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1 Introdução 

Os Planos Municipais são instrumentos para o planejamento e acompanhamento de 

políticas públicas setoriais ou multissetoriais de longo prazo, servindo ainda como 

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

organismos de controle e fiscalização das ações do Poder Público. Eventualmente, além 

de organizar e sistematizar políticas e serviços públicos oferecidos – diretamente ou por 

meio de terceiros – pelo poder público, incorrem também em um conjunto de diretrizes 

que balizarão os regramentos para o funcionamento de determinados setores da 

sociedade. 

Em Osasco, a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAG é a responsável 

pela coordenação da elaboração dos diversos planos municipais que dialogam entre si, 

conexão essencial para a consolidação de uma matriz de planejamento que visa a 

construção de uma cidade que agregue desenvolvimento econômico, social e ambiental 

promovendo qualidade de vida para os cidadãos e cidadãs de diversas gerações. 

Em se tratando de mobilidade urbana, o esforço de construção do Plano envolveu, além 

da própria SEPLAG, as secretarias de Transporte e da Mobilidade Urbana; Serviços e 

Obras; Habitação e Desenvolvimento Urbano; Segurança e Controle Urbano; Indústria, 

Comércio e Abastecimento e, ainda, a Companhia Municipal de Transportes de Osasco. 

Para os estudos técnicos, pesquisas, modelagens, relatórios e aprofundamentos, foi 
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contratada uma empresa especializada – Oficina Engenheiros Consultores Associados 

Ltda – por meio de licitação na modalidade Concorrência Pública. 

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

a participação social e de diversos segmentos econômicos atinentes ao tema. Foi realizada 

uma consulta pública virtual no período de 19 de outubro a 07 de dezembro de 2015, 

que contou com mais de 2.000 acessos e 171 contribuições que foram consideradas na 

elaboração das ações propostas no Plano. Além das contribuições advindas do 

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

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

mobilidade reduzida, empresários e ainda dois debates regionais, e mais uma grande 

audiência pública em que foram apresentadas as propostas concebidas pelo poder 

público e incrementadas pela participação social.  

Orientado pela Lei Federal nº 12.587/2012, que instituiu o Plano Nacional de Mobilidade 

Urbana, o Plano de Mobilidade de Osasco faz parte do esforço de promover o 

desenvolvimento urbano, com o intuito de integrar os diferentes modos de transporte e 

melhorar a acessibilidade de pessoas e cargas no território de nosso Município. 

Este documento representa o trabalho desenvolvido ao longo de, aproximadamente, 

quinze meses e está estruturado em: Premissas, Diretrizes e Objetivos do Plano; 

Diagnóstico das condições atuais de mobilidade no Município, considerando a 

infraestrutura e os serviços de transporte; Estudo de Demanda; processo de Mobilização 

Social; Propostas e Plano de Ação; além do modelo de monitoramento da sua 

implantação. 

Partiu-se do desenvolvimento do modelo de estudo de demanda e da construção de 

diagnóstico das condições de mobilidade elaborados a partir de levantamento de dados 

secundários, pesquisas, levantamentos em campo e discussões e análises feitas em 

conjunto com as equipes da Prefeitura e outros atores relevantes para a construção e 

operação dos sistemas viário e de transportes públicos no âmbito do Município, chegando 

a uma planificação das ações necessárias, com propostas para a implementação de uma 

política de mobilidade urbana para o Município de Osasco com condições de implantação 

no imediato, curto, médio e longo prazo. 

As propostas do Plano Municipal de Mobilidade Urbana estão organizadas em cinco eixos: 

sistema viário, transporte coletivo, transporte ativo, transporte de cargas e gestão da 

política de mobilidade urbana. O Plano está estruturado para um horizonte inicial de dez 

anos de vigência, mas orientará a dinâmica da mobilidade na Cidade para inúmeras 

gerações. Nesse prazo, há a necessidade permanente de acompanhamento e atualização, 

vinculando-o aos instrumentos de planejamento orçamentário. 

 

 

  

http://www.participaosasco.com.br/
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2 Premissas, Diretrizes e Objetivos 

O Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Osasco, em consonância com a Lei Federal 

nº 12.587, de 03 de janeiro de 2012, é o instrumento local da política de desenvolvimento 

urbano para garantir a mobilidade de pessoas e cargas no Município. Com o objetivo de 

tornar mais amigável e acessível as condições de transporte, propõe um conjunto de 

objetivos, diretrizes e ações necessárias para a gestão do sistema municipal de 

mobilidade local e integrada à matriz metropolitana. 

O Plano de Mobilidade de Osasco se pretende como uma versão estratégica, focado em 

estabelecer diretrizes gerais para o Sistema Municipal de Mobilidade, para o modelo de 

gestão pública, apresentando um conjunto de ações de planejamento, programas, 

projetos e obras, com vistas à sua implementação. O Plano de Ações proposto 

compreende um conjunto de medidas para serem executadas pelo poder público e pelo 

setor privado para o alcance dos objetivos aqui enunciados. 

O Sistema Municipal de Mobilidade é composto pelo conjunto de infraestruturas de 

mobilidade urbana, serviços de transporte coletivo e modos de transporte individual. 

Esse sistema 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 todos os seus usuários e usuárias, seguindo os 

princípios contidos na política nacional: 
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I. Acessibilidade universal;  

II. Desenvolvimento sustentável da cidade, nas dimensões socioeconômicas e 

ambientais;  

III. Equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo;  

IV. Eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano;  

V. Gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana;  

VI. Segurança nos deslocamentos das pessoas;  

VII. Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos 

e serviços;  

VIII. Equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros; e  

IX. Eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana. 

Ainda segundo a política nacional de mobilidade urbana, o Plano de Mobilidade Urbana 

de Osasco foi orientado pelas seguintes diretrizes: 

I. Integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas 

setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo 

no âmbito dos entes federativos;  

II. Prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos 

serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado;  

III. Integração entre os modos e serviços de transporte urbano;  

IV. Mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de 

pessoas e cargas na cidade;  

V. Incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de energias renováveis 

e menos poluentes; e 

VI. Priorização de projetos de transporte público coletivo estruturadores do território e 

indutores do desenvolvimento urbano integrado. 

Por fim, o Plano almeja os mesmos objetivos estabelecidos para a política nacional: 

I. Reduzir as desigualdades e promover a inclusão social;  

II. Promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais;  

III. Proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à 

acessibilidade e à mobilidade;  

IV. Promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e 

socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades; e  

V. Consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção 

contínua do aprimoramento da mobilidade urbana. 
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Para fins de esclarecimentos e entendimento deste Plano, consideram-se as seguintes 

definições: 

Transporte urbano: conjunto dos modos e serviços de transporte público e privado 

utilizados para o deslocamento de pessoas e cargas nas cidades integrantes da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana;  

Mobilidade urbana: condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas 

no espaço urbano;  

Acessibilidade: facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos autonomia 

nos deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em vigor;  

Modos de transporte motorizado: modalidades que se utilizam de veículos 

automotores;  

Modos de transporte ativo: aqueles cujo movimento recorram a estruturas não 

motorizadas, nas modalidades que se utilizam do esforço humano; 

Transporte público coletivo: serviço público de transporte de passageiros acessível a 

toda a população mediante pagamento individualizado, com itinerários e preços fixados 

pelo poder público;  

Transporte privado coletivo: serviço de transporte de passageiros não aberto ao público 

para a realização de viagens com características operacionais exclusivas para cada linha 

e demanda;  

Transporte público individual: serviço remunerado de transporte de passageiros aberto 

ao público, por intermédio de veículos de aluguel, para a realização de viagens 

individualizadas;  

Transporte urbano de cargas: serviço de transporte de bens, animais ou mercadorias;  

Transporte motorizado privado: meio motorizado de transporte de passageiros 

utilizado para a realização de viagens individualizadas por intermédio de veículos 

particulares movidos por motor a combustão;  

Transporte público coletivo metropolitano: serviço de transporte público coletivo que 

tem origem, destino ou percurso que passa pelo Município de Osasco e um ou mais 

municípios da Região Metropolitana de São Paulo. 
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3 Diagnóstico 

3.1 Formação histórica e evolução do espaço urbano 

Ao final do século XVII e ao longo do século XVIII, a região que corresponde à atual 

Osasco teve sua ocupação iniciada em função do caminho de expedições que percorriam 

o trecho São Paulo – Porto Feliz, a fim de atingir as minas auríferas de Cuiabá. A Estrada 

Velha de Itu ou Estrada São Paulo-Mato Grosso, atual Av. dos Autonomistas foi o 

elemento histórico estruturador desta ocupação. 

A partir dos fins do século XVII até o início do século XIX, onde havia inicialmente um 

grande latifúndio, pertencente a um único dono, começaram a ser vendidas grandes 

chácaras, que foram sendo progressivamente povoadas. 

Com a chegada da Estrada de Ferro Sorocabana, em 1875, a ocupação, até então 

concentrada nos espigões, se estendeu pela várzea do Rio Tietê, que passou a ser 

ocupada pelos trabalhadores envolvidos em sua construção, em sua maioria imigrantes 

europeus, que viram nessas terras a possibilidade de ali construir e cultivar. 

