categorias de barreiras. Primeiramente foram classificadas como de nível 1 as 

barreiras naturais (Rio Tietê) ou construídas (ferrovia e rodovias), que impedem 

totalmente sua transposição sem oferta de uma infraestrutura, como uma ponte ou 

uma passarela.  

As possibilidades de transposição dessas barreiras são limitadas e privilegiam os 

modos de transporte motorizados individuais, causando graves problemas de 

acessibilidade a algumas áreas, especialmente no acesso da população que habita a 

porção norte do território ao Centro. As poucas vias existentes para a transposição 

obrigam a população a fazer longos desvios, naturalmente sobrecarregados pelo 
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volume excessivo de veículos. Se para automóveis e motocicletas isso já se apresenta 

como um problema, mais ainda para o transporte coletivo, pedestres e ciclistas, já 

que as distâncias percorridas sem auxílio de veículos motorizados são sentidas metro 

a metro pelos não motorizados. 

Além dessas barreiras com maior dificuldade para transposição, um segundo nível 

de dificuldade se coloca de forma limitada, apenas para os meios não motorizados. 

Em diversos locais, o próprio sistema viário, em função do projeto geométrico das 

vias, da falta de dispositivos para travessia (faixas de pedestre e semáforos), da 

programação semafórica, que privilegia a fluidez do tráfego dos veículos, ou ainda da 

falta de fiscalização no descumprimento das regras de trânsito, se coloca como 

obstáculos especialmente para pedestres. Essas situações foram classificadas como 

barreiras de nível 2. Essas vias, apresentam poucas opções de travessias, fazendo 

com que as pessoas, inclusive idosos e crianças, sejam obrigados a fazer percursos 

mais longos e demorados, quando não negativos em relação ao destino final, ou a se 

colocar em situações de alto nível de risco, fazendo travessias em lugares ou 

condições inseguras. 

Figura 29. Barreiras físicas para a circulação de modos ativos 

 

As vistorias realizadas em campo permitiram aferir as reais condições e as principais 

dificuldades enfrentadas pelas pessoas em trajetos relativamente curtos e que 

deveriam ser passíveis de serem realizados a pé ou de bicicleta. 
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Um dos graves problemas é a transposição da linha férrea. A figura abaixo revela 

quatro pontos de travessia da ferrovia entre as estações Presidente Altino e 

Comandante Sampaio. 

A primeira mostra o viaduto que compõe o eixo das avenidas Visc. de Nova Granada 

e Getúlio Vargas, quando acessado pela Av. dos Autonomistas. Apesar de contar com 

uma faixa de pedestre, a acessibilidade a esse viaduto por modos ativos é bastante 

comprometida. A segunda e a terceira fotos ilustram a falta de qualidade das 

passarelas sobre a via férrea presentes na região do Bonfim de Osasco e a quarta a 

transposição na estação Presidente Altino. Em lugares vazios e com baixa presença 

de comércio, além de pouca iluminação, nenhuma proteção contra intempéries 

climáticas, situações que se somam à ausência de acessibilidade indicados no 

primeiro ponto. 

Figura 30. Transposições linha férrea. 

 

Além disso, o sistema de calçadas para acessar essas infraestruturas tem 

manutenção precária e não há qualquer sinalização voltada para os pedestres 

indicando a localização e distâncias das passarelas. 

O mesmo se repete nas transposições da Rodovia Castelo Branco ilustradas nas 

imagens a seguir. A primeira foto é da travessia de pedestres da Av. Getúlio Vargas 
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na esquina com a Rua Paula Rodrigues. Apesar da travessia sob a rodovia possuir 

calçadas com um nível regular de serviço, os gradis instalados impõem um 

ziguezague no canteiro central que, além de comprometer o conforto dos pedestres, 

torna o percurso inacessível para um cadeirante, por exemplo. Além disso, a 

temporização da travessia é feita de modo a impedir sua realização em um único 

ciclo, obrigando o pedestre a aguardar um tempo excessivo e despropositado pelo 

novo sinal verde e assim concluir a travessia em uma estreita ilha de separação das 

vias extremamente desconfortável e insegura.  

Figura 31. Transposições da Rodovia Castelo Branco 

 

Esta situação é um bom exemplo de como pedestres têm o tempo e a qualidade de 

sua viagem submetidos a uma decisão pautada pela necessidade de garantir a fluidez 

dos veículos motorizados. Importante ressaltar que sob a rodovia existem dois pontos 

de ônibus que são destino de centenas de viagens de moradores do entorno da 

avenida, especialmente dos enormes conjuntos residenciais nas proximidades da 

área. Nesse sentido, trata-se de uma travessia fundamental e de grande fluxo de 

pedestre e que, portanto, deveria atender minimamente à necessidade daqueles que 

buscam realizá-la.  

A segunda foto é uma travessia informal - em que pese as evidências de uma 

intervenção mínima para possibilitar a passagem -, por baixo da rodovia, às margens 
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do "braço morto" do rio Tietê. Localizada no final do Parque das Bicicletas, com uma 

precária e perigosa passarela no barranco concretado do afluente, que sustenta a 

rodovia. A utilização intensa da passagem, apesar dos riscos inerentes, comprova a 

demanda por novas transposições que sejam diretas, seguras e confortáveis para 

atender às necessidades da população. 

Essa última série mostra as transposições do Rio Tietê, que se apresentam como um 

grave problema para a conexão do Centro e das estações da CPTM com a Zona Norte. 

As poucas transposições que existem ora priorizam os modos motorizados, ora impõe 

uma distância incompatível com o deslocamento a pé. Há uma série de problemas de 

acessibilidade e muitas vezes falta completa de condições para o acesso a esses 

pontos de transposição.  

Figura 32. Transposições Rio Tietê. 

 

Cabe ressaltar que os problemas exemplificados nesses locais são encontrados em 

diversos outros pontos do Município. Além da óbvia falta de atendimento às condições 

mínimas de acessibilidade universal, observa-se como regra o desrespeito às linhas 

de desejo dos usuários, a ausência de pavimentação, o acesso e a própria 

transposição ainda se mostraram muito inseguras. Com infraestrutura frágil em 

alguns pontos, falta de iluminação e excesso de isolamento, criam espaços com perigo 

de queda ou inseguro e propício à ocorrência de violência. 
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Figura 33. Acesso para a transposição do Rio Tietê número 1. 

 

Já a composição de fotos abaixo mostra as condições de acesso e travessia da 

transposição número 4. Trata-se da passarela de pedestres que liga a porção norte 

do território de Osasco ao centro da Cidade, que apresenta maior frequência de uso, 

com constante movimento de pedestres em todos os períodos do dia. 
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Figura 34: Acesso para a transposição do Rio Tietê número 4. 

 

Apesar de sua ampla utilização, é flagrante a ausência de estrutura adequada para 

garantir a qualidade e segurança do passeio. O calçamento, apesar de existir, é 

descontínuo e com largura insuficiente. Esse percurso apresenta uma composição 

urbana com alto risco: as calçadas são precárias e compartilhadas por pedestres e 

ciclistas ao longo de um viário amplo e generoso da via marginal, que permite o 

desempenho de altas velocidades, sem oferta de travessia segura em diversos pontos. 

Além disso, existe apenas um ponto de iluminação em toda a extensa passarela para 

transposição do rio neste local, tornando a travessia noturna mais perigosa do que 

seria com uma boa iluminação. 

A dificuldade de transposição do Rio Tietê está sendo levada em conta nas propostas 

incluídas nas operações urbanas consorciadas Tietê I e II, e na proposta de Área de 

Intervenção Urbana Eixo Tietê. Todos consideram transformar as margens do rio em 

um parque linear, com importantes ganhos para pedestres e ciclistas. 



 

73 

Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Osasco-SP 

Figura 35: Parques lineares e transposições do Tietê contidas nas OUC Tietê I e II e na proposta 

de AIU Eixo-Tietê. 

 

3.3.3 Condições para circulação de pedestres 

Em geral, as condições para circulação de pedestres no sistema viário de Osasco são 

apenas razoáveis. As calçadas são melhores na região central e nos bairros mais 

consolidados, e vão se deteriorando nos bairros mais afastados. 

Nos levantamentos realizados ao longo de 110 km de vias no sistema viário principal 

da cidade foi verificada a existência de calçadas, sua largura, material utilizado e 

estado de conservação. Considerando a instalação de calçadas em ambos os lados 

das vias, foram avaliados 220 km, dos quais apenas 13,5 km (6%) não dispõem de 

calçadas; no restante, 45% encontram-se em bom estado de conservação, 35%, 

regulares e 14% ruins. O resultado a princípio positivo, entretanto, não pode ser 

considerado animador, uma vez que essas são as principais ruas e avenidas do 

Município. 

Mesmo no centro de Osasco, as condições de circulação a pé não podem ser 

consideradas ideais. Isso pode ser observado na série de fotos da Rua Primitiva 
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Vianco, ilustrando que a recente reforma da calçada priorizou o estacionamento para 

automóveis e deixou um espaço insuficiente para os pedestres. 

Figura 36. Calçada na Rua Primitiva Vianco. 

 

Nos bairros de topografia acidentada a situação dos pedestres é pior. Em ruas com 

maior declividade é comum a existência de degraus nas calçadas, refletindo a 

ausência de uma legislação que regulamente a construção dos passeios públicos com 

uma visão que garanta uma boa circulação de pedestres, evitando a solução 

individual de criar rampas para facilitar o acesso dos automóveis aos lotes. 
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Figura 37. Degraus nas ruas Júlio Silva (1) e Antônio Fiorita (2) e calçada com largura efetiva 

inadequada na Av. João Batista (3). 

 

Além disso, na falta de uma fiscalização adequada, não há restrição para 

rebaixamento de guias, causando insegurança para pedestres, principalmente nas 

esquinas. Alguns estabelecimentos, como postos de gasolina, rebaixam as guias ao 

longo de toda a sua fachada, contrariando a resolução n° 38/1998 do CONTRAN5, 

que exige demarcação de entrada e saída de postos de gasolina, garagens e oficinas, 

sendo que somente nestas é permitido o rebaixamento da guia. 

                                           

5 Conselho Nacional de Trânsito 
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Figura 38. Guias 100% rebaixadas nas ruas Euclides da Cunha (1), Júlio Silva (2) e Av. dos 

Autonomistas (3). 

 

Tão pouco há fiscalização do estacionamento sobre as calçadas nos recuos frontais, 

causando conflitos entre pedestres e os veículos que acessam os lotes, piorando a 

relação de pedestres com os empreendimentos, reduzindo o conforto na circulação e 

aumentando a inseguridade no passeio. 

Comportamentos inadequados por parte de motoristas, fruto da ausência de políticas 

voltadas a oferecer a infraestrutura adequada para cada modal, não contribuem para 

a criação de um ambiente seguro para a circulação das pessoas. 

 

Foto 5. Sem infraestrutura, ciclistas 

utilizam as calçadas 
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Além dos problemas relativos à segurança dos pedestres na realização das travessias 

do Rio Tietê, Rodovia Castelo Branco e da ferrovia, também foram constatadas 

situações mais comuns relacionadas à geometria do viário, travessias das vias e 

condições das calçadas. 

Nas principais vias do Município, mesmo naquelas onde as condições geométricas da 

rua e dos passeios são desfavoráveis, a velocidade máxima regulamentada é de 60 

km/h, aumentando o risco de acidentes e a gravidade desses.  

Outra questão recorrente é o desrespeito às linhas de desejo de circulação de 

pedestres, ilustrado nas duas imagens abaixo. Na Av. Maria Campos, na saída do Vd. 

Dona Ignês Colino, a geometria que favorece os veículos motorizados individuais na 

conversão à direita para a Rua Jaime Regalo Pereira, cria uma barreira para os 

pedestres que ficam impedidos de cruzar a rua por essa esquina (foto 1). Em outro 

ponto dessa mesma avenida, as faixas para travessia de pedestres foram implantadas 

em ziguezague, impondo um maior gasto de energia e tempo para conclusão da 

travessia (foto 2). 

Figura 39. Exemplos de problemas para travessias de pedestres (Av. Maria Campos) 

 

Este mesmo problema pode ser observado na Av. dos Autonomistas, onde a falta de 

travessias seguras para acesso direto aos pontos de ônibus faz com que os pedestres 

atrevessem fora da faixa e em situação de risco. 
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Foto 6. Ponto de ônibus distante da faixa de 

pedestres 

Foto 7. Pedestres atravessam a avenida em 

local em local inadequado 

  

Outro local que foi alvo recente de grande transformação em razão de obra viária de 

grande porte, é o complexo viário do encontro da Av. dos Autonomistas com a Av. 

Bussocaba, embaixo do Vd. Reinaldo de Oliveira. Nesse local, o pedestre ou ciclista é 

obrigado a fazer longos percursos para transpor as pistas, já que não há travessias 

diretas, pois, a opção foi dar fluidez ao automóvel. Além disso, as diversas conversões 

livres à direita, sem faixa de pedestres, como a ilustrada abaixo, tornam ainda mais 

perigosa a travessia.  

Foto 8. Ciclista sinalizando para conseguir seguir na Av. Bussocaba. 

. 

3.3.4 Área Central 

As áreas centrais das cidades normalmente são locais de grande fluxo de pedestres. 

A situação de Osasco é ainda mais marcante pois, além da atividade comercial e de 
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serviços tradicional, há uma grande movimentação de pessoas para acesso à Estação 

da CPTM e outros polos de atração de viagens. 

O Centro apresenta alta vitalidade, com intenso fluxo de pedestres, especialmente no 

eixo da Rua Antônio Agú, onde existe um calçadão que é tido como a segunda maior 

rua comercial do Estado de São Paulo. Essa vitalidade, com menor intensidade, 

também foi observada nos finais de semana, inclusive aos domingos, com muitas 

lojas em funcionamento e uma feira-livre na Av. João Batista. 

Foto 9. Calçadão da Rua Antônio Agú Foto 10. Acesso à estação da CPTM 

  

Foto 11. Calçadão da Rua Antônio Agú 

 

Além do eixo do calçadão, a Rua Primitiva Vianco também apresenta grande 

concentração de estabelecimentos comerciais e de serviço e um alto fluxo de pessoas 

circulando a pé, apesar da falta de largura adequada na calçada em um dos lados da 

via.  

3.3.5 Acesso às estações da CPTM 

Conforme comentado anteriormente, Osasco é servido por duas linhas de trem 

metropolitano da CPTM. São cinco estações dentro de seu perímetro: Presidente 

Altino, Osasco, Comandante Sampaio, Quitaúna e Miguel Costa. Dessas somente 

duas oferecem acesso às duas margens do eixo ferroviário, Osasco e Presidente 

Altino, podendo ser utilizadas como infraestrutura de transposição dessa barreira.  
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Figura 40. Estação Presidente Altino (entorno) 

 

A Estação Presidente Altino está localizada no extremo leste do Município, próxima 

ao limite com São Paulo. Essa estação garante a transposição da linha férrea para 

pedestres, com maior dificuldade, ciclistas, mas a passagem sobre o pátio da CPTM 

impacta na distância e no conforto dessa travessia. Especialmente na porção sul, o 

território no seu entorno apresenta diversos pontos de interesse, dos quais destacam-

se a agência do Poupatempo, na Av. Hilário Pereira de Souza, e os centros 

universitários mais ao sul, UNIFIEO e Anhanguera. De todo modo, todos esses pontos 

apresentam uma distância razoável em relação à saída da estação, e poderiam ser 

melhor acessados por bicicleta. 
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Figura 41. Estação Presidente Altino - transposição 

 

A figura acima ilustra as condições imposta aos usuários desta estação para acesso 

ao território ao sul. Além da distância a ser percorrida, não há qualquer tipo de 

proteção contra intempéries locais para descanso e arborização. Em ambos os lados 

da linha férrea o acesso se dá por pequenas praças, onde é péssima a manutenção 

do espaço público. Além disso, o desenho viário promove maior velocidade aos 

automóveis, com larguras de faixa e raios de giro favoráveis, sem que haja 

infraestrutura adequada para travessias, como uma simples demarcação de faixa de 

pedestre, iluminação ou qualquer elemento de moderação de tráfego. Tampouco há 

qualquer infraestrutura para guarda de bicicletas, seja um bicicletário, sejam simples 

paraciclos. 
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Figura 42. Estação Presidente Altino – Acesso norte 
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Figura 43. Estação Presidente Altino – Acesso sul 

 

Já a Estação Osasco é a que apresenta melhores condições de acesso, qualidade de 

equipamentos e de segurança. A estação permite o ingresso tanto ao norte como ao 

sul da ferrovia por meio de escadas rolantes e elevadores, o que a torna totalmente 

acessível para deficientes físicos. Além disso, sua conexão com o calçadão da Rua 

Antônio Agú é excelente, já que não há nenhuma via cruzando a ligação do terminal 

com a área reservada aos pedestres, com acesso direto pelas escadas rolantes. 