Assim, Osasco, situada em área favorecida pelo relevo e pela hidrografia, teve seus 

primeiros habitantes dedicados à horticultura ao longo das áreas de várzea. Porém, os 

solos vieram a ser mostrar pobres, fato que, somado às constantes inundações do Tietê, 

fez com que tais atividades fracassassem. 
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A presença de Antônio Agu, no final do século XIX, mudou o rumo das atividades 

econômicas na região, através do incentivo à atividade industrial. Este empreendedor 

italiano da época, posteriormente reconhecido como fundador de Osasco, destacou-se 

inicialmente como agricultor, construtor e criador de gado - desenvolvendo atividades 

diversas em função da construção da ferrovia - e, posteriormente, como industrial. A 

partir da iniciativa promovida por Agu, as primeiras indústrias se estabeleceram em 

Osasco no final do século XIX e início do século XX. 

Em 1895, Antônio Agu construiu a Estação Ferroviária de Osasco e, com o próprio capital 

amortizado, pouco a pouco, fez erguer, junto à Estação, várias casas para operários, 

localizadas no “antigo núcleo”, também chamado de “Largo de Osasco”. Este núcleo se 

transformou na porção mais movimentada, onde se concentraram as principais casas 

comerciais, repartições públicas, alguns escritórios comerciais, consultórios médicos e 

dentários, bares, cafés, barbearias, etc.  

Paralelamente, as grandes chácaras iniciais começaram a ser retalhadas por loteamentos 

após a chegada da ferrovia, que passou a comandar a ocupação industrial e das 

residências dos operários. O incentivo dado pelas indústrias recém instaladas, através 

da construção de vilas operárias, a acessibilidade a São Paulo dada pela via férrea, a 

oferta de emprego e o preço mais acessível da terra, foram determinantes na formação 

do núcleo. 

A Figura 1 mostra a evolução do desenho da mancha urbanizada. Por volta de 1899, o 

núcleo urbano inicial (atuais bairros Centro, Industrial Centro e parte de Vila Osasco) se 

estruturou radialmente a partir da estação ferroviária, no sentido sul, buscando os 

terrenos mais altos (devido às enchentes). Já na época, o atual 4º BIL (Batalhão de 

Infantaria Leve) se constituía no trecho urbanizado no Setor Militar. 

O crescimento da atividade industrial em São Paulo a partir do início do século XX, devido 

ao desenvolvimento da lavoura cafeeira e à Primeira Guerra Mundial, impulsionou a 

ampliação do parque industrial e a expansão dos bairros situados nos arredores da 

cidade, principalmente ao longo de várzeas e terraços fluviais percorridos pela ferrovia 

Sorocabana.  

As duas primeiras décadas do Século XX marcaram importantes mudanças: os bairros 

de Osasco foram elevados à categoria de Distrito de São Paulo (em 1918), a Estrada São 

Paulo-Mato Grosso foi asfaltada até Itu (1920) e foi construída a igreja matriz (1930), 

seguidas de um certo declínio na sua expansão, sobretudo se comparado com o período 

anterior.  

O núcleo se ampliou ao longo do eixo da ferrovia e da Av. dos Autonomistas. Os 

loteamentos, que a princípio ocorreram nas proximidades da estação, passaram a 

procurar os espigões da zona sul, a mancha urbana também avançou em direção ao 

atual bairro de Bela Vista e novos núcleos surgiram em Presidente Altino e, ao norte do 

Rio Tietê, nos atuais bairros de Piratininga, com a atividade industrial, e Remédios, na 

divisa com São Paulo. 

Entre as décadas de 1930 e 1940, a expansão rodoviária e o crescimento dos serviços de 

transporte coletivo por ônibus propiciaram a expansão dos subúrbios para áreas 
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afastadas das estações de trem, fazendo, inclusive, a ligação direta desses novos 

subúrbios com São Paulo.  

O crescimento populacional de Osasco foi lento até 1940, mas, a partir das décadas de 

1940 e 1950, teve o ritmo da sua industrialização e urbanização acelerado, sendo, em 

1944, elevado a Subdistrito do Município de São Paulo. 

Entre 1945 e 1962, Osasco apresentou um crescimento notável. As ocupações 

industriais atraíram outras do mesmo gênero, que se instalaram no Município ocupando 

porções ao longo da ferrovia e das rodovias. A mancha urbanizada avançou 

consideravelmente e ocupou praticamente todo o território ao sul do Rio Tietê e a leste 

do córrego João Alves Pereira (atual Av. Visconde de Nova Granada). 

O Centro era a área mais cara do Distrito; Presidente Altino, a mais densamente povoada; 

Km 18, a que estava começando a ser povoada; Jd. Santo Antônio, o loteamento mais 

barato por ser considerado rural, fora do perímetro urbano; Vila Quitaúna, uma das mais 

antigas; e as Vilas Osasco e Bussocaba, as mais recentes na zona sul. Na zona norte, o 

mais antigo loteamento é o da Vila dos Remédios, depois vieram o Piratininga, o Jd. 

Helena Maria e o Jd. Rochdale, sendo que os dois últimos só chegaram a conquistar 

arruamento na década de 1950. 

Progressivamente, estradas públicas ou particulares foram abrindo espaço para novos 

loteamentos. Os ônibus trouxeram um novo estímulo para as ações imobiliárias; com 

eles, a ocupação territorial não se limitou às áreas próximas à ferrovia. Com a criação 

das linhas de ônibus ligando Carapicuíba, Osasco e Barueri a São Paulo começou a 

demanda para ocupação urbana nos subúrbios. 

A década de 1950 marcou a expansão da indústria pesada no país, concentrada 

sobretudo na Grande São Paulo. A forte migração para esta região atraiu uma população 

proletária e subproletária que se instalou em loteamentos na periferia. Em Osasco, 

apesar do crescimento industrial, os bairros dormitórios foram responsáveis pela maior 

parte da expansão urbana.  

A rápida expansão de Osasco para a periferia configurou loteamentos mal planejados, 

sem infraestrutura adequada, onde se instalou a maioria da população migrante de 

menor poder aquisitivo. 

O Subdistrito de Osasco obteve autonomia e tornou-se um Município em 1962, em um 

momento em que o núcleo habitacional atingiu altas densidades com demandas de 

serviços urbanos urgentes e soluções às péssimas condições de infraestrutura. Na 

década de 1960 a mancha urbanizada avançou em direção a São Paulo no trecho sul, a 

oeste do córrego João Alves Pereira (atual Av. Visconde de Nova Granada) e de forma 

mais considerável a norte do Rio Tietê, provocando a conurbação dos dois municípios, 

particularmente ao longo dos eixos da estrada de ferro, do vale do Rio Pinheiros e das 

estradas São Paulo-Mato Grosso e Raposo Tavares. 

A área urbanizada de Osasco, caracterizada inicialmente pela ocupação preferencial de 

espigões, perpendiculares ao vale central do Rio Tietê, com diversos loteamentos 

populares implantados ao longo de meias encostas, se expandiu e, com o adensamento, 
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a descontinuidade entre os bairros e vilas foi desaparecendo, formando um imenso 

mosaico urbano com sérios problemas de conexão. 

O crescimento da mancha urbanizada a partir da década de 1970 foi mais significativo 

na porção norte do Município, justamente onde a atividade industrial se expandia. Com 

a expansão das rodovias e a valorização dos terrenos situados em áreas urbanas, 

empresas e indústrias passaram a buscar instalações no interior do Estado. Assim como 

outros municípios da Região Metropolitana de São Paulo – RMSP, Osasco passou a sofrer 

transformações em seu perfil econômico a partir da desconcentração industrial. 

Ao longo das décadas de 1980 e 1990, a crise econômica que marcou o Brasil foi sentida 

mais fortemente nos municípios industriais, como Osasco. Com o agravamento da 

economia nacional, a situação metropolitana piorou. Osasco teve seu setor produtivo 

profundamente alterado: perdeu indústrias e se tornou um novo polo de comércio e de 

serviços da Região Oeste da Grande São Paulo. 

A mancha urbanizada, no período de 1974 até 1980, avançou ainda mais no sentido sul 

e em direção a São Paulo; na zona norte, novos núcleos ocuparam o atual bairro 

Industrial Mazzei e trecho do Castelo Branco. Em um segundo período, até 1986, foram 

ocupados novos trechos no extremo norte e, a sul, foram loteadas a Vila Militar e Cidades 

das Flores e trecho de Santa Maria. 

Em 2002 a inauguração do trecho oeste do Rodoanel Mario Covas trouxe significativas 

mudanças na ocupação territorial de Osasco, na medida em que incentivou ainda mais 

o interesse pela ocupação na zona oeste do Município, na divisa com Carapicuíba. Dois 

novos usos se destacaram nessa nova dinâmica: o uso industrial e de centros de logística 

e o uso residencial de condomínios fechados. A área urbanizada avançou 

consideravelmente, porém alguns vazios permanecem e sua ocupação é iminente.  
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Mapa 1. Evolução da área urbanizada de Osasco 
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3.2 Características físicas 

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

Oeste da 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. 

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, 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) 

As colinas elevam-se tanto a Norte (em direção à região da Cantareira) como ao Sul (em 

Bussocaba), ladeando as várzeas do Tietê, em contato com os terraços fluviais. Suas 

formas são arredondadas, com declives suaves, oscilando entre as cotas de 735 metros 

e de pouco mais de 800 metros acima do nível do mar, isto é, desníveis sempre inferiores 

a 100 metros em relação às várzeas.  

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 2. Condicionantes físicos do Município de Osasco 
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3.3 Características socioeconômicas 

3.3.1. População 

3.3.1.1. Evolução 

Com 694.844 habitantes locais, segundo Estimativa Populacional do IBGE 2015, Osasco 

integra a sub-região oeste da RMSP, junto com os municípios de Barueri, Carapicuíba, 

Cotia, Itapevi, Jandira, Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba. A população 

somada desses municípios representava, em 2010, segundo dados do IBGE, 10% da 

população da Metrópole. Apenas Osasco representava 3% da população da RMSP e 

35,2% da população da sub-região oeste. 