No lado sul, existe um terminal de ônibus com boa conexão com a estação e com o 

calçadão. As travessias da Rua Dona Primitiva Vianco e próxima à Rua Melvin Jones 

possuem semaforização para a travessia dos pedestres, sendo que a última possui 

uma lombofaixa que permite a passagem em nível, infraestrutura que aumenta 

consideravelmente a segurança e qualidade da travessia. A Estação Osasco é a única 

que dispõe de um bicicletário, intensamente utilizado pela população. 



 

84 

Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Osasco-SP 

Figura 44. Estação Osasco – Acesso sul 

 

Já o acesso norte da Estação Osasco conecta a outro terminal de ônibus urbano e à 

Rodoviária Municipal. O acesso da estação ferroviária ao terminal de ônibus e à 

rodoviária também é feita por escada rolante e elevador, garantindo a acessibilidade 

universal. A estação ainda oferece comodidades para seus usuários, já que conta com 

estabelecimentos comerciais, como bares e cafés e banheiros, o que garante uma 

condição ainda melhor para todo o complexo. 

Apesar de ser a estação que apresenta melhores condições para os pedestres, ainda 

há falhas importantes que precisam ser sanadas com urgência. 

Na saída da estação/terminal de ônibus para o bairro Presidente Altino a linha de 

desejo dos pedestres não foi respeitada, fazendo com que estes simplesmente 

atravessem o terminal onde não há qualquer sinalização ou mesmo faixa de pedestre. 

A utilização dessa rota é tão consagrada pelos usuários que até rampas de madeira 

improvisadas foram instaladas juntos às guias para facilitar o transporte de malas e 

a circulação de cadeirantes. Já a calçada, que deveria ser a principal via de acesso 

ao terminal, tem um fluxo bem menor de pedestres, mesmo porque não há nenhuma 

entrada para o terminal por ela. 
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Figura 45. Estação Osasco - Acesso Norte -  Terminal de ônibus 

 

Também há problema na saída do terminal rodoviário com a rede de calçadas que 

conecta ao bairro Presidente Altino. A ausência de projeto de microacessibilidade 

deixou à própria sorte uma enorme quantidade de pessoas que atravessam 

diariamente a parte de baixo do complexo viário do Vd. Guerrino Spitaleti rumo ao 

bairro Presidente Altino. 

Figura 46. Estação Osasco - Acesso Norte -  Conexão Terminal de ônibus x Presidente Altino 
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Por fim, cabe destacar a precária condição do passeio público e das conexões do 

trecho entre o complexo intermodal Estação Osasco/Terminal Urbano e Rodoviária e 

a principal passarela de pedestres que permite a travessia do Rio Tietê. Este trajeto, 

que pode ser considerado o mais utilizado por pedestres dentre as conexões de 

travessias do rio, é caracterizado por uma faixa livre de calçada insuficiente para a 

demanda atual, com baixa presença de sinalização vertical e horizontal, e ausência 

total de arborização, iluminação e outros elementos que garantam conforto e 

segurança ao pedestre. 

A caminhada é inóspita e insegura, onde crianças, adultos, idosos, ciclistas, 

deficientes, compartilham um exíguo espaço de calçada, diminuído ainda mais pela 

presença de postes de energia elétrica.  

Figura 47. Estação Comandante Sampaio 

 

A Estação Comandante Sampaio localiza-se na Av. dos Autonomistas, a oeste do eixo 

da Av. Visc. de Nova Granada. O acesso à estação pela Av. dos Autonomista se dá 

por uma rua lateral, ao lado de um terreno utilizado para estacionamento. Por estar 

encravado entre a estação e o viário ele dificulta o acesso a esta. Além disso, sua 

localização estratégica poderia ser melhor utilizada para facilitar o acesso à estação. 
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Assim como nos acessos à Estação Presidente Altino, o ambiente é árido, pouco 

arborizado, sem local para descanso ou proteção contra intempéries. Não há local 

para guarda de bicicleta, havendo inclusive uma placa indicando proibição do uso da 

grade em torno do estacionamento para esta finalidade.  

A estação fica relativamente próxima ao campus da UNIFESP, um polo atrativo de 

viagens com um público majoritariamente jovem, que poderia se favorecer de uma 

oferta de infraestrutura cicloviária e local para guarda da bicicleta.  

O território a norte da linha do trem hoje é inacessível por essa estação, mas conta 

com propostas tanto na Operação Urbana Tietê I como na AIU Eixo Tietê. 

A Estação Quitaúna localiza-se na Av. dos Autonomistas, junto ao Setor Militar e ao 

terreno onde será o futuro campus da UNIFESP de Osasco, com uso do solo com 

menor densidade de atividade do que as outras estações analisadas. Similarmente a 

elas, o acesso à estação é árido, sem local para descanso, sem arborização ou 

proteção contra intempéries, e não há local para guarda de bicicleta. 

Figura 48. Estação Quitaúna 

 

A Estação Miguel Costa (km 21) está localizada em Carapicuíba, mas, em função de 

sua proximidade, atende também à população de Osasco. A estação é de pequeno 

porte e oferece acesso apenas à porção sul onde há um terminal de ônibus urbano 

que está sendo reformado pela EMTU para a construção do Corredor Sudoeste. 
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Figura 49. Estação General Miguel Costa 

 

A precariedade da travessia da via para acesso à estação e ao terminal de ônibus é 

evidente. Apesar de haver um semáforo e uma faixa de pedestres, a calçada do lado 

da estação é praticamente inexistente e ocupada pelo estacionamento de veículos. 

Além disso, é constante a travessia de pedestres com o sinal aberto para os veículos, 

uma vez que o tempo de espera é relativamente alto, como também por não haver 

área de acúmulo para as pessoas aguardarem a abertura do sinal após o 

desembarque dos ônibus do lado do terminal.  

3.3.6 Transporte cicloviário em Osasco 

A pesquisa OD 2007 indica que a quantidade de viagens cotidianas utilizando 

bicicleta em Osasco é pouco expressiva, apesar de ter apresentado um crescimento 

de 16,7% no período entre as duas últimas edições da pesquisa. Este crescimento 

parte de uma base muito baixa, mas acompanha a tendência observada na Capital e 

no conjunto da RMSP. 

Embora a quantidade de viagens por este modo seja ainda reduzida, a pesquisa indica 

uma concentração de viagens tendo a bicicleta como modo principal fazendo a ligação 

entre a porção centro-sul (Novo Osasco) e nordeste (Mutinga), com cerca de 1,3 mil 

viagens diárias. Além dessas zonas mencionadas, duas zonas OD no sudoeste do 

Município, Jardim Veloso e Quitaúna, com maior proximidade entre si, apresentaram 

pouco mais do que mil viagens diárias. 
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Figura 50. Principais eixos de viagens com bicicleta segundo OD 2007 

 

Na fase de levantamento de dados, foram realizadas contagens veiculares em 48 

pontos estratégicos do sistema viário municipal durante todo um dia (das 06h00 às 

20h00). As pesquisas foram realizadas em vias de tráfego intenso, portanto, perigosas 

e pouco atraentes para ciclistas. Ainda assim, em 30 deles foi registrada a presença 

de bicicletas. Quantidades mais expressivas foram registradas na Av. Bussocaba 

(144), na Av. Presidente Médici (182), na Ponte dos Remédios (189) e na Av. Presidente 

Costa e Silva (224). 

Outra contagem foi realizada pelo CICLOSASCO, um grupo de cicloativistas da 

cidade. A pesquisa foi realizada em 10 pontos, nos períodos da manhã e da tarde. Os 

pontos de contagem não coincidem com os das pesquisas volumétricas, estando 

situados mais próximos do perímetro da Área Central; nesta pesquisa a quantidade 

de ciclistas observada foi maior. 
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Uma segunda pesquisa foi realizada pela CICLOSASCO e contou com entrevistas no 

acesso ao bicicletário existente junto à Estação Osasco da CPTM para levantar o perfil 

dos usuários, o padrão de uso da bicicleta, as principais vias utilizadas e os bairros 

de origem e destino das viagens. Os resultados mostram que os ciclistas são 

predominantemente do sexo masculino (87%), com idade entre 30 e 35 anos (29%) e 

razoável grau de escolaridade. Mais notáveis foram as respostas a respeito da 

frequência de uso da bicicleta como meio de transporte e o tempo em que se tornaram 

usuário regulares do transporte cicloviário: a maioria (84%) utiliza esse meio de 

transporte cinco dias ou mais por semana e uma grande parte é composta por 

ciclistas recentes, isto é, que aderiram a este modo de transporte há menos de dois 

anos. 

Gráfico 1. Frequência de uso da bicicleta Gráfico 2. Tempo de uso da bicicleta 

  

3.3.7 Infraestrutura cicloviária 

A infraestrutura permanente na cidade para o transporte cicloviário se limita a 

pequenos trechos isolados e sem continuidade. Foram identificadas ciclovias ou 

ciclofaixas em três locais: 

a) Ciclofaixa implantada junto ao canteiro central da Av. Presidente João Goulart, 

com pouco mais de 600 metros de extensão, implantada em 2008. 

b) Ciclovia contornando a área onde será instalado o novo campus da Universidade 

Federal. 

c) Pequeno trecho de ciclovia, com menos 200 metros, instalado na Rua Walt 

Disney, próximo ao Terminal Helena Maria. 

Em 2009 a Prefeitura construiu uma ciclofaixa, com cerca de 3 km de extensão na 

Av. Visc. de Nova Granada; entretanto, em 2014, alegando condições de insegurança, 

a Prefeitura removeu essa infraestrutura, prometendo reconstruí-la na implantação 

do projeto apresentado para financiamento pelo Governo Federal, com recursos do 

PAC Mobilidade. O projeto encaminhado prevê canalização do córrego, extensão da 

avenida e implantação de um corredor de ônibus e de uma ciclovia, entre outras 

melhorias. 
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O trecho de ciclovia existente na Rua Walt Disney, pela sua dimensão, sequer foi 

considerado como uma infraestrutura existente, mas que poderá vir a ser estendido 

dentro do projeto de implantação do corredor Via Norte. 

No bairro Piratininga existe o Parque das Bicicletas, com entrada pela Rua Paula 

Rodrigues, que oferece um espaço para prática de bicicross, porém não há um 

sistema viário que permita acesso seguro dos ciclistas a ele. 

Foto 12. Ciclofaixa na Av. Pres. João Goulart Foto 13. Ciclovia na R. Walt Disney 

  

Foto 14. Ciclovia na Av. Mal. Edgar de Oliveira Foto 15. Parque da Bicicleta 

  

Quanto à infraestrutura para estacionamento de bicicletas, existe apenas o 

bicicletário junto à Estação de Osasco da CPTM, que conta com 160 vagas, 

insuficientes para atender a demanda de usuários inscritos que ultrapassa a marca 

de 1 mil ciclistas. 

Foto 16. Bicicletário lotado em Osasco Foto 17. Bicicletas em frente à Estação 

CPTM 
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Foto 18. Bicicleta amarrada ao poste na Rua 

Primitiva Vianco 

 

Foto 19. Placa fixada na grade no imóvel 

em frente à Est. Com. Sampaio 

 

Não há locais para guarda segura de bicicletas ou mesmo paraciclos nas outras 

estações, resultando no uso do mobiliário público do entorno para travamento das 

bicicletas, apesar de sinalização proibindo essa prática. 

Em outubro do 2013 foi inaugurada a Ciclofaixa Operacional de Lazer de Osasco, nos 

mesmo moldes da instituída na Capital em 2009, abrangendo um circuito de cerca 

de 7 km. Interliga o Pq. Municipal Chico Mendes, na zona sul, ao Pq. Ecológico 

Rochdale, na zona norte, percorrendo as avenidas Prof. Hirant Sanazar, Domingos 

Odália Filho e Brasil, com travessia da ferrovia pelo Vd. Guerino Spitalletti. A 

ciclofaixa é operada apenas aos domingos. 

Foto 20. Ciclofaixa de lazer em Osasco Foto 21. Trajeto pela Av. Bussocaba 

  

3.4 Transporte de Cargas 

A localização estratégica de Osasco, conurbada à Capital, e com acesso facilitado a 

uma importante malha rodoviária que interliga as várias regiões do país, incentivou, 

no passado, a instalação de estabelecimentos industriais no Município e apesar da 

saída destas rumo ao interior do Estado, muitas ainda permanecem. Juntamente aos 

estabelecimentos industriais, também estão instalados centros de distribuição de 

grandes redes de comércio, que colocam a Cidade como importante polo de 

atração/geração de viagens de carga. A presença destes empreendimentos explica a 
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circulação da quantidade expressiva de veículos de fora da cidade em suas vias, 

principalmente de caminhões. 

3.4.1 Sistema viário e uso e ocupação do solo 

As características da malha viária principal de Osasco e a distribuição espacial dos 

empreendimentos que geram tráfego de carga sugerem uma divisão virtual do Município 

em três zonas: norte, centro e zona sul. 

A primeira zona, com área que corresponde a 37,5% do Município, abriga 38,4% da 

população e 26,8% dos empregos (OD 2007), compreende a parte mais ao norte, 

limitada pelas rodovias Anhanguera, Castelo Branco e Rodoanel Mário Covas. Há 

poucos pontos de acesso às rodovias e o sistema viário é escasso e descontínuo. Esta 

zona é caracterizada pela concentração de indústrias, empresas de transporte e mais 

de 30 centros de logística de abastecimento. Esses empreendimentos, em muitos 

casos, não possuem espaço suficiente para acolher os veículos que esperam a 

realização de operação de carga/descarga. Os veículos, em geral de grande porte, 

aguardam na própria via, criando frequentes conflitos com moradores e dificultando 

a circulação dos demais veículos, principalmente do transporte coletivo que atende a 

população local e trabalhadores.  

A segunda zona corresponde a 12,3% de área do Município, abriga 4,9% da população 

e 23,5% dos empregos (OD 2007), mais antiga e consolidada está posicionada no 

centro de Osasco. É circundada pela Rodovia Castelo Branco e Av. dos Autonomistas. 

Sua malha viária é seccionada pela ferrovia da CPTM, onde se posiciona a Estação 

Osasco com grande afluxo de pedestres que incentivou o comércio e a restrição de 

circulação de caminhões. É caracterizada pela concentração de diversas atividades 

de comércio varejista e serviços, três shoppings centers – Shopping Plaza, Super 

Shopping e União – e diversos hospitais. Essa zona se sobressai como um polo de 

centralidade.  