Tabela 1. Evolução da população do Município de Osasco 

Período RMSP Sub-região oeste São Paulo Osasco 

   % RM  % RM  % RM 

1950 2.696.031 75.909 3% 2.198.096 82% 40.326 1% 

1960 4.905.421 182.809 4% 3.824.102 78% 114.828 2% 

1970 8.178.241 421.157 5% 5.924.612 72% 283.073 3% 

1980 12.549.856 917.023 7% 8.493.217 68% 474.544 4% 

1990 15.369.305 1.322.399 9% 9.646.185 63% 568.225 4% 

2000 17.879.997 1.728.603 10% 10.435.546 58% 652.593 4% 

2010 19.683.975 1.896.149 10% 11.253.503 57% 666.740 3% 

Fonte: São Paulo Metrópole e IBGE, 2010 

O crescimento populacional acelerado de Osasco, no período entre 1950 e 1970, quando 

a população do Município aumento em seis vezes o seu total, está relacionado com o 

crescimento da população de São Paulo e, consequentemente, das áreas periféricas da 

Metrópole, por sua vez relacionado com a expansão industrial e o intenso processo de 

migração interna no país, que teve como principal destino o importante polo industrial 

da região sudeste.  

Durante a década de 1970, com a expansão da rede rodoviária no Estado de São Paulo 

e a política governamental de interiorização e desconcentração industrial, ocorreram 

mudanças na estrutura produtiva e consequente transformação do espaço e da 

sociedade.  A transferência de indústrias vindas da capital e a implantação de 

empreendimentos habitacionais nos municípios vizinhos de São Paulo contribuíram para 

o crescimento do fenômeno de periferização da população. 

Como reflexo dessas mudanças observa-se, a partir da década de 1980, a dinâmica 

decrescente das taxas de crescimento populacional da Metrópole, que ficaram abaixo da 

média do Estado. 

Enquanto o crescimento da Metrópole e de São Paulo foram decrescentes, chegando 

respectivamente a 1,86% e 1,15% na década de 1990, municípios vizinhos ainda 

mantinham taxas de crescimento expressivas.  
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Tabela 2. Taxas de crescimento anual na Sub-Região Oeste da RMSP (em % a.a.) 

 1970/1980 1980/1991 1991/2000 2000/2010 

Total do Estado de São Paulo 3,63 2,12 1,82 1,09 

RMSP 4,40 1,86 1,68 0,97 

Barueri 6,97 5,11 5,39 1,49 

Carapicuíba 26,50 3,92 2,24 0,72 

Cotia 7,23 6,55 3,85 3,05 

Itapevi 6,70 6,60 4,72 2,16 

Jandira 11,07 5,14 4,40 1,69 

Osasco 5,19 1,63 1,59 0,23 

Pirapora do Bom Jesus 2,51 4,70 5,07 2,44 

Santana de Parnaíba 18,14 12,71 8,11 3,85 

São Paulo 3,55 1,15 0,91 0,76 

Fonte: SEADE 

Neste período, os municípios da sub-região oeste apresentaram crescimento 

populacional relativo mais dinâmico que o de São Paulo. Osasco, a partir da década de 

1980, cresceu a taxas inferiores às da média metropolitana. Percebe-se a desaceleração 

da dinâmica demográfica, assim como acontece em São Paulo, se diferenciando dos 

outros municípios da região. 

O crescimento das cidades da sub-região oeste pode ser observado principalmente ao 

longo do eixo da Rodovia Castelo Branco, pela expansão de Alphaville em Barueri e 

Santana de Parnaíba, além de outros empreendimentos residenciais de alto padrão, pela 

implantação de loteamentos industriais em Barueri, Jandira e Itapevi e pela implantação 

de conjuntos habitacionais em Carapicuíba e Itapevi. 

Figura 1. Taxas de crescimento geométrico na RMSP por município 

 
Fonte: IBGE (2010) + SEADE 
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Na última década, a sub-região oeste foi a que apresentou maior crescimento demográfico 

relativo na Região Metropolitana, com taxas bastante superiores às taxas da Metrópole. 

3.3.1.2. Migração 

Segundo dados do IBGE (2010), apesar da Região Metropolitana apresentar taxa de 

migração negativa desde a década de 1980, os municípios da sub-região oeste 

apresentaram taxas de migração positivas e elevadas até 2000, com a exceção de Osasco. 

Entre 2000 e 2010, Barueri e Carapicuíba também apresentam taxas negativas de 

migração. 

Em 2010, 7% da população de Osasco residia no Município há menos de 10 anos. Sobre 

o local de origem desta população residente, 18% desta proveem do próprio Estado de 

São Paulo. 

Tabela 3. Taxas de migração anual (por mil habitantes) na Sub-Região Oeste da RMSP 

  1980/1991 1991/2000 2000/2010 

RMSP -1,79 1,47 -1,60 

Barueri 7,98 27,29 -3,19 

Carapicuíba 15,47 4,48 -7,40 

Itapevi 40,14 25,32 5,54 

Jandira 22,80 21,54 3,02 

Osasco -4,97 -0,09 -9,11 

Pirapora do Bom Jesus 37,11 31,50 11,97 

Santana de Parnaíba 115,32 59,14 24,64 

São Paulo -7,60 -5,07 -2,97 

Fonte: SEADE 

3.3.1.3. Distribuição 

Segundo dados do IBGE (2010), a atual densidade demográfica de Osasco é de 10.264,80 

hab/km², sendo a quinta maior densidade demográfica do país.  

A distribuição populacional no Município é heterogênea, com maior concentração 

populacional na zona norte, nos bairros de Aliança, Mutinga, Helena Maria, Vila Menk, 

Munhoz Jr. e Jardim Elvira. Na zona sul, os bairros de maior densidade são Padroeira, 

Veloso e Jardim Roberto. Essas áreas de maior concentração populacional formam um 

anel de alta densidade ao redor das áreas centrais. Há áreas de menor concentração 

populacional nos extremos norte e sul do Município, nos bairros de Santa Fé, Três 

Montanhas e Raposo Tavares. Nas áreas centrais, os bairros de menor densidade são 

Bonfim, Presidente Altino, Vila Campesina e Centro; e, a sudeste, os bairros de Adalgisa 

e City Bussocaba, onde localizam-se as áreas residenciais de médio e alto padrão. 

Contribuem para essa dinâmica de ocupação do território as características físicas de 

relevo, bastante acentuado nas extremidades norte e sul, e as implantações de áreas 

industriais próximas às rodovias, além da formação das áreas residenciais de médio e 

alto padrão próximas ao limite com São Paulo, de forma conurbada. 
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Mapa 3. Densidade populacional do Município de Osasco 

 
Fonte: PMO, CEM, IBGE (2010), SEADE (IPVS 2010) 
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3.3.1.4. Estrutura etária 

Ao analisar a evolução da estrutura etária de Osasco, percebe-se a diminuição do número 

dos menores de 10 anos de idade, que passaram de 17,8% da população, em 2000, para 

13,8%, em 2010. No mesmo período, a população em idade ativa (PIA) passou de 82,2% 

para 86,2%. Também é expressivo o aumento da população com mais de 60 anos, de 

6,7% para 9,7% do total da população. Essa dinâmica demográfica sinaliza uma 

tendência de envelhecimento da população e desaceleração do crescimento demográfico, 

que está de acordo com a tendência nacional. 

Figura 4. Pirâmide de distribuição da população em Osasco, por sexo, segundo os grupos de idade 

  

Fonte: IBGE, 2000 e 2010 

3.3.2.Economia e renda 

3.3.2.1. Economia 

O processo de interiorização das indústrias iniciado na década de 1970, e a consequente 

desindustrialização da RMSP, contribuiu para a geração de novas atividades econômicas 

ligas à indústria, como intermediação e transporte da produção.  

Durante as décadas de 1980 e 1990 se estabeleceu na RMSP uma tendência de 

crescimento das atividades econômicas no setor de serviços e ela se transformou no 

principal centro terciário do país. As atividades financeiras aí concentradas 

potencializaram o desenvolvimento desse setor. 

Segundo dados da Fundação SEADE, em 2012 o PIB da RMSP representava 55,82% do 

PIB do Estado, sendo a participação de Osasco 4,98% do PIB da RMSP e 2,83% do PIB 

do Estado. Em 2010, o PIB per capita de Osasco (R$58.580,34), superava as médias da 

RMSP (R$39.377,91) e do Estado de São Paulo (R$33.593,32), com forte participação do 

setor de serviços. 
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Tabela 4. PIB per capita 

PIB per capita 

 Osasco RMSP Estado de SP 

PIB (em milhões de reais correntes) 39.198,92 786.499,86 1.408.903,87 

PIB per capita (em reais correntes) 58.580,34 39.377,91 33.593,32 

Participação no PIB do Estado 2,78% 55,82% 100% 

Participação da indústria no total 9,12% 21,15% 24,99% 

Participação dos serviços no total 90,87% 78,8% 73,12% 

Fonte: SEADE, 2010 

3.3.2.2. Renda 

Segundo dados da Fundação SEADE, a renda per capita no Município de Osasco em 

2010 era de R$ 757,55, inferior às médias da RMSP (R$ 948,09) e do Estado (R$ 853,75). 