A terceira zona, mais ao sul do Município, tem como limites as imediações da Rodovia 

Raposo Tavares, Rodoanel Mário Covas e Av. dos Autonomistas. Conta com um 

sistema viário com mais conexões entre si e ligações com municípios vizinhos. 

Destacam-se zonas residenciais, eixos comerciais e de serviço e áreas industriais nas 

proximidades do Rodoanel. Com uma área que corresponde a 50,2% do Município, 

abriga 56,7% da população e 49,7% dos empregos (OD 2007). 
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Mapa 14. Áreas de concentração de comércio, serviços e indústria 

 

Mapa 15. Áreas de concentração de centros de distribuição 
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3.4.2 Circulação de caminhões no Município 

Foram realizadas contagens volumétricas classificadas em 61 seções do sistema 

viário principal, onde foram contados veículos em 115 movimentos de tráfego em 

período das 6h às 19h59. Essas contagens verificaram 86.157 caminhões, 5,1% do 

total dos 1.684.677 veículos registrados (incluindo automóvel, bicicleta, moto, ônibus 

e micro-ônibus). 

Gráfico 3. Participação do modo de veículos no tráfego geral (%) 

 

As maiores quantidades de caminhões se concentram em dois postos: na Av. das 

Nações Unidas, na pista leste, com 12.154 veículos na pista local e com 6.649 na 

expressa; e na Av. Dr. Mauro Lindemberg Monteiro, no sentido oeste (entrando em 

Osasco), com 5.443 caminhões, e no leste (saindo de Osasco), com 4.281 caminhões. 

As pistas da Av. Nações Unidas são vias marginais da Rodovia Castelo Branco. A Av. 

Dr. Mauro Lindemberg Monteiro é o principal acesso do Município de e para a Rodovia 

Anhanguera, nestas duas seções estão as maiores participações de caminhões no 

tráfego geral – 45,8% e 30,3% –, respectivamente. 

Ao ordenar os postos pelas maiores quantidades de caminhões, constata-se que em 

oito postos estão concentrados mais de 50% do volume de caminhões; em 12 postos, 

60,3%; 18 postos, 70,7%; e 26 postos, 80,7%. Na tabela a seguir estão ordenados os 

oito postos com maior quantidade de caminhões diários registrados. 

  

AUTO
80,9%

MOTO
9,5%

CAMINHÃO 
5,1%

ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS
4,3%
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Tabela 6. Quantidades simples e acumuladas de caminhões nos postos de maior participação 

Área Posto Caminhão 
Acumulado 

Qtd. % 

Centro Av. das Nações Unidas, pista local > Leste (S38A) 12.154 12.154 14,1% 

Norte Av. Dr. Mauro Lindemberg Monteiro (C11) 9.724 21.878 25,4% 

Centro Av. das Nações Unidas, pista expressa > Leste (S38B) 6.649 28.527 33,1% 

Centro Av. Getúlio Vargas (S2) 4.108 32.635 37,9% 

Norte Av. Presidente Médici (S21) 3.180 35.815 41,6% 

Centro Rua Jussara (C7) 2.696 38.511 44,7% 

Norte Travessia Rodovia Castelo Branco Av. Brasil (S4) 2.522 41.033 47,6% 

Centro Vd. Único Gallafrio (C14) 2.499 43.532 50,5% 

Desses oito postos, três já foram citados anteriormente, dois dão acesso aos 

municípios vizinhos Barueri e São Paulo (Rua Jussara e Vd. Único Gallafrio, 

respectivamente); dois estão em vias que atravessam a Rodovia Castelo Branco (Av. 

Getúlio Vargas e Av. Brasil), ligando as zonas norte e sul do Município; e um está na 

zona norte, junto à área industrial próxima à Rodovia Castelo Branco (Av. Presidente 

Médici). Isso mostra a importância das conexões das vias internas com as rodovias 

para a circulação dos caminhões.  

Mesmo que os totais diários de cada movimento no mesmo posto sejam semelhantes, 

há diferenças na distribuição horária. Isso pode ser observado nos gráficos a seguir 

de quatro pontos mais carregados e localizados no contorno do Município. 

Gráfico 4. Distribuição horária do volume de 

caminhões na Av. dos Autonomista, 

proximidades do Rodoanel (posto C6) 

Gráfico 5. Distribuição horária do volume de 

caminhões na Rua Jussara, sob o Rodoanel 

(posto C7) 
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Gráfico 6. Distribuição horária do volume de 

caminhões na Av. Dr. Mauro Lindemberg 

Monteiro, proximidades da Rodovia 

Anhanguera (posto C11) 

Gráfico 7. Distribuição horária do volume de 

caminhões no Vd. Único Gallafrio, 

proximidades de São Paulo (posto C14) 

  

3.4.3 Distribuição horária e hora-pico 

Pela soma da hora móvel de todos os postos pesquisados, verifica-se que hora-pico 

do tráfego de caminhões se dá entre 10h15 e 11h14. Nesse horário circulam 12,5% 

do volume total de caminhões. A hora-pico de caminhões não concorre com os 

períodos de maior presença do tráfego geral em circulação que tem maior 

carregamento no período das 7h às 8h, sendo também relevantes os horários das 18h 

às 19h e o entrepico das 12h às 13h. 

Gráfico 8. Quantidade de caminhões por faixa 

horária (todos os postos) 

Gráfico 9. Quantidades equivalentes de 

caminhões e tráfego geral sem caminhões, 

por faixa horária (todos os postos) 

  

Ao separar os postos internos dos localizados no contorno do Município, verifica-se 

uma significativa diferença entre os dois conjuntos. Enquanto nos postos de contorno 

a distribuição horária dos volumes é mais uniforme, nos postos internos há maior 

concentração no período de pico. Tal revelação pode indicar diferentes propósitos. 

Como, por exemplo, que os caminhões detectados nos postos internos estejam 

fazendo entregas no varejo e os detectados nos postos de contorno estão de passagem 

ou com destino os grandes estabelecimentos – indústrias, centros atacadistas ou de 

distribuição. 
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Gráfico 10. Distribuição de caminhões nos 

postos de contorno e internos, por faixa 

horária (todos os postos) 

Gráfico 11. Distribuição de caminhões nos 

postos de contorno, entrando e saindo de 

Osasco, por faixa horária (todos os postos) 

  

3.4.4 Circulação nas zonas Centro, Norte e Sul 

Do total de caminhões que circularam pelos postos de contorno – entraram e saíram 

do Município 28.672 caminhões, sendo que 19% se deslocaram pelos postos 

localizados na zona Centro, 49% pelos postos da zona Norte e 32% pelos da zona Sul. 

Essa distribuição ocorre em função do interesse dos deslocamentos (origem e destino) 

e da capacidade dos acessos.  

Entre os postos a leste, responsáveis por 64,5% do total, observa-se maior ligação 

com o Município de São Paulo e com a Rodovia Anhanguera. Os postos com maior 

carregamento são o da Av. Dr. Mauro Lindemberg Monteiro com 33,9% do total e o 

do Vd. Único Gallafrio com 8,7%.  

Entre os postos a oeste, responsáveis por 35,5% das entradas e saídas, se destacam 

o posto da Rua Jussara, ligação com Barueri, com 9,4% do volume total de caminhões 

e o posto da Av. dos Autonomista sob o Rodoanel, com 6,2%. 

Tabela 7. Quantidades de caminhões nos postos localizados no contorno do Município, a oeste e 

a leste e por área de estudo 

Zona A oeste A leste Total 

Centro 2.696 9,4% 2.779 9,7% 5.475 19,1% 

Norte 1.523 5,3% 12.647 44,1% 14.170 49,4% 

Sul 5.959 20,8% 3.068 10,7% 9.027 31,5% 

Total 10.178 35,5% 18.494 64,5% 28.672 100,0% 
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Figura 51. Caminhões (%) nos postos de 

contorno do Município 

 

Ao discriminar os movimentos de entrada e de saída pelos postos de contorno, obteve-

se um total de 13.698 caminhões entrando e 14.972, saindo. Já quando esses 

movimentos são diferenciados por zona, vê-se que há semelhança de quantidades de 

veículos nos dois sentidos – entrando no Município e saindo dele em cada zona. 

Tabela 8. Quantidades de caminhões entrando e saindo do Município por zona 

Zona Entrando Saindo 

Centro 2.675 19,5% 2.799 18,7% 

Norte 7.127 52,0% 7.039 47,0% 

Sul 3.896 28,5% 5.135 34,3% 

Total 13.698 100% 14.972 100% 

Confirmando os dados anteriores, a porta principal de entrada de caminhões no 

Município é a Zona Norte, como também a saída. Parte dos caminhões que entram 

pela zona norte deve ter sua saída pela Zona Sul, ou porque seu destino no Município 

está mais a sul ou porque seu destino final (fora de Osasco) pode estar a sul do 

Município. As figuras a seguir mostram a distribuição horária dos movimentos de 

entrada e saída por zona. 

Gráfico 12. Distribuição de caminhões nos 

postos de contorno, entrando na zona centro 

e saindo dela, por faixa horária 

Gráfico 13. Distribuição de caminhões nos 

postos de contorno, entrando na zona norte e 

saindo dela, por faixa horária 
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Gráfico 14. Distribuição de caminhões nos 

postos de contorno, entrando na zona sul e 

saindo dela, por faixa horária 

 

A maior quantidade de caminhões registrados nos postos internos da zona Centro em 

relação à Zona Norte pode ser explicada pelo maior número de postos de contagens 

próximos uns dos outros, assim o mesmo caminhão pode ter sido contado várias 

vezes ou, ainda, porque os caminhões nesta zona provavelmente fazem entregas em 

vários estabelecimentos, circulam mais do que aqueles que se dirigem aos centros de 

distribuição na Zona Norte.  

 

Tabela 9. Quantidades de caminhões do 

Município de Osasco, por zona de estudo 
Figura 52. Caminhões (%) nos postos internos 

do Município de Osasco 

Zona Caminhões % 

Centro 30.447 53,0% 

Norte 10.695 18,6% 

Sul 16.343 28,4% 

Total 57.485 100,0% 
 

 

A distribuição horária dos fluxos de caminhões identificados pelos postos internos 

nas três zonas revela comportamento diferenciado entre as zonas Centro e Sul em 

relação à zona Norte, como comentado anteriormente. 

 

Gráfico 15. Caminhões (%) nos postos 

internos do Município de Osasco 
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3.4.5 Restrição da circulação de caminhões 

A Prefeitura já adota medidas que restringem a circulação em função do porte dos 

caminhões e dos horários de maior movimentação do trânsito.  

O Decreto nº 10.676, de 7 de março/2012, dispõe sobre a implantação de Programa 

de Restrição ao Trânsito de Veículos do Tipo Caminhão. Nele fica estabelecida a Zona 

de Máxima Restrição de Circulação – ZMRC – polígono formado por vias no Centro 

da cidade, com restrição de circulação das 5h às 21h; e as Vias Estruturais Restritas 

– VER – um conjunto de vias por onde os caminhões estão proibidos de transitar de 

segunda a sexta-feira, das 7h às 9h e das 17h às 19h. Estão excetuados das 

restrições citadas os caminhões que prestam serviços especiais e o Veículo de Carga 

de Pequeno Porte – VCPP – definido como tendo dimensões que não ultrapassem o 

comprimento de 7,20 m e  largura de 2,30 m.  

Dos 115 movimentos pesquisados, 28 estavam em locais com restrição de circulação, 

entretanto, na comparação dos dados das contagens volumétricas nos postos sem 

restrição e com restrição, não foi possível saber se, de fato, a restrição está sendo 

efetiva uma vez que a pesquisa não identificou o tipo de caminhão. O menor volume 

de caminhões pode ser explicado pelo menor número de postos pesquisados. 

Gráfico 16. Quantidade de caminhões por 

faixa horária em movimentos com e sem 

restrição de circulação 

Foto 22. Sinalização de restrição com pouca 

visibilidade 

 

 

Em vistorias realizadas não se observou a presença de agentes de trânsito ou de outro 

dispositivo de fiscalização, da mesma forma a sinalização que indica a restrição 

pareceu insuficiente e nem sempre bem localizada, estando sua visibilidade 

prejudicada por outros elementos. 
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3.4.6 Estacionamento de caminhões e vagas para carga e descarga 

Em áreas consolidadas e corredores comerciais e de serviços, onde os imóveis não 

possuem vagas internas ao lote, é necessário prover vagas específicas para operação 

de carga/descarga, sejam elas livres ou rotativas. Em vistorias realizadas foram 

observadas várias situações de veículos parados na via, em desacordo com a 

sinalização, efetuando operação de carga/descarga. Não foi observada a presença de 

agentes de fiscalização nos locais. As fotos a seguir ilustram algumas situações 

observadas. 

Foto 23. Operação de carga/descarga Foto 24. Veículos de carga estacionados 

irregularmente 

  

Foto 25. Dificuldade na operação de 

carga/descarga 
Foto 26. Veículos de carga estacionados 

irregularmente 

  

Na Zona Norte, as vias, já com larguras insuficientes, têm sua capacidade reduzida 

ainda mais, pelas filas de caminhões e carretas parados no meio fio, como ocorre em 

ambos os lados da Av. Dr. Mauro Lindemberg Monteiro. É também frequente ver 

carretas sem o cavalo mecânico estacionadas nas vias.   

Em vistorias na zona Norte, observou-se ainda que esses veículos de grande porte 

aguardam nas vias para serem atendidos pelos estabelecimentos. Foram relatadas 

situações em que o motorista, depois de entregue a nota da mercadoria transportada, 

chega a ficar até uma semana aguardando sua chamada para a realização de 

operação de carga/descarga. Durante esse período, são criados frequentes conflitos 

com moradores e demais motoristas em igual situação, além das dificuldades geradas 

à circulação do fluxo de passagem nessas vias. 
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A circulação de carretas de grande porte e treminhões cria problemas para o trânsito 

e, ao mesmo tempo, são dificultados em seus percursos pelas limitantes características 

físicas das vias – estreitas, cruzamentos ortogonais, raios pequenos, topografia 

acidentada. Há também relatos de abalroamento em postes de iluminação, 

provocando a interrupção de energia na região. 

A falta de sinalização de orientação dificulta a circulação e o acesso dos caminhões a 

seus destinos. A falta de calçadas põe em risco os pedestres.  

É necessário que haja esquemas operacionais de trânsito e que a circulação seja 

compatível com as características do sistema viário, com os tipos de veículos 

permitidos à estrutura dos usos ali instalados, de forma a possibilitar uma 

convivência mais harmoniosa entre todos os usos estabelecidos – empreendedores, 

comerciantes, escolas, moradores – e que circulam pelas vias, como motoristas e 

pedestres, usuários do transporte coletivo etc.  

Nas zonas Centro e Sul, em menores proporções, também há conflitos entre os 

veículos de carga e os demais usuários das vias. É comum observar situações em que 

os caminhões utilizam espaços de calçada para a parada de veículos comerciais, 

deixando pedestres vulneráveis a acidentes. 

Esses casos pedem uma solução estrutural na condução das aprovações de 

edificações de forma a analisar situações específicas de porte, uso e localização dos 

novos empreendimentos. Para os empreendimentos já com projetos aprovados e em 

funcionamento, é necessário buscar soluções consensuais entre o poder público e os 

respectivos responsáveis, como, por exemplo, o incentivo da “entrega noturna” nos 

estabelecimentos de médio e grande porte (shopping center, grandes lojas e 

supermercados). 

Nos centros e corredores comerciais, com ou sem estacionamento rotativo, é possível 

reservar vagas para a operação de carga e descarga nas vias, inclusive utilizando 

sistema de sensor óptico com informação on line, por meio de aplicativos. Dessa 

forma, garante-se o espaço e evita-se que o transporte de carga fique circulando 

inutilmente à procura de vagas. 

  



 

104 

Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Osasco-SP 

4 Mobilização Social 

O processo participativo foi um diferencial qualitativo para a elaboração do PMMU de 

Osasco, tendo tido como princípio da metodologia a participação social na sua 

execução, inserida no processo de construção do PMMU, como forma de atingir uma 

melhor integração entre as dimensões do planejamento e da gestão e, continuamente, 

com a implementação do PMMU, de controle social. Este diferencial parte da 

perspectiva de democratização das políticas públicas e maior capilaridade nas 

estruturas estatais. 

O processo de comunicação com a sociedade civil é um elemento fundamental na 

busca de construção de um pacto entre os agentes sociais, econômicos e políticos, 

não apenas no sentido de explicitar seus interesses específicos, mas também de 

contribuir na formulação de propostas orientadas pelo interesse público mais geral; 

além de viabilizar a construção de pactos sociais para efetivação desses interesses. 

Durante o processo de leitura da realidade, análise e desenvolvimento de propostas 

foram desenvolvidas diversas ações que envolveram a participação da sociedade com 

os seguintes objetivos: 

a) Promover o debate e estimular a participação da sociedade na discussão dos 

diversos temas abrangidos pelo conceito de “mobilidade urbana”; 

b) Coletar com a sociedade informações e dados da realidade que contribuíram para 

a construção dos conteúdos necessários à elaboração do PMMU; 

c) Abrir espaço para recebimento de demandas e obtenção de contribuições para a 

elaboração do PMMU; 

d) Apresentar e discutir os elementos estruturais do diagnóstico e do prognóstico, 

bem como as diretrizes para a construção de uma política de mobilidade 

sustentável para o Município de Osasco; 

e) Apresentar, discutir e validar as propostas que integraram o Plano de Ação do 

PMMU; 

f) Garantir ampla difusão das informações sobre o PMMU, de modo abrangente, 

com transparência, clareza e objetividade; 

g) Além dessa participação inicial do planejamento da mobilidade, espera-se que os 

cidadãos continuem contribuindo nas decisões, intervindo na execução das 

proposições do PMMU. Esta é a oportunidade para estabelecer um processo de 

construir políticas urbanas e territoriais, de avaliar ações e de corrigir rumos. 

Dessa forma, toda a população pode se comprometer e sentir-se responsável pela 

implementação das ações. 

 

O processo de participação social procurou atingir distintos grupos de agentes 

sociais, cada qual apresentando graus diversos de capacidade de organização e de 

mobilização, mas cada um com suas demandas e contribuições. Portanto, na 
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elaboração do PMMU foram utilizadas diferentes metodologias, visando a melhor 

forma de condução dos eventos, para que eles fossem de fato contributivos. 

4.1 Processo de mobilização social 

O processo de discussão pública do PMMU foi realizado em etapas, cada uma voltada 

para um objetivo específico, envolvendo grupos de atores diferentes a fim de garantir 

pluralidade e diversidade no processo. Cada etapa foi composta por um conjunto de 

atividades, realizadas de acordo com roteiros metodológicos adaptados à sua 

natureza e objetivos. 

4.2 Diálogos setoriais 

Ainda nas etapas iniciais de levantamento de informações foi realizado um conjunto 

de reuniões voltadas para identificação de demandas e desenvolvimento do 

diagnóstico a respeito das questões de mobilidade no Município. 

Esses eventos foram denominados como “diálogos setoriais” e tiveram por objetivo 

reunir a equipe da Consultoria e técnicos da Prefeitura com grupos com interesses 

específicos, visando levantar suas demandas e sugestões que complementaram os 

dados e informações obtidos por meio de levantamentos e pesquisas. 

Essas reuniões temáticas tiveram como público alvo lideranças e representantes de 

segmentos identificados como estratégicos em conjunto com a Secretaria Municipal 

de Planejamento e Gestão e a Secretaria Municipal de Transportes e da Mobilidade 

Urbana: 

a) Permissionários do serviço de táxi; 

b) Representantes de idosos e de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; 

c) Cicloativistas e ciclistas; 

d) Pequenos empresários; e 

e) Empresas de transporte e de logística. 

Foram selecionados grupos de atores de acordo com seus graus de influência e 

interesse na formulação das políticas municipais de mobilidade urbana. Um primeiro 

grupo daqueles com grau de influência variada e alto interesse por terem participação 

direta na produção dos serviços de transporte público (empresários, transportadores 

de carga e taxistas). Um segundo grupo com alto interesse e baixa influência, mas 

que ocupam um papel central na concepção da mobilidade urbana sustentável 

(idosos, pessoas com deficiência e ciclistas) adotada neste plano.  

As reuniões se caracterizaram como um espaço para reflexão sobre os problemas e 

demandas colocados pelos representantes desses segmentos, que foram identificados 

e classificados para posterior aprofundamento na etapa de desenvolvimento de 

proposições. 
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4.3 Apresentação para o CONSELHO MUNICIPAL DE MOBILIDADE 

URBANA 

O envolvimento do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana no processo de 

desenvolvimento do PMMU seguiu orientação da Administração Municipal, não 

apenas em função da expectativa de contribuições específicas, mas principalmente 

como forma de valorização desse espaço institucional como uma importante instância 

de articulação da política municipal. 

Além de uma apresentação inicial dos objetivos e da metodologia de elaboração do 

PMMU, os conselheiros receberam cópias eletrônicas de todos relatórios e notas 

técnicas produzidas ao longo do processo e uma reunião extraordinária foi realizada 

para apresentação do diagnóstico. 

4.4 Contribuições pela internet: a Plataforma ParticipaOsasco 

Para apoiar o processo de mobilização, no período de 19 de outubro a 7 de 

dezembro/2015, a Prefeitura manteve no site www.participaosasco.com.br um 

espaço especialmente destinado à divulgação e acompanhamento de todo o processo. 

Esse site agregou as consultas públicas de outros planos municipais em que foram 

disponibilizadas as versões preliminares dos documentos e dos materiais técnicos do 

diagnóstico. O site funciona como uma plataforma perene para receber contribuições, 

sugestões e críticas aos textos dos planos. Nesse período a consulta pública do PMMU 

de Osasco esteve aberta com informações gerais sobre seus objetivos, seu processo 

de elaboração e manteve durante esse tempo um espaço para: (i) divulgação de todas 

as atividades e ações; (ii) informações a respeito dos eventos realizados; (iii) 

esclarecimento de dúvidas e recebimento de comentários, críticas, demandas, 

reclamações e sugestões por parte dos munícipes; e (iv) espaço para divulgação dos 

documentos preliminares e finais preparados no decorrer dos trabalhos. 

Figura 53. Tela do site para acompanhamento do PMMU pela internet 
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4.5 Plenárias de apresentação do diagnóstico (Ciclo de Debates) 

Concluído, preliminarmente, o diagnóstico das condições de mobilidade no 

Município, os principais resultados e indicações de diretrizes para orientação futura 

da política municipal foram apresentados e discutidos em duas plenárias regionais 

abertas, voltadas para a participação da população e de segmentos organizados da 

sociedade civil: uma na Zona Norte e outra na Zona Sul. 

Figura 54. Cartaz de divulgação 

 

Foto 27. Ciclos de debates 
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4.6 Audiência pública 

Concluído o ciclo de debates de apresentação do Diagnóstico, e sistematizados os 

seus resultados, foi realizada, no dia 8 de dezembro/2015, uma audiência pública, 

amplamente divulgada e aberta à participação de toda população interessada, para 

apresentação e discussão das diretrizes e propostas do PMMU. 

A audiência foi iniciada com uma mesa de autoridades – com a presença de 

vereadores, do prefeito e de diversos secretários. Houve uma apresentação sintética 

dos principais itens e das conclusões dos estudos realizados, aberta em seguida para 

as manifestações das pessoas presentes. Todas as contribuições foram registradas e 

classificadas para análise e, em seguida, foram encaminhadas diretamente para as 

áreas responsáveis pelo atendimento, quando se trataram de demandas localizadas, 

ou incorporadas na versão final do PMMU e no projeto de lei, conforme o caso. 
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5 Propostas e Plano de Ações 

Como um instrumento de planejamento, o PMMU apresenta em suas propostas um 

conjunto de orientações que deverão pautar a política municipal de mobilidade 

urbana para o Município de Osasco dentro de um horizonte de 10 anos, sendo que 

muitas das propostas ultrapassarão este período. 

As propostas incorporadas ao PMMU foram formuladas a partir de objetivos 

específicos considerados estratégicos e de diretrizes desenvolvidas na etapa de 

Diagnóstico, sempre em consonância com os princípios de uma política de mobilidade 

sustentável, que foram adequados às condições específicas do Município de Osasco. 

Durante todo o processo de desenvolvimento do PMMU, desde os levantamentos de 

informações, pesquisas e leituras das condições atuais, até a elaboração das 

propostas, passando pelo diagnóstico, o trabalho procurou manter um caráter 

sistêmico, sempre tendo em conta o sistema viário como o espaço da circulação de 

pessoas e de bens compartilhado por todos os modos de transporte, motorizados ou 

ativos, individuais ou coletivos. Entretanto, apenas para facilitar a sistematização e 

apresentação das ações propostas, elas foram subdivididas em quatro eixos: 

a) Sistema viário;  

b)  Transporte coletivo;  

c)  Transporte ativo (transporte cicloviário e pedestres); e 

d) Gestão da circulação, no qual estão inseridas as ações relativas ao Transporte de 

carga. 

Naturalmente esta sistematização exigiu algumas escolhas. Por exemplo, diversas 

propostas para o transporte cicloviário, para pedestres, para o transporte coletivo ou 

para o transporte de cargas se referem ao sistema viário, porém, foram tratadas de 

forma independente, como forma de enfatizar a sua relevância; o mesmo vale para 

temas considerados no grupo “Gestão”. 

5.1 Proposta para o sistema viário 

5.1.1 Objetivos gerais 

A partir da avaliação das condições de mobilidade do Município de Osasco, são 

objetivos gerais para a reorganização do sistema viário e da circulação: 

I. Melhorar as condições gerais de acessibilidade e de circulação, contribuindo para 

a melhoria da qualidade de vida da população e aumento da eficiência da 

economia urbana; 

II. Definir um sistema viário estruturador do deslocamento de pessoas, bens e 

mercadorias, com qualidade, segurança e fluidez; 

III. Orientar (priorizar) os investimentos públicos e privados na expansão e melhorias 

da infraestrutura viária;  
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IV. Contribuir para a construção de um modelo de mobilidade urbana sustentável 

para Osasco. 

No Município, a grande dificuldade em definir um sistema viário estruturador das 

viagens internas e de passagem, está na existência de barreiras físicas, naturais e 

construídas, bem como pela configuração de uma rede desarticulada. Estas 

características condicionam as propostas de forma significativa, uma vez que toda a 

cidade está densamente ocupada e qualquer solução de melhoria para uma nova 

estruturação esbarra na necessidade de desapropriações e custos elevados para 

execução de qualquer tipo de obra viária.  

Nesse contexto, há ainda a acrescentar que os principais eixos viários, que promovem 

as ligações entre bairros, são também locais naturais de concentração de atividades, 

polarizando equipamentos de serviços e comércio. Em outras palavras, o sistema 

viário estrutural não pode ser considerado apenas como um conjunto de vias 

destinadas à passagem, nas quais prevalecem deslocamentos entre moradia (nos 

bairros) e emprego (no Centro ou acesso à ferrovia), devendo considerar a relação 

indissociável entre circulação e uso do solo. 

5.1.2 Objetivos específicos 

Lembrando que alguns pontos fundamentais em relação ao sistema viário, em 

especial a necessidade de construção de infraestrutura dedicada ao transporte 

coletivo e ao transporte cicloviário e de qualificação dos espaços destinados à 

circulação de pedestre, foram tratados separadamente para reforçar a sua 

importância, dois objetivos específicos foram estabelecidos para os investimentos no 

sistema viário: 

a) Ampliação do sistema viário estrutural visando a estruturação de uma malha 

articulada e hierarquizada e a superação das barreiras que historicamente 

segmentaram o tecido urbano municipal; e 

b) Melhoria do desempenho operacional do sistema viário existente. 

5.1.2.1 Propostas para ampliação do sistema viário estrutural 

As considerações sobre o desenho do sistema viário estrutural aqui proposto, 

pretendem um novo modelo funcional para a trama viária de Osasco. Basicamente, 

se prevê uma configuração mais próxima de um sistema em malha, composto por 

sete “eixos estruturadores principais”, apoiados em parte no viário já existente e em 

parte em novas vias propostas neste PMMU. Este conjunto tem a função de organizar 

não só os deslocamentos, mas as atividades urbanas, traduzindo-se em uma 

hierarquia de espaços urbanos. Os usos do solo e os parâmetros urbanísticos poderão 

ser reavaliados tendo em vista esses objetivos. 

Para isto, são previstos investimentos em expansão, ampliação da capacidade e 

qualificação de um sistema viário hierarquizado, que permitirá o seu melhor 

aproveitamento e a oferta de uma infraestrutura mais adequada às demandas atuais 
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e futuras. Nesse sentido, foram identificadas diversas intervenções, em geral a partir 

de planos e projetos já desenvolvidos pela Prefeitura, às quais foram acrescidas 

outras, quando necessário para complementar e articular a rede viária, considerando 

as suas características e limitações apontadas anteriormente. Vale destacar que as 

obras viárias previstas demandam ainda estudos complementares e detalhamentos, 

seja para buscar melhores soluções de projeto, seja para avaliar a sua viabilidade 

econômica e social. 

A malha viária proposta permitirá que deslocamentos estruturais sejam realizados 

sem a necessidade de usar vias da região central da cidade, já saturadas nos horários 

de pico. Permitirá também que deslocamentos difusos, como aqueles característicos 

de muitas das viagens por automóveis atualmente, possam ser realizados por trajetos 

que articulem uma ou mais vias estruturadoras. 

Dessa maneira, o sistema proposto considera que a malha deva ser composta por 

vias de dimensões mais compatíveis com as demandas da cidade. Idealmente, a seção 

das avenidas propostas considera: (i) três faixas de rolamento para cada sentido; (ii) 

um canteiro central de largura variável, porém não inferior a cinco metros de largura, 

de forma que seja possível abrigar pelo menos um veículo em situação de espera para 

conversão à esquerda; e (iii) condições de abrigar uma ciclovia. 

A malha resultante nesta proposta não prevê intervenções na área central da cidade, 

ao contrário, pela carência de capacidade viária e grande atividade comercial ali 

presente, as soluções propostas baseiam-se na qualificação dos espaços com o 

objetivo de garantir maior conforto e segurança para os modos ativos. 

Tais investimentos oferecerão melhores condições para os deslocamentos internos e 

de passagem pelo Município, mas deles apenas não se deve esperar a solução para 

os problemas de saturação da malha viária verificados na forma de constantes e 

crescentes congestionamentos. A concepção do PMMU de Osasco parte da premissa 

fundamental que para isto será necessário alterar radicalmente a matriz de divisão 

modal atual, com predominância da participação dos modos motorizados individuais, 

que precisam progressivamente dar espaço aos modos de transporte coletivo, 

municipais e metropolitanos, e aos modos de transporte ativo. 