Tabela 5. Renda per capita 

Em 2010 Osasco RMSP São Paulo 

Renda per capita (em reais correntes) 757,55 948,09 853,75 

Domicílios particulares com renda per capita de até 1/4 do Salário 

Mínimo (em %) 
8,54 8,91 7,42 

Domicílios particulares com renda per capita de até 1/2 Salário Mínimo 

(em %) 
20,47 20,52 18,86 

Fonte: SEADE, 2010 

Os dados do IBGE (2010) mostram que 29,01% dos domicílios particulares permanentes 

de Osasco apresentam renda per capita menor do que um salário mínimo (salário mínimo 

2010: R$ 510,00), sendo que 8,54% dos domicílios têm renda per capita de 1/4 do salário 

mínimo e 20,47% renda per capita de 1/2 salário mínimo. 

A figura a seguir apresenta a distribuição da renda média dos domicílios particulares 

permanentes no Município de Osasco. As menores rendas por domicílio, de até três 

salários mínimos, têm maior ocorrência na zona norte, principalmente nos bairros de 

maior densidade populacional. Na zona sul, as menores rendas também se concentram 

nos bairros de maior densidade, como Padroeira, Veloso e Jardim Roberto. Nos bairros 

das áreas centrais como Km 18, Presidente Altino, Jardim das Flores, Vila Osasco, Bela 

Vista, ao longo do eixo da Av. dos Autonomistas e na região sudeste, como Vila Yara, há 

maior concentração de domicílios com renda acima de cinco salários mínimos, com 

destaque para os bairros Adalgisa, Vila Campesina e Industrial Autonomistas que 

concentram domicílios com renda acima de dez salários mínimos. Os bairros onde há 

concentração de maior renda estão no limite com São Paulo, e se estruturam ao longo do 

viário principal do Município (Av. dos Autonomistas) e do eixo de transporte de alta 

capacidade (CPTM). 
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Mapa 5. Rendimentos médio dos domicílios particulares permanentes em Osasco 

 
Fonte: PMO, CEM, IBGE (2010), SEADE (IPVS 2010) 
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3.3.2.3. Empregos 

A figura a seguir mostra o crescimento de empregos na RMSP por setor entre 2003 e 

2010. No período, a economia metropolitana passou por transformações significativas, 

com ampliação do setor terciário, que cresceu 5,1%, enquanto o crescimento do setor 

secundário foi de apenas 0,8%. 

Figura 2. Distribuição de estabelecimentos e empregos por Setor de Atividade Econômica 

 
Fonte: EMPLASA, 2011 

Em Osasco, desde 1991, a participação do setor secundário no total de empregos formais 

vem diminuindo, em oposição ao crescimento do setor terciário. O setor de serviços, em 

2013, foi responsável por 57,2% dos empregos formais no Município, enquanto os 

empregos formais em indústrias representaram 12,59% do total. 

Tabela 6. Participação dos empregos formais por setor econômico (em %) 

Setor econômico 1991 2000 2010 2013 

Construção 3,36 2,18 3,5 3,89 

Indústria  33,64 24,59 15,1 12,59 

Comércio Atacadista e Varejista  13,24 22,24 24,9 26,31 

Serviços  44,42 50,96 56,5 57,2 

Fonte: SEADE 

Considerando os estabelecimentos por setor de atividade que mais empregaram no ano 

de 2012, verifica-se que nas áreas centrais têm destaque os empregos na atividade de 

serviços; as atividades industriais oferecem grande número de empregos no extremo 
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norte do Município, enquanto que nas áreas mais afastadas do centro, que coincidem 

com o anel de alta densidade populacional, são mais significativos os empregos na 

atividade de comércio. 

Mapa 6. Setor de atividade que mais emprega  

 
Fonte: Observatório do Trabalho, Relação Anual de Informações Sociais, 2012 
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3.3.3.Vulnerabilidade social 

Para caracterizar a vulnerabilidade social no Município foram considerados três 

indicadores: Índice de Gini, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e 

Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS), cujas leituras serão apresentadas a 

seguir: 

a)  Índice Gini 

Embora o PIB de Osasco seja relativamente alto e a proporção de pessoas pobres 

(população com renda per capta inferior a R$ 140,00 - valores de agosto de 2010) tenha 

diminuído, a evolução da desigualdade no período – medida pelo chamado Índice de Gini 

– indica aumento da concentração de renda. 

Tabela 7. Evolução do Índice Gini em Osasco 

Renda, Pobreza e Desigualdade em Osasco 

 1991 2000 2010 

% de extremamente pobres 1,56 1,84 1,50 

% de pobres 7,68 7,89 4,80 

Índice de Gini 0,46 0,51 0,53 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP 

Entre 2000 e 2010 a proporção de população pobre no Município de Osasco diminuiu de 

7,89% para 4,80% em 2010. Porém, o Índice de Gini aumentou de 0,51 para 0,53. 

b)  Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), da ONU, o 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida composta de 

indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e 

renda. O critério para classificação dos municípios varia de 0 a 1. Quanto mais próximo 

de 1, maior o desenvolvimento humano. 

Tabela 8. Evolução do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal em Osasco 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Osasco 

1991 0,572 

2000 0,706 

2010 0,776 

Fonte: PNUD 

O IDHM de Osasco teve aumento considerável, indicando melhora na qualidade de vida 

quanto à expectativa de vida, acesso à educação e garantia de atendimento das 

necessidades básicas. 

b)  Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) 

O IPVS utiliza os resultados do censo do IBGE para combinação de dados entre as 

dimensões demográficas (características das pessoas responsáveis pelos domicílios, 

como idade e sexo) e as dimensões socioeconômicas (renda domiciliar per capita, % de 

domicílios com renda domiciliar per capita até 1/2 salário mínimo e 1/4 salário mínimo 

e % de pessoas responsáveis pelo domicilio alfabetizadas). 
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Mapa 7. Índice Paulista de Vulnerabilidade Social em Osasco 

 
Fonte: PMO, CEM, IBGE (2010), SEADE (IPVS 2010) 
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Os bairros centrais de Osasco, que sempre apresentaram uma melhor infraestrutura 

urbana concentram as rendas mais altas e índices IPVS baixos ou baixíssimos. As áreas 

de maior vulnerabilidade estão localizadas na porção norte do Município, no extremo sul 

e na porção sudoeste, próximo da divisa com Carapicuíba. Essas regiões, mais afastadas 

das áreas centrais são também as regiões que compõe o anel de alta densidade. 

3.3.4.Estrutura domiciliar e redes de infraestrutura 

A rápida expansão urbana pela qual passou Osasco, quando sua população mais do que 

dobrou de tamanho, com incremento de 168.245 habitantes em uma década (1950-

1960), produziu impactos sobre a qualidade de sua urbanização.  

Ainda assim, a tabela abaixo indica que a situação de inadequação dos domicílios 

permanentes em Osasco é favorável, com índices bastante baixos de inadequação. As 

redes de infraestrutura como abastecimento de água, coleta de resíduos sólidos e energia 

elétrica cobrem quase a totalidade dos domicílios, indicando que o déficit de atendimento 

de infraestrutura é qualitativo, e não quantitativo. No entanto, é importante notar que 

apenas 9% do esgoto da Cidade é tratado, existindo esgotos a céu aberto ou lançamento 

in natura em cursos d’água. 

Tabela 9. Inadequação de domicílios urbanos em Osasco 

 Qtde % 

Número de domicílios 666.740 100,0% 

Esgotamento sanitário 13.999 2,10% 

Abastecimento de água 878 0,13% 

Iluminação elétrica 1.520 0,23% 

Destino do lixo 531 0,08% 

Adensamento em domicílios próprios 9.161 1,37% 

Fonte: Déficit habitacional municipal no Brasil, Fundação João Pinheiro, 2010 

3.3.4.1. Esgotamento sanitário 

Dados do IBGE (2010) mostram que 83,76% dos domicílios permanentes em Osasco são 

atendidos pela rede geral de esgoto, e 5,07% lançam o esgoto in natura em cursos d`água, 

como pode ser visto na tabela abaixo: 

Tabela 10. Tipo de esgotamento sanitário nos domicílios particulares permanentes em Osasco 

Rede geral de esgoto ou pluvial 83,76% 

Fossa séptica 6,42% 

Fossa rudimentar 1,30% 

Vala 1,75% 

Rio, lago ou mar 5,07% 

Outro tipo 1,66% 

Não tinham 0,04% 

Fonte: IBGE, 2010 

O Mapa 8 espacializa o atendimento dos domicílios de Osasco pela rede de esgotamento 

sanitário, por setor censitário do Censo Demográfico do IBGE (2010). As áreas com maior 
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carência de atendimento coincidem com as áreas ocupadas irregularmente, como favelas 

e loteamentos irregulares, e com as áreas predominantemente industriais. A porção norte 

do Município é a que apresenta menores porcentagens de domicílios atendidos pela rede 

geral de esgoto. 

3.3.4.2. Abastecimento de água 

O sistema de abastecimento de água em Osasco é integralmente operado pela SABESP. 

Segundo dados do IBGE (2010), 99,12% dos domicílios particulares permanentes são 

abastecidos pela rede geral de água. A porcentagem de domicílios abastecidos por poço, 

nascente, rio ou outros, não chega a 1% do total. 