As propostas para a infraestrutura viária englobam as obras e melhorias previstas e 

ainda não executadas pela Prefeitura e outros órgãos da esfera estadual, bem como 

as novas ligações cuja necessidade foi detectada no diagnóstico deste PMMU e que 

construirão uma malha mais homogênea, integrada e organizada, facilitando assim 

os deslocamentos internos e de passagem. 

Não é demais repetir que em todo viário a ser construído ou reformado é essencial 

prever, no detalhamento dos respectivos projetos, o tratamento preferencial para o 

transporte coletivo, a inserção de ciclovias e a qualificação dos espaços destinados 

aos pedestres (calçadas). As redes de transporte público e cicloviária deverão ainda 

ser objeto de detalhamentos complementares específicos que garantirão a sua 

configuração como redes, porém, na ausência desses estudos, os projetos a serem 
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implementados no curto prazo deverão prever tais facilidades, reservando espaço 

para sua construção a posteriori. 

Com a nova malha viária espera-se garantir maior mobilidade à população, 

privilegiando a inserção de corredores de transporte público e modos ativos, condição 

que proporcionará melhor acessibilidade aos polos de interesse, existentes e os 

projetados. Nesse sentido, foram previstas as seguintes diretrizes estratégicas: 

 Melhoria das conexões entre as zonas norte e sul, com superação das barreiras 

leste-oeste (ferrovia, Rio Tietê e Rodovia Castelo Branco); 

 Melhoria da conectividade do sistema viário estrutural no sentido leste – oeste; 

 Melhoria dos acessos ao Município. 

 

Objetivo: Ampliação do sistema viário estrutural 

Diretriz: Melhorar as conexões entre as zonas norte e sul com superação das barreiras 

(ferrovia, Rio Tietê e Rod. Castelo Branco) 

Ações propostas: 

 Duplicar a Av. Visc. de Nova Granada e construir sua extensão até a Av. Flora e até 

a Av. Sarah Veloso; 

 Implantar nova via marginal ao Rodoanel, em continuidade à Av. Leonil Crê 

Bertolosso; 

 Implantar o Corredor Via Norte, com construção da avenida marginal ao Braço 

Morto do Rio Tietê, passagem sob a Rodovia Castelo Branco e novos viadutos sobre 

o Rio Tietê (3ª Ponte) e a ferrovia; 

 Construir a conexão das avenidas Presidente Médici/Lourenço Beloli/Roberto P. 

Sobrinho/Rua Arinos; 

 Implantar novo eixo de conexão do Bairro Aliança (Rua Irene Pereira Leitão) até o 

prolongamento da Av. Nações Unidas, passando pela Rua Romildo Isaias Neto e Rua 

Francisco Diogo de Assis Vasconcelos, com novo viaduto sobre a Rod. Castelo 

Branco e novo tabuleiro sobre o Rio Tietê; 

 Construir novo tabuleiro sobre o Rio Tietê, ligando o bairro Piratininga (Rua Frei 

Caneca) com o prolongamento da Av. Nações Unidas, na área da OUC Tietê I; 

 Construir novas transposições (tabuleiros em nível) sobre o Rio Tietê previstos na 

OUC Tietê 2 (na altura das ruas Anhembi e Nichan Sasounian); 

 Construir nova ponte sobre o Rio Tietê e sobre a Rodovia Castelo Branco, ligando 

da Rua Armindo Hane (Presidente Altino) com Rua Pedro Rissato (Remédios); 

 Duplicar a Av. Prestes Maia; 

 Duplicar a Av. Flora, desde a interseção com o prolongamento da Av. Visc. de Nova 

Granada; 

 Construir a extensão da Av. Flora até a Av. Transversal Sul; 

 Alargar a Estrada Kenkiti Shimomoto, entre Av. Transversal Sul e Av. Vitor Civita. 
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Objetivo: Ampliação do sistema viário estrutural 

Diretriz: Melhoria da conectividade do sistema viário estrutural no sentido leste – 

oeste 

Ações propostas: 

 Implantar o eixo leste-oeste diametral sul Bussocaba: Av. Benedito Alves Turíbio, 

Av. Internacional, Av. Estados Unidos, Av. Manoel da Nóbrega, Av. Cândido Mota 

Filho (São Paulo); 

 Implantar o eixo leste-oeste diametral norte: Av. João Ventura dos Santos, Av. Pres. 

Médici, Av. Mutinga (São Paulo); 

 Construir a extensão da Av. Transversal Sul até a via Marginal do Rodoanel; 

 Implantar nova via em prolongamento da Av. Nações Unidas para conexão com Via 

Marginal ao Rodoanel e nova via de acesso à Estação Comandante Sampaio (lado 

norte); 

 Implantar nova via de acesso à Estação Comandante Sampaio (lado norte); 

 Implantar binário nas ruas Presidente Costa e Silva e Walt Disney (Corredor Via 

Norte); 

 Construir a ligação da Av. Eurico da Cruz com a R. Irene Pereira Leitão; 

 Construir nova via na extensão da Av. Nações Unidas até a Av. dos Autonomistas, 

com passagem sob a ferrovia (OUC Tietê I). 

 

Objetivo: Ampliação do sistema viário estrutural 

Estratégia: Melhoria dos acessos ao Município 

Ações propostas: 

 Implantar nova via de ligação Av. Panorâmica - Av. João Ventura dos Santos (na 

diretriz da Av. Juscelino Kubitschek); 

 Implantar nova via Ribeirão Vermelho (em continuidade à Av. Onix) e novo Trevo na 

Rodovia Anhanguera; 

 Melhorar as condições operacionais (ajuste de geometria, restrição de 

estacionamento, etc.) da Rua Américo Vespúcio; 

 Duplicar a Av. Dr. Alberto Jackson Byington, entre Rua Arinos e Rua Herman; 

 Construir nova entrada da Cidade pela Rodovia Castelo Branco (fluxo Marginal 

Tietê); 

 Construir acesso da Rodovia Castelo Branco (pista local oeste) para a Av. Brasil; 

 Construir novo acesso a Osasco pela Av. Engº. Billings (fluxo Marginal Pinheiros); 

 Construir conexão da Av. Presidente Altino com a Av. Manoel Pedro Pimentel. 

5.1.2.2  Propostas para melhoria das condições de circulação no sistema viário 

estrutural e do desempenho operacional do sistema viário existente 

As ações para melhoria das condições de circulação não se limitam ao sistema viário 

e não dependem de investimentos na ampliação do sistema viário. Trata-se 

basicamente de medidas de planejamento da circulação, gestão do trânsito e 

orientação aos motoristas, considerando também a possibilidade de utilização de 
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sistemas inteligentes para apoio às atividades de controle e fiscalização. Todas podem 

ser resumidas eu uma única diretriz de “melhoria do desempenho operacional do 

sistema viário”. 

Objetivo: Melhoria das condições de circulação no sistema viário estrutural 

Diretriz: Melhoria do desempenho operacional do sistema viário existente 

Ações propostas: 

 Eliminar estacionamento na Av. Flora, do início até interseção com final do 

prolongamento da Av. Visc. de Nova Granada; 

 Eliminar estacionamento na Av. José Barbosa de Siqueira e Av. João de Andrade 

(trecho entre Av. Internacional e Rua Achiles Beline); 

 Eliminar estacionamento na Av. Vitor Civita; 

 Eliminar estacionamento na Av. Maria Carvalho de Lima (conexão entre Corredor 

Norte e novo Eixo Leste-Oeste Diametral Norte Mutinga); 

 Eliminar conversões à esquerda na Av. dos Autonomistas; 

 Facilitar conexão da Av. Visc. de Nova Granada com viário de acesso à Área Central 

(estudo de área /nova circulação bairros Km 18 e Centro); 

 Concluir a implantação do Projeto de Orientação de Tráfego – POT e uniformizar 

padrão conforme estabelecido por Resolução CONTRAN; 

 Modernizar a sinalização semafórica e ampliar a área sob controle da CCO; 

 Ampliar o sistema de estacionamento rotativo, inclusive com melhoria na 

fiscalização. 

 

Objetivo: Melhoria das condições de circulação no sistema viário estrutural 

Diretriz: Ampliação da capacidade do sistema viário atual 

Ações propostas: 

 Aumentar número de faixas na Av. Presidente Kennedy (na altura da Rua Minas 

Gerais); 

 Aumentar número de faixas na Av. Fuad Auada. 
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Mapa 16. Intervenções propostas no Plano de Ações para o sistema viário 
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5.2 Propostas para a reestruturação dos transportes coletivos 

Os serviços municipais de transporte coletivo participam com uma parcela 

importante dos deslocamentos diários realizados no Município. De fato, a maioria das 

viagens é realizada pelo modo de transporte coletivo, conforme destacado no capítulo 

de diagnóstico. 

As propostas apresentadas são resultado dos diversos diagnósticos realizados ao 

longo dos últimos meses, incluindo pesquisas de campo e processamento dos dados 

operacionais e de demanda. Neste contexto, as propostas estão estruturadas em três 

eixos principais, que estão descritos no subitem “Objetivos Gerais”. Cada objetivo 

geral se decompõe em diretrizes, que estão descritas com mais detalhes conforme as 

ações previstas. 

5.2.2 Objetivos gerais 

Foram considerados como objetivos gerais do PMMU de Osasco para a reestruturação 

dos serviços municipais de transporte coletivo os estabelecidos em nível nacional pela 

lei nº 12.587/2012, que definiu as diretrizes para a Política Nacional de Mobilidade 

Urbana, entre os quais podem ser destacados os seguintes: 

I. Prioridade dos modos de transporte coletivo sobre o individual; 

II. Integração entre os modos e serviços de transporte urbano; 

III. Priorização de projetos de transporte público coletivo estruturadores do território 

e indutores do desenvolvimento urbano integrado. 

A reestruturação pretendida dentro do PMMU para os serviços de transporte coletivo 

não tem por objetivo apenas melhorar o atendimento à população, ainda que este 

seja uma das suas metas principais, mas também torná-los mais eficientes e 

atraentes para ocupar um novo papel na estrutura urbana do Município. Sem a 

ampliação da participação dos modos coletivos nos deslocamentos cotidianos, não 

será possível equacionar os atuais problemas identificados. 

5.2.3 Objetivos específicos 

Para orientação das diretrizes e ações do PMMU foram estabelecidos três objetivos 

específicos: 

a) Reestruturação e racionalização dos serviços de transporte coletivo com objetivo 

de melhorar a oferta e a qualidade dos serviços para os usuários; 

b) Melhoria da infraestrutura de apoio aos serviços de transporte coletivo; e 

c) Melhoria da gestão pública sobre os serviços de transporte coletivo. 
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5.2.3.1 Propostas para reestruturação e racionalização dos serviços de transporte 

coletivo 

O sistema de transporte coletivo atual apresenta baixa eficiência, qualidade apenas 

razoável, conforme pesquisa de qualidade realizada, e elevados custos operacionais, 

colaborando para um ciclo vicioso de perda de qualidade e competitividade em relação 

aos meios de transporte individual. 

Os motivos para isto não são particulares da Cidade de Osasco, ao contrário, são 

comuns à quase totalidade das cidades brasileiras: falta de prioridade na construção 

e na utilização do sistema viário, políticas nacionais de estímulo à indústria 

automobilística, desarticulação entre os serviços municipais e metropolitanos, 

modelo de remuneração dos operadores baseado apenas na arrecadação tarifária dos 

usuários diretos, entre outros. Mesmo sendo limitada a capacidade do Governo 

Municipal na atuação sobre todos esses fatores, alguns deles estão dentro das 

atribuições do poder local. 

Mesmo nesses casos, como a possibilidade de reconfiguração dos espaços de 

circulação (sistema viário) para garantir prioridade para a circulação dos ônibus, as 

mudanças esbarram na existência de uma infraestrutura viária consolidada e 

desfavorável para o transporte coletivo: ruas estreitas, falta de continuidade, precária 

qualidade das calçadas, entre outros aspectos. 

De qualquer forma, a rede de linhas de Osasco precisa ser reestruturada, primeiro, 

procurando dar a máxima prioridade à circulação dos ônibus, dentro das restrições 

físicas e das limitações financeiras do Município, e, segundo, incorporando recursos 

tecnológicos que até pouco tempo não eram disponíveis, como a possibilidade de 

adotar uma política de integração tarifária baseada nos sistemas de bilhetagem 

eletrônica. 

Um novo projeto para a rede municipal de transporte coletivo é um dos pontos que 

exige um detalhamento posterior, por meio do desenvolvimento de um projeto 

específico, com redefinição da estrutura das linhas, redefinição da política tarifária, 

municipal e regional, até o redimensionamento de todo o sistema. Cabe, entretanto, 

ao PMMU, estabelecer as diretrizes estratégicas e ações iniciais, imediatas, e de médio 

e longo prazos para esta reestruturação. 

A melhoria da atratividade passa por uma reformulação articulada dos serviços (rede 

de linhas) e da infraestrutura (sistema viário) que permitam melhorar o desempenho 

do sistema municipal, aumentando as velocidades médias e, consequentemente, 

reduzindo os tempos de viagem. 

Atualmente, a grande maioria das linhas passa pela Área Central, atendendo o Largo 

de Osasco, com percursos por ruas e avenidas estreitas e congestionadas, o que se 

reflete em maiores tempos de deslocamento nesta região. Percursos mais diretos e 

redução da quantidade de linhas na região deve ser diretriz para o desenho da rede 

futura para as linhas municipais e intermunicipais. 
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As pesquisas indicaram que uma grande quantidade de usuários tem como destino 

a estação da CPTM e, pelo menos parte deles, deve ser direcionado para as outras 

estações localizadas dentro do Município, reduzindo tempos de viagem e a sobrecarga 

no sistema viário da Área Central. 

Também foi identificada uma expressiva ociosidade na utilização da frota das linhas 

que têm como destino o Terminal de Vila Yara, depois de passar pelo Centro, 

aumentando os custos de transporte para o Município e para os usuários. Uma 

redefinição das linhas com destino a Vila Yara pode ser implementada a partir da 

possibilidade de integração tarifária entre linhas, ou pelo menos grupos de linhas, do 

sistema municipal. 

Para todas essas iniciativas, as ações deverão ser implementadas gradativamente. 

Por exemplo, medidas de priorização ao transporte coletivo no sistema viário 

dependem de intervenções (obras) de infraestrutura que demandam tempo e 

investimento. Mas, projetos já em desenvolvimento pela Prefeitura, como o corredor 

da Av. Visc. de Nova Granada e o Eixo Norte já preveem tratamento como corredores 

de transporte coletivo. 

O Município precisa ainda aproveitar a possibilidade de reestruturação dos serviços 

de transporte de responsabilidade do Governo Estadual, tanto no sistema sobre 

pneus, sob gestão da EMTU, quanto nos sistemas sobre trilhos (CPTM e Metrô), que 

atuam ou têm planos de atuar na região. 

A integração temporal entre linhas do sistema municipal já é uma realidade em um 

grande número de cidades da RMSP, referenciados no exemplo de sucesso do Bilhete 

Único da Cidade de São Paulo. Em Osasco, apesar do sistema municipal dispor do 

recurso tecnológico da bilhetagem eletrônica, a integração tarifária ainda não é uma 

política praticada. A integração temporal permite a elaboração de uma rede mais 

racional, possibilitando ao usuário fazer deslocamentos compondo duas ou mais 

viagens, com um custo mais baixo. Entretanto, esta medida depende de estudos mais 

detalhados a respeito dos seus impactos financeiros; o mesmo vale para a integração 

com os sistemas metropolitanos, em particular com o trem. 

Nesse sentido, são diretrizes do PMMU para os serviços de transporte coletivo: 

 Revisão da rede de linhas que atende ao Município; 

 Implantação dos serviços de transporte coletivo municipais e intermunicipais 

como uma rede integrada; 

 Implantação de medidas de prioridade para a circulação dos ônibus. 
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Objetivo: Reestruturação e racionalização dos serviços de transporte coletivo 

Diretriz: Revisão da rede de linhas que atende ao Município 

Ações propostas: 

 Aumentar a atratividade dos serviços de transporte coletivo com reestruturação da 

rede de linhas, melhoria do desempenho em decorrência de adoção de medidas de 

priorização aos ônibus no sistema viário e adequação da oferta à demanda; 

 Estimular a integração de linhas municipais nas estações Comandante Sampaio 

(km 18) e Gal. Miguel Costa (km 21), visando reduzir a demanda na Estação Osasco, 

em um horizonte de médio prazo aproveitando as oportunidades decorrentes da 

implantação das obras viárias e das Operações Urbanas Tietê; 

 Otimizar o percurso de linhas (municipais e intermunicipais) na região central de 

Osasco, visando a diminuição dos itinerários negativos dentro desta região; 

 Reduzir a quantidade de linhas (municipais e intermunicipais) que fazem o percurso 

Largo de Osasco-Vila Yara, com o intuito de diminuir a ociosidade dos ônibus neste 

trajeto; 

 Implantar sistemas tronco-alimentados nos corredores Bussocaba/Brasil, Nova 

Granada/Getúlio Vargas e Braço Morto do Tietê, articulados com a implantação de 

novos terminais integrados com as estações da CPTM (Comandante Sampaio e km 

21), com horizonte de médio prazo; 

 Reestruturar o atendimento de transporte coletivo na Av. dos Autonomistas 

considerando a implantação do Corredor da EMTU, em horizonte de médio prazo; 

 A longo prazo, rever as linhas prevendo a implantação das duas linhas de alta 

capacidade (Linha 22 - Cotia-Rebouças do Metrô e Linha Alphaville-Taboão da 

CPTM), dinamizando os fluxos da Região Sul de Osasco – longo prazo; 

 Realizar Estudo de Viabilidade (EVTEA) para implantação de sistema de média 

capacidade ao longo da faixa de domínio do Rodoanel, entre Km 21 e rodovia Raposo 

Tavares. 

 

Objetivo: Reestruturação e racionalização dos serviços de transporte coletivo 

Diretriz: Implantação dos serviços de transporte coletivo municipais e 

intermunicipais como uma rede integrada 

Ações propostas: 

 Implantar a integração temporal, pelo sistema de bilhetagem eletrônica, no sistema 

municipal. 

 Implantar a integração do sistema municipal com o trem metropolitano (CPTM). 

 Implantar a integração do sistema municipal com o sistema intermunicipal sobre 

pneus (EMTU). 
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Objetivo: Reestruturação e racionalização dos serviços de transporte coletivo 

Diretriz: Implantação de medidas de prioridade para a circulação do transporte 

coletivo 

Ações propostas: 

 Implantar corredor exclusivo para o transporte coletivo no eixo das avenidas Visc. 

de Nova Granada e Getúlio Vargas. 

 Implantar corredor exclusivo para o transporte coletivo no eixo das avenidas Brasil, 

Maria Campos, Bussocaba. 

 Implantar tratamento preferencial para o transporte coletivo no Corredor Via Norte, 

desde o Terminal Helena Maria até o Largo de Osasco. 

 Alterar o sentido de direção da Rua Rafael Aragoni e implantar semáforo no seu 

cruzamento com a Av. Fuad Auada para facilitar a saída dos ônibus do Terminal 

com destino à Zona Sul; 

 Utilizar os recursos tecnológicos de controle de tráfego para priorizar a circulação 

dos ônibus. 
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Mapa 17. Vias propostas para implantação de tratamento prioritário para o transporte coletivo 

 



 

122 

Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Osasco-SP 

5.2.3.2 Propostas para melhoria da infraestrutura de apoio aos serviços de transporte 

coletivo 

Já foi comentada a importância da infraestrutura viária para a melhoria da qualidade 

e do desempenho do transporte coletivo. Além disso, equipamentos urbanos como 

terminais, estações de conexão e pontos de parada são fundamentais para a 

percepção dos usuários a respeito da qualidade dos serviços, seja pela melhoria do 

conforto nos tempos de espera das viagens, seja pela redução dos impactos de 

vizinhança em locais de grande concentração de serviços, onde há intensa 

movimentação de veículos e de pessoas. 

A melhoria das condições de espera para o embarque no transporte coletivo contribui 

para atrair mais pessoas para a utilização dos ônibus, além da melhoria da imagem 

do sistema como um todo. 

São duas diretrizes do PMMU para a infraestrutura de apoio: 

 Construir ou requalificar os terminais de ônibus; 

 Qualificar os pontos de parada. 

 

Objetivo: Melhoria da infraestrutura de apoio aos serviços de transporte coletivo 

Diretriz: Construir ou requalificar os terminais de ônibus 

Ações propostas: 

 Construir terminal de ônibus urbano junto à Estação Comandante Sampaio (CPTM), 

com o intuito de promover a integração entre as linhas municipais da Região Norte 

de Osasco com a Linha 8 - Diamante da CPTM. 

 Ampliar e requalificar terminais de bairro existentes que possam passar a 

desempenhar papel estruturador da rede a partir da implantação de uma política 

tarifária de integração temporal. 

 

Objetivo: Melhoria da infraestrutura de apoio aos serviços de transporte coletivo 

Diretriz: Qualificação dos pontos de parada 

Ações propostas: 

 Desenvolver programa imediato para instalação de abrigos nos pontos de ônibus; 

 Implementar programa de requalificação dos pontos de parada localizados nos 

principais corredores, com construção de calçadas, instalação de abrigos e bancos, 

iluminação pública e disponibilidade de informação aos usuários, utilizando sempre 

soluções construtivas sustentáveis. 

5.2.3.3 Propostas para melhoria da gestão pública sobre os serviços de transporte 

coletivo 

Os serviços de transporte coletivo constituem serviço público essencial de 

responsabilidade direta do poder público, mesmo que a sua operação seja delegada 
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para terceiros. Em Osasco, a prestação dos serviços municipais está delegada, por 

meio de concessão, para duas empresas particulares. O planejamento, o controle e a 

fiscalização da prestação desses serviços continuam sendo atribuições do órgão 

gestor municipal, no caso a CMTO, que apresenta sérias limitações de recursos para 

realizar essas funções.  

A tecnologia disponível na frota em operação nas linhas municipais de Osasco já 

oferece condições para o controle efetivo das viagens realizadas em relação à 

quantidade de viagens planejadas. O controle através do GPS presente nos ônibus 

permite também a sua localização em tempo real, o que pode ser disponibilizado para 

o público em geral. 

Mesmo para os serviços de responsabilidade do Governo Estadual, é fundamental o 

papel da Prefeitura na orientação e na determinação de diretrizes para melhoria da 

qualidade e coordenação da sua prestação. 

Objetivo: Melhoria da gestão pública sobre os serviços de transporte coletivo 

Diretriz: Capacidade da Prefeitura para aprimorar a gestão dos serviços de transporte 

coletivo no Município 

Ações propostas: 

 Criar procedimentos de gerenciamento público sobre o transporte coletivo e 

utilização de recursos tecnológicos para controle da oferta (GPS) e da demanda 

(bilhetagem eletrônica); 

 Implantar mecanismos permanentes de controle (indicadores operacionais) e de 

avaliação de satisfação dos usuários (pesquisas de opinião). 

 

5.3 Propostas para os transportes ativos 

A partir de 2012, com a aprovação da Política Nacional de Mobilidade Urbana - PNMU 

(Lei Federal n° 12.587/2012), os modos à propulsão humana ganharam mais 

importância. Dentre as diretrizes da norma citada, inclui-se a prioridade para esses 

modos sobre os motorizados (inciso II do art. 6°). Apesar de o Código de Trânsito 

Brasileiro - CTB (Lei Federal n° 9.503/1997) já ter como princípio que os veículos de 

maior porte devem sempre prezar pela segurança e proteção dos de menor porte, 

inclusos aí os modos ativos, ou não motorizados (§ 2° do artigo 29), dando certa 

prioridade para esses modos, a PNMU deixa isso mais explícito. 

Independentemente das normas, os modos ativos (não motorizados) são de fato muito 

importantes no sistema de circulação. Em relação à sua participação nas viagens 

totais, a pesquisa OD 2007 indicou que 31% das viagens diárias da população 

osasquense são realizadas exclusivamente a pé. Somando com a participação de 

viagens unicamente por bicicleta, com 0,7%, as viagens com modos à propulsão 

humana somam quase 40% das viagens totais realizadas.  

Como esses dados referem-se à sua utilização como modo principal, e a hierarquia 

estabelecida na pesquisa prioriza modos motorizados, pode-se considerar também as 
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viagens com modos coletivos (38%) no rol de viagens que utilizam modos ativos, pois 

para acesso a estes, a grande maioria complementa pelo modo a pé. Assim, as viagens 

com modos ativos, seja como principal ou para acesso ao transporte coletivo, soma, no 

mínimo, 76% do total de viagens realizadas em um dia útil em Osasco. 

É fundamental ter em mente que a promoção desses modos ativos também promovem 

a segurança e a vitalidade das ruas da cidade de modo geral. Além disso, em relação 

aos investimentos dedicados à circulação dos automóveis, as ações voltadas a eles 

podem ser consideradas investimentos de baixo custo e de baixo impacto ambiental, 

sendo este último positivo no longo prazo. No entanto, é fundamental melhorar as 

condições de uso desses modos e incentivar que mais pessoas façam suas viagens a 

pé ou de bicicleta. Esses são modos de deslocamento mais suscetíveis às condições 

climáticas e ao microclima, necessitando de mais cuidados do que os modos 

motorizados individuais para garantir seu conforto, além da sua segurança na 

própria dinâmica do trânsito. 

5.3.1 Objetivos gerais 

Mais uma vez remetendo à lei federal nº 12.587/2012, na elaboração deste PMMU 

foram considerados os seguintes objetivos gerais para os meios de transporte ativos: 

I. Prioridade dos modos de transporte ativos sobre os motorizados; 

II. Reconhecimento e valorização da bicicleta como meio de transporte urbano; e 

III. Reconhecimento e valorização do transporte a pé. 

Além da participação quantitativamente expressiva desses modos, cabe ressaltar a 

sua valorização qualitativa na promoção de um ambiente urbano com qualidade e 

orientado para os princípios de sustentabilidade e inclusão social. 

5.3.2 Objetivos específicos 

Pedestres e ciclistas partilham de uma mesma situação desfavorável, decorrente da 

necessidade de convivência com os modos motorizados nos espaços de circulação, 

em condição bastante desigual. Porém aqui acabam as semelhanças e cada um 

desses grupos enfrenta situações particulares, demandando, portanto, políticas 

distintas e bastante independentes. 

Nesse sentido um único objetivo foi estabelecido para este grupo para este grupo foi 

estabelecida, válido para os dois modos de transporte – se pedestre ou se ciclista: 

reconhecer, valorizar e estimular ao uso dos meios de transporte ativos. 

Para este objetivo foram eleitas as seguintes diretrizes estratégicas: 

 Implementação de ações de difusão do uso da bicicleta como veículo de transporte 

urbano; 

 Implantação de infraestrutura segura para a circulação de bicicletas; 

 Implantação de infraestrutura para estacionamento e guarda de bicicletas; e 
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 Implantação de infraestrutura adequada para a circulação de pedestres. 

5.3.2.1 Propostas para reconhecimento, valorização e estímulo aos modos de 

transporte ativo 

Apesar da crescente percepção da importância, por um lado, e da situação de 

abandono, por outro, dos meios de transporte ativos, estes ainda são “invisíveis” 

tanto no que se refere aos investimentos na criação de condições adequadas de 

infraestrutura, quanto aos cuidados necessários para proteção desses usuários nas 

situações de conflito no espaço viário com os modos motorizados. 

 

Objetivo: Reconhecimento, valorização e estímulo ao uso dos modos de Transporte 

ativos 

Diretriz: Constituir um ambiente estimulante aos meios de transporte ativos 

Ações propostas: 

 Implantar sinalização, orientação e comunicação visual no sistema viário, voltada 

para ciclistas e pedestres, com indicação de rotas, pontos de interesse e acesso ao 

sistema de transporte coletivo, etc.; 

 Instituir legislação municipal de calçadas, definindo parâmetros construtivos, 

dimensões e materiais e responsabilidades pela fiscalização; 

 Criar programa de incentivo ao deslocamento a pé nas escolas municipais, 

promovendo o acesso às escolas a pé através de rotas compartilhadas com horários 

marcados; 

 Criar um programa de arborização, com foco nas áreas com maior utilização de 

modos não motorizados (pedestres, ciclistas, skatistas, etc.); 

 Implantar sistema para controle da qualidade da infraestrutura do sistema de 

circulação a pé, via mapa colaborativo e site, associado ao Observatório da 

Mobilidade e ao CONECTA; 

 Criar programas de treinamento de motoristas de ônibus (municipais e 

intermunicipais) para respeito aos ciclistas no compartilhamento da rua; 

 Criar campanhas educativas orientadas para usuários de modos motorizados e para 

respeito ao ciclista no compartilhamento da rua; 

 Implantar mobiliário urbano, oferta de serviços e proteção às intempéries nas áreas 

destinadas à circulação não motorizada; 

 Criar programa de caminhadas e corridas de rua para incentivar e valorizar a 

mobilidade a pé; 

 Criar programa de implantação de Ruas de Lazer nos finais de semana, com 

fechamento de vias para o tráfego motorizado, articulado com a programação 

cultural, de esportes e de lazer; 

 Implementar política de desativação de vagas de estacionamento na via pública, 

transformando-as em espaços de convivência (ex: parklet). 
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5.3.2.2 Propostas de estímulo ao uso da bicicleta como meio de transporte urbano 

Segundo a pesquisa OD 2007, Osasco apresenta uma quantidade de viagens diárias 

com bicicleta relativamente baixa, comparativamente ao total viagens realizadas no 

Município, cerca de 0,7% das viagens diárias. No entanto, a participação dessas 

viagens cresceu 16% no último decênio dessa pesquisa, enquanto a participação dos 

modos ativos (não motorizados) caiu 24%. Além disso, a sociedade civil em Osasco se 

mostrou bastante ativa na demanda por espaço e segurança para esse modo. 

Comparativamente a modos motorizados individuais, a bicicleta apresenta uma 

capacidade alta, cerca de sete vezes maior do que automóveis. Além disso, apesar de 

não possibilitar uma velocidade máxima tão elevada como o automóvel, o uso da 

bicicleta em ambiente urbano, dotado de infraestrutura dedicada para esse modo, se 

mostra mais eficiente, ou seja, com menor tempo de deslocamento por km, 

comparativamente a modos motorizados individuais até a distância de 5 km e até 

cerca 7,5 km. 

Outra maneira de estimular a adoção da bicicleta como modo de transporte é 

incentivando passeios ciclísticos existentes, ou mesmo criando novos, e promovendo 

que ocorram regularmente. Por fim, indo ao encontro da demanda da sociedade civil, 

deve ser avaliado a viabilidade, econômica e de demanda pelo serviço, para 

implementação de um sistema de bicicleta compartilhada (bicicletas públicas). 