Tabela 11. Forma de abastecimento de água nos domicílios particulares permanentes em Osasco 

Rede geral 99,12% 

Poço ou nascente na propriedade 0,08% 

Poço ou nascente fora da propriedade 0,01% 

Rio, açude, lago ou igarapé 0,02% 

Poço ou nascente na aldeia - 

Poço ou nascente fora da aldeia - 

Outra 0,77% 

Fonte: IBGE, 2010 

O Mapa 9 espacializa o atendimento dos domicílios de Osasco pela rede de abastecimento 

de água, por setor censitário do Censo Demográfico do IBGE (2010). Os domicílios não 

atendidos pela rede geral de abastecimento de água estão concentrados no bairro 

Bonança. 

3.3.4.3. Coleta de resíduos sólidos 

Segundo dados do Inventário de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo (CETESB), em 

2005, o Município de Osasco gerava cerca de 492,5 ton/dia de resíduos sólidos 

domiciliares. Em 2013, o relatório da CETESB indica produção de 760,82 ton/dia de 

resíduos sólidos domiciliares; portanto, em oito anos, a produção de resíduos sólidos no 

Município aumentou 50%.  

Há um aterro sanitário localizado no bairro Bonança em funcionamento desde 1989 e 

com estrutura já ultrapassada. Desde 2007, a EcoOsasco Ambiental é a concessionária 

da PMO responsável pela coleta e pelo tratamento de resíduos sólidos no Município. Ela 

será a responsável pela construção de um novo aterro sanitário, ao lado do atual. 

Os dados do IBGE (2010) mostram que o Município de Osasco tem 99,29% dos domicílios 

atendidos pela coleta de lixo. 

Tabela 12. Destino do lixo dos domicílios particulares permanentes em Osasco 

Coletado 99,29% 

Coletado por serviço de limpeza 93,08% 

Coletado em caçamba de serviço de limpeza 6,21% 

Outro destino 0,71% 

Fonte: IBGE, 2010 
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O Mapa 10 mostra o atendimento dos domicílios de Osasco pela coleta de resíduos 

sólidos, por setor censitário do Censo Demográfico do IBGE (2010). Assim como o 

atendimento pela rede geral de água, no bairro Bonança, há concentração de domicílios 

não atendidos pela coleta de resíduos. No bairro Padroeira também há trechos com baixa 

porcentagem de domicílios atendidos. 

3.3.4.4. Energia elétrica 

O atendimento pela rede de energia elétrica em Osasco é homogêneo e abrange todo o 

território e quase a totalidade dos domicílios (99,5%), como pode ser observado no Mapa 

11. 

Observam-se entretanto mudanças no consumo de energia no Município, como reflexo 

das transformações na sua dinâmica econômica. No período entre 1990 e 2013, o 

consumo de energia das atividades industriais reduziu pela metade. Atualmente, o maior 

consumidor de energia em Osasco são as residências. 

Tabela 13. Consumo de energia elétrica por setor de atividade em Osasco (em MWh) 

 1980 1990 2001 2010 2013 

Industrial 537.488 746.092 352.284 415.369 364.033 

Comércio e Serviços 81.438 124.445 267.247 436.298 468.046 

Residencial 162.407 276.673 372.034 573.929 644.401 

Iluminação, Serviços Públicos e Outros   168.889 93.739 88.769 

Total   1.160.454 1.519.335 1.565.249 

Fonte: IBGE, 2010 
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Mapa 8. Cobertura da rede de coleta de esgoto em Osasco Mapa 9. Cobertura da rede de abastecimento de água em Osasco 

 
Fonte: PMO, CEM, IBGE (2010), SEADE (IPVS 2010) 

 

 
Fonte: PMO, CEM, IBGE (2010), SEADE (IPVS 2010) 
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Mapa 10. Coleta de resíduos sólidos em Osasco Mapa 11. Cobertura da rede de energia elétrica em Osasco 

 
Fonte: PMO, CEM, IBGE (2010), SEADE (IPVS 2010) 

 
Fonte: PMO, CEM, IBGE (2010), SEADE (IPVS 2010) 
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3.4 Geração e atração de viagens 

A distribuição das atividades pelo território (uso do solo) produz as demandas para 

as viagens cotidianas. 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 cotidianas para 

trabalho, educação, saúde, compras e até lazer e cultura. 

Mapa 12. Zoneamento segundo a lei de uso e ocupação do solo 
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3.4.1.Polos geradores de viagens 

Os polos de geração de viagens em Osasco são empreendimentos com potencial de 

geração ou atração de demandas de transporte. Na geração de viagens, foram 

identificadas as zonas residenciais mais densas e que, portanto, têm maior influência 

na produção diária de viagens. Foram identificados 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 levantadas as propostas do Município para a construção de 

habitações populares, indicadas no Plano Local de Habitação de Interesse Social, e a 

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

não edificados ou subutilizados, destinados à promoção de habitação de interesse 

social, portanto, passíveis de ocupação e adensamento em curto prazo. O Mapa 13 

mostra a localização dos polos de geração de viagens. 

3.4.2.Polos de atração de viagens 

O Mapa 14 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 à Av. dos Autonomistas, concentra as atividades de 

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

estacionamentos, etc. e é 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. 

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. 

No mapeamento dos polos de atração de viagem foram identificadas também as 

centralidades polares, considerando que, a partir delas, irradiam a maioria das 

centralidades lineares em destaque, que também estariam contempladas neste 

momento. Tais centralidades foram consideradas polos de atração pela sua ampla 

dinâmica econômica e social e pela presença de equipamentos significativos em uma 

menor escala. 

Por fim, foi destacado pelos técnicos da PMO como polo de atração de viagem 

significativo o perímetro onde se concentram os Centros de Distribuição (CD) 

associados à Rodovia Anhanguera, particularmente devido ao alto fluxo de veículos 

pesados de carga. 
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Mapa 13. Polos de geração de viagens Mapa 14. Polos de atração de viagens 
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3.5 Macroáreas de concentração de atividades econômicas 

Áreas de concentração de atividades econômicas 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 PMO em parceria com o Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), com informações da Relação Anual 

de Informações Sociais (RAIS). 

No mapeamento foi identificada a localização dos estabelecimentos divididos por setor 

de atividade: comércio, serviço e indústria. As macroáreas foram delimitadas a partir 

de critérios específicos para cada setor. 

3.5.1. 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. A ocorrência dos estabelecimentos comerciais 

perde intensidade nas imediações, o que conforma uma concentração linear. Essa 

configuração está representada no Mapa 15 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 

Professor 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. 

3.5.2. Serviços 

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

duas macroáreas concentram essas atividades (ver Mapa 16). 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 
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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 porção 

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

sendo representada pelo grande número de Centros de Distribuição (CD) 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. 

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 o entroncamento das avenidas das 

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

nessa porção do território. 

3.5.3. Indústrias 

Como pode ser visto no Mapa 17, uma macroárea de atividade industrial está 

localizada no bairro Industrial Centro e na área contigua, 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 

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. 
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Mapa 15. Macroárea de comércio Mapa 16. Macroárea de serviços Mapa 17. Macroárea industrial 
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3.6 Equipamentos urbanos 

A localização dos equipamentos urbanos é de extrema importância para definir as 

condições de mobilidade e acessibilidade no Município, uma vez que parte das 

viagens cotidianas ocorrem para a população ter acesso aos serviços públicos 

(educação, saúde, segurança) ou simplesmente para usufruir as oportunidades que 

a Cidade oferece (lazer, cultura, e outros). 

3.6.1.Educação 

Há uma distribuição bastante uniforme dos equipamentos públicos de educação 

infantil – creches, CEMEIs (Centro Municipal de Educação Infantil), EMEIs (Escola 

Municipal de Educação Infantil), CEMEIEFs (Centro Municipal de Educação Infantil 

e Ensino Fundamental) e EMEIEFs (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental) no território (ver Mapa 18). Não há equipamentos desse tipo nas zonas 

de maior renda – o que indica a preferência desse público pelas escolas particulares. 

Todas as escolas infantis são atendidas por linhas de ônibus, localizando-se a 

distâncias de até 300m de uma via de passagem de coletivos. 

O restante das escolas públicas de educação, níveis fundamental e médio – EE 

(Escola Estadual), EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental), EMEE (Escola 

Municipal de Educação Especial) e conveniadas – também está distribuído de forma 

equilibrada no território, indicando uma boa cobertura espacial. Quanto às escolas 

particulares, nota-se a sua maior concentração no centro expandido, nas zonas de 

maior renda do Município (IPVS 1 e 2). Há um menor número de unidades desse tipo 

na porção norte de Osasco. 

Osasco possui duas unidades dos Centros Educacionais Unificados (CEU): José 

Saramago, na zona sul, e Dra. Zilda Arns Neumann, na zona norte. Ambos localizam-

se em zonas de menor renda (IPVS 4 a 6) e são atendidos diretamente por linhas de 

ônibus. Dois novos CEUs estão em obras, um no extremo norte (CEU das Artes 

Bonança) e outro no extremo sul de Osasco (CEU das Artes 1º de Maio), junto ao 

terminal 1º de Maio.  

Por fim, quanto aos equipamentos de educação de nível superior, verifica-se uma 

clara concentração na porção sul da cidade, particularmente no centro expandido e 

nos eixos da Av. Bussocaba e Av. Visconde de Nova Granada/Av. Getúlio Vargas. O 

restante da porção sul pode ser considerada insuficientemente atendida por esses 

equipamentos. A Fundação Instituto Tecnológico de Osasco - FITO é atendida pelo 

transporte de massa da CPTM, o restante depende do atendimento por ônibus. É 

importante destacar a construção de uma nova unidade da UNIFESP no terreno da 

Vila Militar, que se encontra no raio de atendimento da estação Quitaúna da CPTM. 

3.6.2.Saúde 

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) apresentam também uma distribuição espacial 

uniforme no território, com uma variação de 7 a 11 postos por região administrativa 



 

45 

Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Osasco-SP 

(ver Mapa 19). Não há UBSs no centro expandido de Osasco, tampouco nos bairros 

de maior renda. O atendimento periférico mostra-se prioritário, exceto no extremo 

norte, pouco habitado. Considerando-se um raio de atendimento de 1 km dessas 

unidades, praticamente todo o território mostra-se atendido. 

O Município possui duas Unidades de Pronto Atendimento (UPA), uma localizada na 

porção norte e outra, recentemente entregue, na porção sul. Há outra unidade 

prevista na região central. Além disso, possui outros sete Prontos-Socorros (PS), três 

na porção norte e quatro na porção sul, bem distribuídos espacialmente. 

Osasco possui algumas Unidades Especializadas (UE), com destaque para a 

Policlínica Zona Norte e a Policlínica Zona Sul, sendo a Poli Norte indicada pelos 

técnicos da PMO como grande atrativa de viagens devido à especificidade de seus 

atendimentos, atraindo inclusive usuários provenientes da porção sul do território. 

Quanto aos equipamentos de maior porte, os hospitais, a Cidade possui três hospitais 

municipais: Hospital e Maternidade Amador Aguiar, Hospital Regional de Osasco Dr. 

Vivaldo Martins Simões e Hospital Municipal Antônio Giglio, sendo os dois últimos 

atendidos pelo transporte de massa, e com destaque para a Maternidade Amador 

Aguiar como importante polo atrativo de viagens. 

Além desses, tem-se quatro hospitais particulares concentrados no centro expandido 

do Município e atendidos pelas estações da CPTM. 

3.6.3.Cultura 

Ao contrário das áreas de saúde e educação, os equipamentos culturais se 

concentram no centro expandido, particularmente nos eixos das avenidas dos 

Autonomistas, Visconde de Nova Granada e Bussocaba (ver Mapa 20).  

Os equipamentos existentes nesse trecho incluem o Teatro Municipal, Escola de Artes 

Cesar Antônio Salvi (onde fica o Teatro Nivaldo Santana), Museu Municipal Dimitri 

Sensaud de Lavaud, Espaço Cultural Grande Otelo, Conservatório de Música e Dança 

Villa Lobos, Anfiteatro Maestro Jonas Christensen, Biblioteca Municipal Monteiro 

Lobato e a Secretaria da Cultura (com atividades como Circo Escola, centro de 

eventos e a Casa de Angola). Além desses, é importante destacar o SESC de Osasco. 

Fora do eixo principal de cultura, tem-se a Biblioteca Municipal Manoel Fiorita na 

zona norte e as Bibliotecas Municipais Ubirajara Coutinho e Heitor Sinegaglia na 

zona sul. Por fim, é importante citar os CEUs José Saramago, na porção sul, e Dra. 

Zilda Arns Neumann, na zona norte, assim como os CEUs previstos (CEU das Artes 

1º de Maio e CEU das Artes Bonança), como equipamentos de cultura periféricos.  

Alguns equipamentos culturais são atendidos pelo transporte de alta capacidade da 

CPTM, são eles: Secretaria da Cultura, Museu Municipal, Escola de Artes Cesar 

Antônio Salvi e Biblioteca Municipal Monteiro Lobato. Afora o atendimento pela 

ferrovia, todos os equipamentos contam com serviços de linhas de ônibus.  
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A distribuição dos equipamentos culturais em Osasco não é satisfatória para a 

população moradora das regiões mais periféricas, que depende de deslocamentos 

relativamente longos até o Centro para terem acesso a eles. 

3.6.4.Lazer 

O Município de Osasco se destaca por uma oferta razoável de parques e áreas verdes, 

com quatro parques na zona norte e sete na zona sul, com destaque para os parques 

municipais Jardim Bonança (norte), e Chico Mendes (sul), com respectivamente 

150.000m² e 114.000m². Vale destacar também o Parque Estadual Tizo, no extremo 

sul do Município, fazendo limite com São Paulo e Cotia, com um total de 1,3km². 

Todos os parques são atendidos por linhas de ônibus municipais, exceto o Parque 

Tizo, que fica além da Rodovia Raposo Tavares, no sentido sul, e o Parque Chico 

Mendes.  

Além dos parques existentes, há o Parque Bela Vista em construção e outros quatro 

em planejamento: o Parque Narciso Sturlini e os parques previstos nas OUCs Tietê I, 

Tietê II e Paiva Ramos. 

Por fim, é importante citar as outras áreas de lazer e praças de menor porte, em 

menor número e com distribuição pouco homogênea, não periférica, mas que 

complementam o conjunto de espaços de lazer disponíveis. 

3.6.5.Esporte 

Os equipamentos esportivos de Osasco, que englobam ginásios, estádio, escolinhas 

de esporte, centros de treinamento, centros esportivos e poliesportivos e clubes, 

apresentam uma distribuição equilibrada pelo território. Não há equipamentos desse 

tipo no centro expandido, nem nas zonas de maior renda na porção sudeste do 

Município. 

Já as academias ao ar livre aparecem em menor quantidade na porção norte da 

cidade, e concentradas em bairros de maior poder aquisitivo na porção sul, como Km 

18, Umuarama e Jardim D’Abril. 

3.6.6.Segurança 

Na área de segurança pública, como na saúde, o Município conta com uma 

subdivisão administrativa específica (ver Mapa 21). Com uma Delegacia de Polícia em 

cada subdivisão esta distribuição espacial pode ser considerada satisfatória. 
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Mapa 18. Localização dos equipamentos de educação  Mapa 19. Localização dos equipamentos de saúde  
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Mapa 20. Localização dos equipamentos de cultura e lazer Mapa 21. Localização dos equipamentos de segurança 
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3.7 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 Mapa 22 foram 

classificadas em polares e lineares. 

3.7.1.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.  

Para estabelecer uma escala de abrangência das centralidades polares, foram 

levantados os níveis da dinâmica de cada uma a partir da proximidade de alguns 

equipamentos-chave, que contribuem com tal dinamismo. 

Proximidade das centralidades de equipamentos-chave 

Centralidade 
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Capelinha            

Rochdale            

Remédios            

Km 18            

Santo Antônio  CEU          

Novo Osasco            

A análise desses dados indica a centralidade do Km 18 como a de maior abrangência 

(Escala 1), pela proximidade com o centro expandido, acesso ao sistema de transporte 

de alta capacidade (CPTM), por apresentar a ocorrência de comércio específico de 

grande porte associado à Av. dos Autonomistas (em boa parte voltados à finalidade 

automotiva) e estar próxima de equipamentos como o Parque Escola e uma igreja. 
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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. 

3.7.2.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 transversalmente (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 22. Centralidades 
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3.8 Projetos em andamento 

3.8.1.Operações Urbanas Consorciadas 

Três Operações Urbanas Consorciadas (OUCs) estão sendo desenvolvidas pela 

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

território municipal e na ampliação da infraestrutura viária: a OUC Tietê I (lei 

complementar nº 170/2008), a OUC Tietê II (lei complementar nº 203/2010) e OUC 

Paiva Ramos (lei complementar nº 222/2011). 

Todas as OUCs preveem readequações e novas interligações viárias, o incentivo ao 

adensamento populacional através de coeficientes de aproveitamento altos, além da 

previsão de equipamentos de impacto significativo em termos de mobilidade. 

a)  Operação Urbana Consorciada Tietê I 

Esta OUC 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 3. 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. 
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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, 

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

para comércio e serviço. 

Portanto, com base nas diretrizes da Lei da OUC, é importante considerar esse vetor 

de adensamento nas previsões de expansão de Osasco, assim como uma maior 

atração de viagens por conta dos novos usos. 

b)  Operação Urbana Consorciada Tietê II 

Esta OUC 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 através de aberturas 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 4. Programa de intervenções da OUC Tietê II 

 

Fonte: PMO 
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c)  Operação Urbana Consorciada Paiva Ramos 

Esta OUC tem por objetivos a ocupação controlada no extremo norte do Município, 

em uma área de alto valor ambiental, 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 5. Programa de intervenções da OUC Paiva Ramos 

 

Fonte: PMO 

d)  Área de Intervenção Urbana - AIU Eixo Tietê 
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A AIU 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 em três tipologias: 

Figura 6. Setores e tipologias previstos para a AIU Tietê 

 

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. Um 

breve resumo das intervenções propostas, por setor, está apresentada na figura a 

seguir. 

 

Figura 7. Intervenções propostas por setor 
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3.8.2.Projetos implantados mediante outorga onerosa 

A outorga onerosa é um instrumento do Estatuto da Cidade (lei federal nº 

10.257/2001) que prevê a alteração do índice urbanístico de coeficiente de 

aproveitamento, que limita a área construída permitida em uma determinada região, 

em relação à área do terreno, permitindo ou estimulando a verticalização e o 

adensamento. 

Em Osasco, a outorga onerosa especificada no Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano pode ser concedida, mediante cobrança, para novas construções de forma 

que atinjam índices de coeficiente de aproveitamento acima dos previstos na Lei de 

Uso e Ocupação do Solo de 1978. Também pode ser concedida para regularização de 

construções edificadas sem licenciamento da PMO.  