 

Objetivo: Reconhecimento, valorização e estímulo ao uso dos modos de Transporte 

ativos 

Diretriz:  Implementação de ações de difusão do uso da bicicleta como veículo de 

transporte urbano 

Ações propostas: 

 Ampliar a operação da ciclofaixa de lazer; 

 Incentivar os grupos de ciclistas existente e promover passeios ciclísticos 

regularmente; 

 Implementar programas de apoio a iniciantes no uso da bicicleta como modo de 

transporte cotidiano; 

 Implantar sistema de bicicleta pública (uso compartilhado), articulado ao sistema 

de transporte coletivo por meio do Sistema de Bilhetagem Eletrônica; 

 Instituir programa de incentivo de entrega de pequenas cargas e serviços de 

transporte de documentos na Área Central por bicicletas; 

 Implantar programas de educação de novos ciclistas nas escolas municipais para 

ensinar comportamentos seguros no trânsito. 
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Objetivo: Reconhecimento, valorização e estímulo ao uso dos modos de Transporte 

ativos 

Diretriz:  Implantação de infraestrutura segura para a circulação de bicicletas 

Ações propostas: 

 Elaborar o Plano Cicloviário de Osasco, com proposta de uma rede cicloviária 

abrangente, com conectividade, segurança, atratividade e conforto; 

 Implantar ciclovia no eixo norte-sul das avenidas Bussocaba e Brasil; 

 Implantar ciclovia no eixo norte-sul das avenidas Nova Granada e Getúlio Vargas; 

 Implantar ciclovia no parque linear do Rio Tietê (Operações Urbanas); 

 Implantar ciclovias nas marginais do Rio Tietê (avenidas Nações Unidas e Presidente 

Kennedy), dentro de um projeto urbanização e moderação do tráfego motorizado, e 

alinhado com o projeto do parque linear; 

 Implantar ciclovia ao longo da faixa do oleoduto da Transpetro, entre a Av. Getúlio 

Vargas e a Av. Brasil; 

 Elaborar estudo para implantação de eixo cicloviário no sentido leste-oeste na Av. 

dos Autonomistas que possui uma condição topográfica favorável, alta 

conectividade e grande atratividade; 

 Implantar sinalização indicativa de ciclorrotas (percursos seguros e com baixa 

declividade). 
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Figura 55. Infraestrutura cicloviária proposta (a ser complementada pelo Plano Cicloviário) 

 

Além da oferta de local atrativo para circulação de bicicleta, conforme princípios 

expostos acima, e de um sistema de orientação para ciclistas, é essencial que sejam 

garantidos espaços para estacionamento desses veículos. Ainda, a oferta de 

mobiliário ou espaços dedicados para fixação ou guarda de bicicletas deve garantir 

quantidade adequada de vagas e qualidade tanto do equipamento, como do local de 

instalação.  

Objetivo: Reconhecimento, valorização e estímulo ao uso dos modos de Transporte 

ativos 

Diretriz: Implantação de infraestrutura para estacionamento e guarda de bicicletas  

Ações propostas: 

 Ampliar a oferta de vagas no bicicletário da Estação Osasco da CPTM; 

 Implantar bicicletários nas estações da CPTM e no futuro Terminal da EMTU (km 21); 

 Implantar bicicletário no Terminal Vila Yara; 

 Implantar bicicletário no Terminal Novo Osasco; 

 Implantar paraciclos nos demais terminais municipais; 

 Implantar paraciclos em pontos de parada estratégicos da rede de transporte 

coletivo municipal; 
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Objetivo: Reconhecimento, valorização e estímulo ao uso dos modos de Transporte 

ativos 

Diretriz: Implantação de infraestrutura para estacionamento e guarda de bicicletas  

 Implantar paraciclos em equipamentos públicos (escolas, unidades de saúde e 

pontos da administração municipal; 

 Implantar paraciclos na Área Central com desativação de vagas de estacionamento 

de veículos em pontos estratégicos; 

 Instituir legislação municipal com obrigatoriedade de os Polos Geradores de Tráfego 

oferecerem vagas para estacionamento de bicicletas. 

 

5.3.2.3 Propostas de valorização da mobilidade a pé 

Uma grande dificuldade para se atingir o objetivo de valorização da mobilidade a pé, 

é a sua dimensão. A precariedade do espaço destinado aos pedestres no sistema 

viário é quase que uma constante em todo o Município; mesmo na Área Central, onde 

é intenso o volume da circulação a pé e as condições das calçadas são bem mais 

favoráveis., onde são observados muitos problemas, tais como: inexistência de 

calçadas, inadequação da largura das calçadas ao intenso fluxo de pedestres, estado 

precário de conservação; e mesmo onde a infraestrutura existe, falta padronização 

nos materiais utilizados, presença comum de barreiras – postes e mobiliário urbano 

– impedindo ou dificultando o caminho das pessoas, ou a utilização indevida desses 

espaços pelo comércio ou simplesmente como local de estacionamento.  

Comparativamente com o restante do Município, especialmente no extremo norte, a 

região central de Osasco oferece melhores condições de mobilidade para o 

deslocamento a pé, com boas condições gerais de calçadas, largura razoável em 

diversos casos, pavimento em boa condição e com adequadas condições de 

circulação, inclusive com o calçadão em um trecho da Rua Antônio Agú. Esse trecho 

dessa via é exclusiva para pedestres, e apresenta alta vitalidade, porém, mesmo nesta 

área, a condição dos passeios apresenta diversos problemas, em especial no que se 

refere às normas de acessibilidade universal.  

Afastando-se do Centro, mesmo dentro da área urbana consolidada, começam a 

aparecer deficiências nas calçadas. Como a construção dos passeios é de 

responsabilidade dos proprietários dos imóveis lindeiros, sem uma padronização que 

poderia ser proposta pelo Poder Público, a sua execução é diversificada e 

descontínua. Mesmo no Centro, ainda existem questões fundamentais a serem 

tratadas para garantir qualidade e segurança das milhares de pessoas que se 

deslocam a pé diariamente pelo Município. 

Ao grau de urbanidade dos bairros deve ser adicionado um outro elemento, dado pela 

topografia e pela forma como foram resolvidos. Executados caso a caso, os acessos 

aos lotes, normalmente sacrificam o espaço dos pedestres e os levam a caminhar no 

espaço destinado aos veículos, aumentando o risco de acidentes. Nestes casos, 

apesar da situação ser generalizada, as soluções deverão ser encontradas de forma 
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localizada, segundo planos locais específicos que precisarão compatibilizar diretrizes 

gerais com as condições particulares de cada local, em um esforço de longo prazo, 

mas que precisa ser iniciado imediatamente. 

Já em uma escala maior, o principal problema encontrado no espaço intraurbano de 

Osasco é a transposição das barreiras leste-oeste (o Rio Tietê, a Rodovia Castelo 

Branco e a Ferrovia), impedindo uma conexão plena com a Zona Norte do Município. 

Além dessas barreiras, os grandes eixos e complexos viários intraurbanos, como a 

avenida dos Autonomistas e os eixos das avenidas Bussocaba e Visc. de Nova 

Granada, com suas continuações, também se constituem em elementos que 

fragmentam, dividem e muitas vezes impedem o caminhar seguro e confortável das 

pessoas na cidade. 

É necessário a regulamentação dos parâmetros construtivos das calçadas por meio 

de lei ordinária específica, tais como largura mínima, materiais a serem utilizados 

ou, ao contrário, restritos, entre outros elementos. Ressalta-se que é fundamental 

evitar parâmetros excessivamente rígidos que impeçam, futuramente, que sejam 

utilizadas medidas criativas e materiais inovadores. Também é importante destacar 

que a largura mínima de uma calçada dependerá do nível de serviço necessário para 

garantir o conforto dos pedestres, logo, áreas mais densamente ocupadas com 

comércio e serviços, como a área central, devem ter uma área de calçada e passeio 

livre maior que áreas estritamente residenciais. 

Tendo isso em vista, essas infraestruturas devem ser alvo prioritário de medidas que 

garantam a acessibilidade universal, especialmente para aqueles com alguma 

dificuldade para seu deslocamento - e.g. idosos, grávidas, crianças, deficientes físicos 

- além da garantia de segurança e conforto para esses usuários.  

 

Objetivo: Reconhecimento, valorização e estímulo ao uso dos modos de Transporte 

ativos 

Diretriz: Implementações de ações de valorização do pedestre  

Ações propostas: 

 Elaborar Plano de Mobilidade a Pé, com avaliação da qualidade e classificação das 

calçadas em sistema estrutural e local. Incluir a identificação das áreas prioritárias 

de intervenção, especialmente a travessia da ferrovia, rio Tietê e rodovia castelo 

branco (eixos com continuidade), que garantam a qualidade e segurança dos 

pedestres, além de indicação de ações localizadas nos bairros; 

 Desenvolver programa de requalificação de calçadas, segundo o Plano de Mobilidade 

a Pé, com destinação de recursos orçamentários permanentes; 

 Implementar programa de regularização das calçadas sob responsabilidade dos 

proprietários dos lotes; 

 Implementar programa de rebaixamento de guias nas travessias de pedestres, 

especialmente em locais com uso elevado por pessoas com mobilidade reduzida, 

como proximidades a escolas, creches, casas de repouso e outras instituições; 

 Ampliar o calçadão da Rua Antônio Agú; 
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Objetivo: Reconhecimento, valorização e estímulo ao uso dos modos de Transporte 

ativos 

Diretriz: Implementações de ações de valorização do pedestre  

 Requalificar travessias existentes para a barreira do eixo leste-oeste (trem-rio-

rodovia): acessos, iluminação e condições do percurso; 

 Expandir para toda a cidade a implantação de iluminação nas travessias de 

pedestres; 

 Ampliar as opções de travessias adequadamente sinalizadas ao longo das principais 

avenidas (eixos comerciais e de prestação de serviços), próximo a escolas, postos de 

saúde e hospitais; 

 Implantar parques lineares ao longo das duas margens do Rio Tietê, com espaço 

para a circulação não motorizada, e travessias semaforizadas ao longo das avenidas 

Pres. Kennedy e Nações Unidas; 

 Estabelecer rotas de circulação a pé, com sinalização de orientação para pontos de 

interesse e para acesso ao transporte coletivo, indicando caminhos e distâncias; 

 Garantir que todas as obras da Prefeitura de requalificação do espaço urbano e de 

construção de novos espaços (parques, praças, etc.) da Cidade incluam iluminação 

e sinalização adequadas para pedestres e padrão de acessibilidade universal, bem 

como levem em conta o Plano Municipal Viver sem Limite. 

 

5.4 Propostas para a gestão da circulação 

5.4.1 Objetivos gerais 

A atuação do poder público municipal é fundamental para a qualificação das 

condições de mobilidade urbana em Osasco, principalmente sob a perspectiva de 

mudanças comportamentais, com prioridade aos modos ativos sobre os modos 

motorizados e dos meios de transporte coletivo sobre os individuais, respeito aos 

princípios de acessibilidade universal e democratização e equidade no uso dos 

espaços públicos e, por extensão, de toda a cidade. 

Ações de qualificação da gestão estão presentes em muitas das ações apresentadas 

com enfoque setorial, em medidas de planejamento, como a elaboração dos planos 

Cicloviário e de Mobilidade a Pé, a reestruturação de rede de transporte coletivo ou 

ainda a elaboração de um estudo específico para a circulação de caminhões na Zona 

Norte. 

Também foram apresentadas anteriormente propostas de aprimoramento do marco 

regulatório municipal, por exemplo com instituição de leis que criam obrigações para 

aprovação de empreendimentos geradores de viagens para implantar bicicletários, 

conforme a sua natureza, e, por outro lado, reduzir as exigências de oferta de vagas 

para estacionamento de veículos particulares, ou ainda uma regulamentação 

adequada para a construção de calçadas em todo o Município. 

Porém, estas ações se tornam mais consistentes quando apresentadas dentro de um 

conjunto mais amplo de medidas de outra natureza – obras de ampliação da 
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infraestrutura, programas continuados ou desenvolvimento de projetos, e, assim 

optou-se por tratá-las nos itens anteriores. 

Naturalmente nem todas as iniciativas propostas no PMMU devem ser tratadas desta 

maneira. Estas então são apresentadas apartadas, dentro de um único objetivo 

específico de qualificar a Administração Municipal para a gestão da política de 

mobilidade urbana, agrupadas em cinco diretrizes: 

I. Capacitar os órgãos da Administração Municipal para a implementação de uma 

política de mobilidade urbana sustentável; 

II. Dar continuidade à política de segurança viária e de redução de acidentes de 

trânsito; 

III. Desenvolver novos conceitos para a gestão da política de mobilidade urbana; 

IV. Eliminar ou mitigar as situações de conflito entre o tráfego de carga e os demais 

usos da cidade; 

V. Melhorar as condições operacionais do sistema viário e dos serviços de transporte 

público; 

VI. Implementar ações de planejamento para a circulação da carga urbana. 

Neste sentido, como objetivos gerais se colocam para a Prefeitura Municipal de 

Osasco, na gestão da mobilidade urbana: 

a) Implementação no Município de uma política de mobilidade sustentável; 

b) Criação de um ambiente seguro e eficiente para a circulação; 

c) Melhoria das condições de circulação do transporte de cargas. 

5.4.2 Objetivos específicos 

5.4.2.1 Propostas para implementação da Administração Municipal para a gestão da 

política de mobilidade urbana sustentável 

Objetivo: Implementação no Município de uma política de mobilidade sustentável 

Diretriz: Aumentar a capacidade dos órgãos da Administração Municipal para a 

implementação de uma política de mobilidade urbana sustentável 

Ações propostas: 

 Adequar a estrutura organizacional da PMO, redefinindo responsabilidades e formas 

de ação coordenada entre SETRAN, CMTO e outras áreas diretamente relacionadas 

ao planejamento, à implantação e à administração do sistema viário e dos serviços 

de transporte público; 

 Estabelecer convênios ou outras formas de cooperação com os municípios vizinhos 

e ARTESP com vistas a ações conjuntas e tratamento de problemas comuns; 

 Implementar procedimentos de gestão do trânsito com base na avaliação 

permanente das condições de circulação para todos os modos (motorizados e não 

motorizados); 

 Implantar o Centro de Controle Operacional e Planejamento Integrado – CONECTA; 
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Objetivo: Implementação no Município de uma política de mobilidade sustentável 

Diretriz: Aumentar a capacidade dos órgãos da Administração Municipal para a 

implementação de uma política de mobilidade urbana sustentável 

 Criação do Observatório da Mobilidade em Osasco associado ao projeto de 

implantação do CONECTA. 

 

 

Objetivo: Implementação no Município de uma política de mobilidade sustentável 

Diretriz: Desenvolver novos conceitos para a gestão da política de mobilidade urbana 

Ações propostas: 

 Desenvolver mecanismos de controle de impacto no ambiente urbano, tendo como 

base os instrumentos de EIV/RIV e PGT6, estabelecendo gradientes de acordo com 

tamanho e nível do impacto, e considerando a multiplicidade territorial e priorizando 

o acesso por modos coletivos e não motorizado; 

 Rever legislação de obrigatoriedade de oferta mínima de vagas de estacionamento, 

associando a exigência ao uso pretendido, às condições do sistema viário existente 

e à disponibilidade de atendimento por transporte público; 

 Definir um conjunto de dados (acidentes, eventos, infrações) a serem monitorados, 

de forma a permitir a elaboração de estudos para novas ações ou adequação de 

medidas já adotadas, com vistas à segurança do tráfego e a disponibilização pública 

destas informações; 

 Implementar política de redução do limite de velocidade do tráfego motorizado (50 

km/h) nas principais vias públicas, adequando a velocidade permitida conforme o 

tipo de via e uso do solo, para formação de um ambiente estimulante aos meios de 

transporte ativo; 

 Implementar medidas de moderação do tráfego motorizado (redução e controle de 

velocidade, semaforização de travessias, etc.), para formação de um ambiente 

estimulante aos meios de transporte ativo; 

 Rever parâmetros de projeto viário que estimulem velocidades elevadas (raios de 

giro, largura de faixas e outros), para formação de um ambiente estimulante aos 

meios de transporte ativo; 

 Criar programas de incentivo ao uso de modos coletivos ou não motorizados nas 

instituições públicas municipais; 

 Rever radicalmente a permissão para estacionamento nas vias públicas (pelo menos 

em locais de grande demanda por vagas), liberando espaço viário para outros modos 

sustentáveis (coletivo e não motorizado); 

 Democratizar a gestão pública municipal de mobilidade urbana com criação de 

mecanismos de participação popular com promoção da transparência nos processos 

de tomada de decisão e de disponibilização de dados e informações. 