A cobrança, por meio de contrapartida financeira, é destinada ao Fundo Municipal 

de Política Urbana e Habitacional ou para a construção de unidades habitacionais de 

interesse social que atendam à demanda de moradores em área de risco ou projetos 

de urbanização.  
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A outorga onerosa pode ser concedida em todo o território de Osasco, excluídos os 

bairros Paiva Ramos, Três Montanhas, Santa Fé e o Loteamento Parque dos 

Príncipes, limitado ao coeficiente de aproveitamento 4. Isto é, o potencial construtivo 

adicional passível de ser obtido mediante compra da outorga onerosa do direito de 

construir, em qualquer local do Município de Osasco exceto os três bairros citados 

no extremo norte do Município, é de 4 vezes a área dos terrenos, mesmo aqueles cujo 

coeficiente de aproveitamento previsto na Lei de Uso e Ocupação do Solo seja 0,5. 

Pode-se dizer que a Lei da Outorga Onerosa de Osasco é bastante generosa com o 

mercado imobiliário na medida em que praticamente anula o zoneamento proposto 

em função de eixos de alta, média e baixa capacidade e da configuração do Município 

a partir de zonas mais ou menos densas, ainda que algumas condições devam ser 

verificadas para a aprovação desses projetos, como a análise da capacidade de 

suporte do sistema de circulação, dos equipamentos públicos existentes e da 

infraestrutura instalada. 

No Mapa 23 é possível verificar os empreendimentos residenciais e comerciais 

viabilizados mediante compra de Outorga Onerosa em Osasco. Previsivelmente, eles 

se concentram nas regiões de maior interesse do mercado imobiliário: o eixo da Av. 

dos Autonomistas; o eixo do Rodoanel Mario Covas, nos bairros de Quitaúna, São 

Pedro, Vila Maria e Jardim Conceição; o eixo comercial do bairro de Presidente Altino; 

os eixos de avenidas da porção sul do Município, tais como: Av. Marechal Edgar de 

Oliveira, Av. Hildebrando de Lima, Av. Santo Antônio e Av. Bussocaba. 

3.8.3.Projetos estruturantes 

Diversos projetos relevantes de intervenção urbana no Município estão sendo 

desenvolvidas pela PMO, com previsão de construção de equipamentos e conjuntos 

habitacionais que terão forte impacto na geração de viagens. 

Além da OUCs já comentadas, outros projetos causarão alterações os padrões de uso 

do solo e de adensamento. 

Através de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo 

Federal, a PMO tem executado gradualmente algumas urbanizações integradas, com 

provisão de Habitação de Interesse Social – HIS, abertura de vias, construção de 

equipamentos e canalização de córregos em Jd. Vicentina, Colinas D’Oeste, Portais, 

Área BK (PAC I), Santa Rita, Miguel Costa, Platina e Rochdale (PAC II), que podem 

ser vistas no Mapa 24. Ainda no tema das urbanizações, através de recursos 

municipais ou do Programa Minha Casa Minha Vida, estão em projeto ou com obras 

previstas as áreas Dersa, Flamenguinho, Santa Maria 2 e Santo Antônio. 

No tema de provisão habitacional, ainda pode ser destacada a construção de 

conjuntos habitacionais verticalizados de HIS no extremo sul do Município, no eixo 

da recém-inaugurada Av. Transversal Sul: o Conjunto Flor de Jasmim, com 402 

unidades e o Conjunto Flor de Lis, com 300 unidades, ambos já entregues. 
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Quanto aos equipamentos públicos, são duas novas UPAs no Município, sendo uma 

no Centro (UPA Centro, em construção) e outra no sul (UPA Vila Conceição, já 

concluída). Dois novos CEUs estão em obras, um no extremo norte (CEU das Artes 

Bonança), próximo às intervenções do PAC previamente relacionadas, e outro no 

extremo sul de Osasco (CEU das Artes 1º de Maio), junto ao Terminal 1º de Maio. 

Vale ainda destacar a construção de uma nova unidade da UNIFESP no terreno da 

Vila Militar. 

3.8.4.Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) 

O Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) identifica as principais 

características dos assentamentos precários de Osasco: favelas, loteamentos 

irregulares, conjuntos habitacionais irregulares, alojamentos, descreve as situações 

de risco e as situações de irregularidade fundiária e classifica os assentamentos 

quanto ao estágio ou perspectiva de consolidação (consolidados, consolidáveis e não-

consolidáveis) e quanto aos tipos de intervenção de regularização fundiária e inserção 

na cidade formal. 

Segundo o PLHIS, as necessidades habitacionais de Osasco incluem a urbanização 

de assentamentos precários para beneficiar 17.117 domicílios, reassentamento e 

remanejamento de 12.457 novas moradias e regularização fundiária de 15.427 

domicílios. 

Tabela 14. Resumo das necessidades habitacionais de Osasco (2012-2023) 

 DOMICÍLIOS Qtde. 

Déficit Habitacional 

(quantitativo) 

2010 

Em assentamentos precários  

(levantamento próprio) 

12.457 

Fora de assentamentos precários 

(Fundação João Pinheiro) 

12.214 

TOTAL 24.671 

Inadequação Habitacional  

(qualitativo) 

2010 

Em assentamentos precários  

(levantamento próprio) 

32.666 

TOTAL 32.666 

Demanda Demográfica Prioritária 

(2011-2023) 

0 a 2 SM 14.010 

2 a 3 SM 6.936 

TOTAL (CEDEPLAR/UFMG/MCIDADES) 20.945 

Fonte: PLHIS, 2012 

O relatório desse Plano indica que as áreas demarcadas como ZEIS 1 no Plano Diretor 

seriam suficientes para atender a demanda de domicílios localizados em 

assentamentos precários a serem reassentados. Também foram identificadas novas 

áreas necessárias para atender o déficit habitacional fora dos assentamentos 

precários (12.214 unidades habitacionais) e a demanda demográfica futura até 2023 

(20.945 unidades habitacionais). 
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Mapa 23. Lotes alvo de outorga onerosa do direito de construir Mapa 24. Projetos previstos 
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4 Estudo de Demanda 

4.1. 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, 

atualizados para o ano base de 2015. 

O modelo de transportes utilizado foi desenvolvido para os estudos da rede mínima 

do sistema metroviário de São Paulo e de abrangência metropolitana, necessária para 

representar as trocas entre os municípios da região. A ferramenta foi constantemente 

atualizada e aperfeiçoada em estudos recentes como da Linha 6 – Laranja, Linha 18 

– Bronze do metrô e da ligação Alphaville – Taboão da Serra da Cia. Paulista de Trens 

Metropolitanos  (CPTM). 

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

no Município de Osasco. Para atender aos objetivos do Plano de Mobilidade de Osasco 

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

zoneamento original. 

A rede de simulação utilizada foi desenvolvida no software EMME e nela estão 

representados os principais elementos da oferta do sistema de transportes 

municipais e metropolitanos. 
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A atualização dos dados de demanda foi feita com a realização de pesquisas de campo 

dos volumes de veículos e de passageiros em locais estratégicos espalhados pelo 

Município conforme detalhado na NT 09 – Pesquisa Volumétrica no ano base de 2015. 

A atualização das matrizes de viagens foi feita através do processo de ajuste com a 

utilização da rede de simulação. 

O diagnóstico foi então desenvolvido com a análise dos resultados da alocação das 

matrizes atualizadas na rede de simulação. 

A seguir são detalhadas cada um dos elementos acima mencionados. 

4.1.1.Base de dados 

Como o Município de Osasco está totalmente inserido na RMSP, com muita interação 

de atividades com os demais municípios, a base de dados de demanda tem que ter 

obrigatoriamente uma abrangência metropolitana. Dessa forma optou-se por utilizar 

os dados da Pesquisa Domiciliar Origem e Destino de 2007 que foi construída a partir 

da expansão de uma amostra de 30.000 domicílios entrevistados na RMSP calculada 

com base em 460 zonas de tráfego. 

Houve uma pesquisa realizada em 2012 em escala menor para cerca de 6.000 

domicílios para atualizar os indicadores, porém sem o detalhamento necessário para 

realizar os estudos do PDMU. 

A seguir são apresentados alguns indicadores de mobilidade, em especial para o 

Município de Osasco para se ter a dimensão da demanda tratada no âmbito do Plano. 

Um panorama mais detalhado foi apresentado na NT 02 – Pré-Diagnóstico. 

De acordo com os dados da Pesquisa OD da RMSP de 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 obtida para a RMSP, que é de 

1,95 v/h/d. 

Comparando com a Região Metropolitana, os índices de mobilidade são inferiores à 

média metropolitana em todas as modalidades: coletivo, individual e ativo. Esta 

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

municípios componentes da região Oeste da RMSP, superiores para o transporte 

individual e inferiores para o ativo. 
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Figura 8. 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 de Osasco, 30% 

das viagens são feitas por meios ativos (bicicleta ou a pé), 40%, por modos 

motorizados coletivos e 30%, por modos motorizados individuais. 

Figura 9. 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 no Município de 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. 

Outro elemento interessante para análise é o fato de 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 
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mais longos, principalmente com destino no Município de São Paulo (47% do total de 

viagens de transporte coletivo). 

Figura 10. Destinos das viagens originadas em Osasco 

 

Fonte: OD RMSP, 2007 

4.1.2.Zoneamento 

O zoneamento da Região Metropolitana definido pelo Metrô para a realização da 

pesquisa domiciliar é composto de 460 zonas, 12 localizadas no Município de Osasco. 

Figura 11. Zoneamento de tráfego da Pesquisa Origem e Destino do Metrô 

 

Fonte: Metrô 

Um segundo nível é baseado na desagregação das 460 zonas resultando em 1.895 

subzonas (39 em Osasco) para melhor detalhamento do sistema de transportes. 
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Figura 12. Subzoneamento de tráfego da Pesquisa Origem e Destino do Metrô 

 

Para os estudos do PDMU de Osasco foi definido um novo zoneamento resultante do 

detalhamento maior no Município com 87 zonas de tráfego conforme mostrado na 

figura a seguir. 