 
  

                                           

6 EVI/RIV: Estudo/Relatório de Impacto de Vizinhança; PGT: Polo Gerador de Tráfego.  
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5.4.2.2 Propostas para implementação da Administração Municipal para a criação de 

um ambiente seguro e eficiente para a circulação 

Objetivo: Criação de um ambiente seguro e eficiente para a circulação 

Diretriz: Dar continuidade à política de segurança viária e de redução de acidentes de 

trânsito 

Ações propostas: 

 Ampliar a fiscalização sobre o trânsito, com ampliação do quadro de agentes e uso 

intensivo de tecnologia; 

 Criar programa de tratamento de pontos críticos de acidentes; 

 Implementar ações de educação de trânsito para desenvolver comportamentos 

seguros no trânsito; 

 Criar campanhas educativas orientadas para usuários de modos motorizados para 

respeito à prioridade dos pedestres nas travessias; 

 Corrigir situações de geometria e sinalização que criam situações de risco de 

acidentes, tais como: revisão dos projetos de rotatórias e lombadas instaladas em 

desacordo com normas e legislação vigente; 

 Instituir uma área específica para acompanhar a evolução dos indicadores de 

acidentalidade, analisar as causas e propor soluções e ampliar o quadro de técnicos 

destinados a coleta de informações e estudos de segurança. 

 

5.4.2.3 Propostas para implementação da Administração Municipal para a melhoria 

das condições de circulação do transporte de cargas 

Para atender as necessidades das atividades econômicas instaladas no Município de 

Osasco e garantir o abastecimento e a distribuição de bens, é apresentado um 

conjunto de ações com vistas ao sistema de transporte de cargas. 

Convém ressaltar que, como grande parte das atividades exercidas envolvendo o 

transporte de carga (logística das operações) é de responsabilidade exclusiva da 

iniciativa privada, é fundamental a negociação do Poder Público com as entidades 

empresariais e transportadoras para que as medidas sejam implementadas de forma 

adequada e em consonância com as necessidades de todos. 

Todas as medidas voltadas para a melhoria das condições gerais de circulação terão 

impacto positivo na circulação dos veículos de transporte de carga. Adicionalmente, 

restam medidas próprias para este segmento, genericamente concentradas em dois 

objetivos específicos de eliminar ou mitigar as situações de conflito entre a circulação 

do transporte de carga urbana e os demais usos da cidade, bem como implementar 

ações de planejamento para a circulação da carga urbana. 
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Objetivo: Melhoria das condições de circulação do transporte de cargas 

Diretriz: Eliminar ou mitigar as situações de conflito entre o tráfego de carga e os 

demais usos da cidade 

Ações propostas: 

 Rever a sinalização de restrição de circulação de caminhões na ZMRC e nas vias 

classificadas como VER; 

 Elaborar e implantar de projeto de sinalização para prover vagas reservadas para 

operação de carga e descarga na via e ou em área de estacionamento rotativo; 

 Desenvolver programa de melhorias nos acessos às principais industrias e centros 

de distribuição, de forma que facilite a entrada/saída dos caminhões e haja menor 

conflito com os fluxos de passagem pela via; 

 Promover a instalação de pátio(s) de estacionamento para absorver os caminhões 

estacionados na rua à espera de atendimento nos centros de distribuição e nos 

demais empreendimentos, com instalações de apoio adequadas às necessidades dos 

caminhoneiros e ajudantes; 

 Instituir programa para viabilizar Termos de Ajuste de Conduta (TAC) nos 

empreendimentos que não estejam com situação regular (projeto aprovado, licença 

de funcionamento) ou que estejam causando transtornos na vizinhança (caminhões 

parados nas vias, falta de calçadas). 

 

Objetivo: Melhoria das condições de circulação do transporte de cargas 

Diretriz: Implementar ações de planejamento para a circulação da carga urbana 

Ações propostas: 

 Elaborar e/ou rever dispositivos legais (PGT e Lei de Uso do solo) para prover 

espaços adequados para estacionamento, carga/descarga, espera e acessos; 

 Desenvolver um estudo de área para a Zona Norte para melhorar as condições de 

acessibilidade de forma a segregar fluxos de caminhões e acessos às áreas 

residenciais, diminuindo conflitos e garantindo melhores condições de segurança; 

 Criar rotas de acesso para atendimento das indústrias e armazéns e de retorno às 

rodovias, com implantação de Plano de Orientação de Tráfego – POT nas áreas e 

rotas de interesse de caminhões; 

 Desenvolver estudos para melhorar a conexão da área industrial e dos centros de 

distribuição com a Rodovia Anhanguera e com e com o Rodoanel Mario Covas; 

 Elaborar estudo para regulamentação de veículos superdimensionados na Zona 

Norte, abrangendo restrição de horários de circulação, tamanho de caminhões, 

necessidade de autorizações especiais e outras medidas, considerando as limitações 

físicas (geometria) e operacionais (circulação de ônibus, tráfego intenso); 

 Criar um Fórum Regional (poder público e privado) com o objetivo de buscar 

soluções para os problemas de acessibilidade na Zona Norte; 

 Promover e incentivar a entrega noturna em estabelecimentos de médio/grande 

porte (grandes lojas, supermercados, shopping centers); 

 Elaborar programa de fiscalização da circulação e acesso de veículos de carga na 

ZMRC e nas vias classificadas como VER, com uso de equipamentos eletrônicos. 
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6 Implementação e monitoramento 

É de extrema importância que o PMMU seja colocado em prática com apoio de algum 

sistema de monitoramento que permita acompanhar tanto a sua efetiva 

implementação, verificando a execução das ações propostas e suas metas, quanto 

alguns indicadores estratégicos da política de mobilidade urbana municipal. 

O acompanhamento da implementação do PMMU deverá ser apoiada pela SEPLAG, 

como extensão de sua responsabilidade pela coordenação da elaboração dos diversos 

planos municipais, para isso deverá ser composto um grupo formalmente instituído 

com representantes das secretarias diretamente envolvidas, com atribuição 

específica para realizar as atividades necessárias para a realização das ações, tais 

como: elaboração de termos de referência, elaboração de cronogramas e orçamentos, 

coordenação de processos de licitação e, principalmente, acompanhamento e 

monitoramento permanente da sua implementação, promovendo eventuais ajustes e 

produzindo informações para prestação de contas internamente ao Governo e para a 

sociedade. 

Para monitoramento e verificação da efetividade da política de mobilidade no 

Município e para aferição dos seus resultados, deverá ser montada uma estrutura 

específica para coleta ou produção de dados e informações, de fontes primárias ou 

secundárias, que permitam medir, a todo momento, o alcance dos objetivos 

estratégicos definidos para o PMMU e para a política municipal. Estruturas dessa 

natureza têm sido denominadas como “Observatório da Mobilidade”. 

6.1 Observatório da Mobilidade 

De forma geral, os Observatórios de Mobilidade vem sendo concebidos como uma 

ferramenta de gestão para medir os resultados da implantação de planos de 

mobilidade, através de um rol de indicadores selecionados, de acordo com os 

objetivos gerais da política de mobilidade urbana e objetivos específicos da 

Administração Municipal para o setor. 

A função do Observatório consiste em monitorar, produzir e difundir informações 

sistêmicas sobre a mobilidade urbana de Osasco. Para isso, será preciso contar com 

estrutura e pessoal capacitado para coletar dados, sistematizá-los, produzir 

informações e analisar resultados com o propósito de monitorar a execução e 

resultados das ações propostas no PMMU, bem como, auxiliar a elaboração de novos 

estudos, pesquisas e reflexões por parte do Poder Público, ou por qualquer grupo ou 

segmento da sociedade, como estudantes, pesquisadores e público em geral. 

Deverão ser atribuições do Observatório da Mobilidade, entre outras: 

 Definir e rever os indicadores a serem adotados para monitoramento e avaliação 

do PMMU; 
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 Consolidar e dar acesso amplo e democrático às informações sobre o sistema de 

mobilidade urbana no Município; 

 Promover a divulgação de pesquisas e estudos voltados à mobilidade urbana; 

 Elaborar e divulgar balanço anual relativo à implantação das ações do PMMU de 

Osasco e seus resultados; 

 Participar na elaboração de diagnósticos e prognósticos a serem desenvolvidos 

com vistas a revisões do PMMU. 

Em Osasco, a função de Observatório da Mobilidade deverá ser atribuída ao Centro 

de Controle de Operações e Planejamento Integrado – CONECTA, que se encontra em 

processo de constituição. 

Seu trabalho deverá ser amplamente divulgado, dentro dos princípios de 

transparência, participação popular e controle social, utilizando para isso, entre 

outros instrumentos, a página eletrônica (site) da Prefeitura Municipal e em 

constante diálogo com o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. 

6.2 Indicadores 

A ação do Observatório de Mobilidade deve ser apoiada por um conjunto de 

indicadores que expressem diferentes níveis da política municipal de mobilidade. 

Indicadores são variáveis definidas para medir um conceito relacionado a um 

significado social, econômico ou ambiental, com a intenção de orientar decisões, 

identificar avanços, corrigir desvios, melhorar desempenho, adotar mudanças sobre 

determinado fenômeno e interesse.  

O propósito de definir indicadores é acompanhar sua evolução no tempo, de maneira 

a avaliar o desempenho de determinadas ações ante metas estabelecidas, ou 

acompanhar outros que os relacionam a sistemas considerados como referências 

nacionais e internacionais. 

De forma geral, um indicador deve medir apenas o que é importante, significativo e 

útil. A quantidade ideal de indicadores a ser monitorado poderá ser alterada ao longo 

do tempo. Inicialmente, podem-se adotar poucos indicadores, medindo apenas as 

informações ou processos básicos, e ir aumentando gradativamente à medida que 

haja melhor estrutura institucional ao trato desse assunto. 

a) Indicadores em nível estratégico 

São considerados estratégicos os objetivos de instituição no Município de uma 

política de mobilidade sustentável, nos termos da política federal determinada pela 

lei federal nº 12.587/2012, tais como: 

i. Alteração da matriz de divisão modal, com aumento da participação de viagens 

por transporte coletivo e por meios de transporte ativo e redução da participação 

de viagens por meio de transporte motorizado individual; 
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ii. Promoção da equidade no acesso aos serviços de transporte coletivo pela 

modicidade da tarifa para os usuários; 

iii. Promoção de política de valorização da vida e de redução de acidentes e vítimas 

em acidentes de trânsito; 

iv. Mitigação de impactos ambientais da política de mobilidade. 

Para cada objetivo escolhido inicialmente, e outros que venham a ser futuramente 

incorporados ao Observatório, deverá ser adotado (pelo menos) um indicador, que 

permita avaliar o seu resultado, mesmo que a médio prazo: 

Objetivo Indicador Fonte 

Alteração da matriz de divisão 

modal 

% de viagens diárias realizadas 

por modo de transporte 

(individual, coletivo e não 

motorizado) 

Pesquisa OD da RMSP 

Equidade no acesso ao serviço 

de transporte coletivo 

Comprometimento do salário 

mínimo vigente com o 

pagamento de uma cota de 50 

passagens /mês 

Elaboração interna 

Segurança no trânsito Número de mortes em 

acidentes de trânsito por 1.000 

veículos ou por 100 mil 

habitantes 

Coleta de dados permanente 

pela SETRAN 

Mitigação de impactos 

ambientais 

Emissão de poluentes pela 

frota circulante 

Elaboração interna 

 

b) Indicadores em nível tático 

O nível tático compreende o acompanhamento de ações planejadas para a obtenção 

dos objetivos estratégicos. O quadro abaixo apresenta alguns exemplos dessa 

condição, a título ilustrativo. Os indicadores, neste caso, devem estar associados a 

metas quantitativas que possam ser medidas periodicamente: 

Objetivo Ação Proposta Indicador 

Alteração da matriz de divisão 

modal 

Implantação de sistema viário 

com prioridade para o 

transporte coletivo 

Extensão (em km) de vias com 

tratamento preferencial para os 

ônibus 

Implantação de vias cicláveis Extensão (em km de vias 

cicláveis (ciclovias ou 

ciclofaixas) 

Implantação de estrutura para 

estacionamento e guarda de 

bicicletas 

Número de vagas 

disponibilizadas em 

bicicletários ou de paraciclos 

instalados em via pública. 

Equidade no acesso ao serviço 

de transporte coletivo 

Implementação de medidas, em 

âmbito local, de barateamento 

Incidência do ISS na receita 

das empresas 
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Objetivo Ação Proposta Indicador 

direto do custo de produção 

dos serviços 
% de aporte de subsídio no 

valor da tarifa 

Segurança no trânsito Número de acidentes, mortes e 

vítimas em acidentes de 

trânsito 

Quantidade de acidentes, 

mortes ou sequelados em 

acidentes de trânsito por 1.000 

veículos ou por 100 mil 

habitantes 

Mitigação de impactos 

ambientais 

Adoção de combustíveis 

alternativos nos veículos 

vinculados aos serviços de 

transporte público 

Quantidade de veículos 

integrantes dos serviços 

municipais adaptados para uso 

de energias renováveis e não 

poluentes. 

c) Indicadores em nível operacional 

Indicadores incluídos no nível operacional são informações a serem obtidas com os 

diversos órgãos da Administração Municipal, entre eles: 

Quanto à natureza, os indicadores podem ser qualitativos ou quantitativos. Os 

indicadores qualitativos ou atributos não são numéricos, mas categorias, como por 

exemplo: bom, regular etc. Por outro lado, indicadores quantitativos são numéricos 

e podem ser classificados em: 

- Número: quando o indicador é resultado direto de uma contagem ou estimativa 

em valor absoluto. São dados comuns que, por terem sido dotados de um 

significado ou conceito, passam a ser considerados indicadores.  

- Média: É a soma de todos os valores do conjunto dividida pela quantidade de 

valores considerados. Exemplos: Idade média da frota de ônibus; tempo médio 

gasto para transferência de ônibus, etc. 

- Razão: é o coeficiente entre dois valores (quantidades), sendo que o denominador 

não inclui o numerador, ou seja, são duas medidas separadas e excludentes.  

- Taxa ou Percentual: é o coeficiente entre duas medidas, sendo o numerador o 

número de casos específicos e o denominador o número de casos possíveis, 

estando sempre o numerador incluído no denominador, o resultado é multiplicado 

por qualquer potência de 10 (100, 1 mil, 10 mil), a fim de tornar o resultado de 

mais fácil compreensão. Exemplos: Quantidade de viagens realizadas a pé por total 

de viagens. 

- Dados primários ou secundários: dados primários são coletados diretamente por 

meio de pesquisas, contagens e outros instrumentos. Em contraposição, dados 

secundários são aqueles coletados e disponibilizados por outras instituições.  

- Periodicidade: é a frequência com que o indicador deve ser calculado, garantindo 

a continuidade da informação e, ao mesmo tempo, garantindo a obtenção dos 

dados. 

 