Figura 13. Zoneamento de tráfego definido para o PDMU 
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O novo zoneamento buscou agregar setores censitários, ao mesmo tempo em que 

manteve a compatibilidade com as zonas e subzonas do Metrô. 

A tabela a seguir mostra a correspondência entre os três sistemas de zonas 

mencionadas anteriormente. 

Tabela 15. Correspondência entre os sistemas de zoneamento: zonas OD, subzonas OD e zonas 

PMUS na Cidade de Osasco 

ZONA_OD SUBZONA_OD ZONA PMUS  ZONA_OD SUBZONA_OD ZONA PMUS 

436 436-4 1  442 442-2 26 

436 436-4 2  442 442-1 27 

436 436-2 3  442 442-9 28 

436 436-3 4  442 442-5 29 

436 436-1 5  442 442-5 30 

437 437-1 14  442 442-8 31 

437 437-3 15  442 442-7 55 

437 437-2 18  442 442-6 56 

437 437-4 19  443 443-2 17 

438 438-1 34  443 443-4 22 

438 438-2 35  443 443-5 23 

438 438-5 37  443 443-1 42 

438 438-4 60  444 444-2 7 

438 438-3 61  444 444-2 8 

438 438-6 64  444 444-3 9 

438 438-7 68  444 444-5 10 

438 438-8 69  444 444-1 16 

438 438-9 71  444 444-4 38 

439 439-2 6  445 445-2 41 

439 439-2 11  445 445-1 43 

439 439-1 12  445 445-1 50 

439 439-5 13  445 445-1 51 

439 439-3 20  445 445-1 52 

439 439-4 21  445 445-1 53 

439 439-4 33  445 445-1 54 

439 439-3 36  445 445-1 81 

440 440-1 74  445 445-1 82 

440 440-1 75  445 445-1 83 

440 440-1 76  446 446-5 39 

440 440-2 77  446 446-4 40 

441 441-2 32  446 446-3 44 

441 441-1 57  446 446-7 45 

441 441-1 58  446 446-6 46 

441 441-3 59  446 446-6 47 

441 441-3 62  446 446-3 48 

441 441-3 63  446 446-2 49 
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ZONA_OD SUBZONA_OD ZONA PMUS  ZONA_OD SUBZONA_OD ZONA PMUS 

441 441-4 65  446 446-2 78 

441 441-4 66  446 446-1 79 

441 441-6 67  446 446-1 80 

441 441-4 70  447 447-1 84 

441 441-4 72  447 447-2 85 

441 441-5 73  447 447-1 86 

442 442-3 24  447 447-1 87 

442 442-4 25     

4.1.3.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 relacionados a seguir: 

 Rede viária do Município de Osasco e da RMSP envolvendo a rede viária 

principal e todas as ligações utilizadas pelo transporte coletivo; 

Figura 14. Representação da rede viária da RMSP na rede de simulação 
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Figura 15. Representação da rede viária de Osasco na rede de simulação 

 

 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; 

 Sistema tarifário considerando as grades tarifárias de todos os sistemas 

envolvidos incluindo-se as integrações; 
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A rede é construída na forma de ligações, nós e rotas que juntamente com dados 

operacionais como frequência, capacidade e velocidade busca representar de forma 

fidedigna a oferta do sistema de transportes. 

Para a representação do sistema de transporte coletivo todas as rotas de linhas de 

ônibus, trem e metrô são mapeadas com os itinerários traçados e com todos os dados 

operacionais como frequência da linha, tipo de veículo, tarifa e velocidade atribuídos. 

Figura 16. Representação das rotas do sistema de transporte coletivo na rede de simulação 

 

4.1.4.Atualização da matriz 

A atualização da matriz para o ano-base de 2015 foi realizada através de um processo 

denominado de ajuste da matriz em que os volumes de viagens que resultam da 
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alocação da matriz semente (no caso uma matriz do ano de 2010 utilizado em outro 

estudo) são confrontados com os dados observados nas pesquisas volumétricas 

realizadas em 2015. 

O processo é feito através de algoritmo do software EMME que, em iterações, compara 

os volumes alocados e os observados em cada ponto de controle e ajusta as viagens 

dos pares de zona que contribuem para o carregamento neste local. Como são vários 

pontos de controle o processo é iterativo até que todos atinjam uma situação onde 

não é possível melhorar o ajuste global da matriz. 

As tabelas e os gráficos a seguir ilustram os resultados alcançados no processo 

apresentando nos pontos de controle os volumes de veículos, no caso do modo 

particular e de passageiros no caso do modo coletivo, dos dados observados na 

pesquisa e os dados alocados com a matriz ajustada. O processo de ajuste foi 

realizado para as matrizes do horário de pico da manhã. 

Inicialmente mostram-se a tabela e o gráfico com os resultados do processo de 

calibração do modo de transporte individual. Na tabela se registra os locais de 

controle que coincidem com os postos de pesquisa da contagem volumétrica 

apresentando os volumes observados e os simulados após o processo de ajuste. 

Tabela 16. Volumes observados e modelados após ajuste da matriz (modo individual – PM) 

Posto Sentido Local Sentido Observado Simulado 

S38A 2 Av. das Nações Unidas (Altura 5.427) Castelo Branco Local > São Paulo 7.012  5.703  

S38B 2 Av. das Nações Unidas (Altura 5.427) Castelo Branco Expressa > São Paulo 7.012  7.039  

S39 2 Av. João Kauffman x Rua Minas Gerais Av. João Kauffman > Leste 4.314  4.614  

C16 2 
Av. dos Autonomistas X R. Rosa 
D´Angelo Pisapia 

Av. dos Autonomistas > Sudeste 3.276  2.687  

S05 1 
Av. dos Autonomistas X R. Gen. Newton 
Estilac Leal 

Av. dos Autonomistas > Leste 2.197  2.186  

S16 1 
Av. Bussocaba X Av. Padre Vicente 
Melilo 

Av. Bussocaba > Norte 2.068  1.437  

S10 1 
Av. dos Autonomistas em frente ao 
Shopping União 

Av. dos Autonomistas > Noroeste 1.889  1.743  

S25 1 Av. Getúlio Vargas X Av. Bandeirantes Av. Getúlio Vargas > Norte 1.757  1.174  

C04 2 Estr. da Gabiroba X Rodoanel Estr. da Gabiroba > Oeste 1.654  1.050  

C13 2 
Ponte dos Remédios X R. Frei Egidio 
Laurent 

Ponte dos Remédios > Oeste 1.641  885  

C17 2 
Av. Dr. Martin Luther King x R. Conde 
Luis E. Matarazzo 

Av. Dr. Martin Luther King > Oeste 1.433  630  

C16 1 
Av. dos Autonomistas X R. Rosa 
D´Angelo Pisapia 

Av. dos Autonomistas > Noroeste 1.411  1.418  

S10 2 
Av. dos Autonomistas em frente ao 
Shopping União 

Av. dos Autonomistas > Sudeste 1.343  1.907  

S25 2 Av. Getúlio Vargas X Av. Bandeirantes Av. Getúlio Vargas > Sul 1.294  1.068  

S12 1 Av. João Batista X Av. Mal. Rondon Av. João Batista > Leste 1.281  400  

S09 1 Av. dos Autonomistas x Av. Sto. Antônio Av. dos Autonomistas > Noroeste 1.267  1.017  

C14 1 
Viaduto Único Gallafrio X R. Armindo 
Hane 

Viaduto Único Gallafrio > Noroeste 1.193  165  

C07 2 R. Jussara próximo ao Rodoanel R. Jussara > Oeste 1.031  881  

S19 1 Av. Brasil X R. Luis Durazo Av. Brasil > Norte 989  665  

C03 2 
R. Giusepe Saco  - próx. Entrada 
Rodoanel 

R. Giusepe Saco > Oeste 980  1.257  
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Posto Sentido Local Sentido Observado Simulado 

C19 2 
Av. Eng. Queirós Telles X R. Joaquim 
Lapas Veiga 

Av. Eng. Queirós Telles > Sul 963  130  

S05 2 
Av. dos Autonomistas X R. Gen. Newton 
Estilac Leal 

Av. dos Autonomistas > Oeste 927  838  

S01 2 
Rua Três Pedras (Acesso Edmundo 
Amaral) 

Rua Três Pedras > Sul 925  453  

S40 1 Av. Internacional x Rua João de Andrade Av. Internacional > Leste 912  948  

S09 2 Av. dos Autonomistas x Av. Sto. Antônio Av. dos Autonomistas > Sudeste 905  1.377  

S21 2 Av. Pres. Médici X Av. Lourenço Beloli Av. Pres. Médici > Oeste 902  512  

S33 1 
Av. Sarah Veloso X R. Bráulio Tertuliano 
Vieira 

Av. Sarah Veloso > Nordeste 864  466  

C15 1 
Av. Hilário Pereira de Souza X Av. Franz 
Voegeli 

Av. Hilário Pereira de Souza > Leste 840  412  

C01 1 Av. Victor Civita X Rodoanel Av. Victor Civita > Leste 831  621  

S31 1 
Av. João de Andrade X R. Antônio José 
Nurchis 

Av. João de Andrade > Norte 807  1.003  

C20 2 
R. Cândido Fontoura X R. Kenkiti 
Shimomoto 

R. Cândido Fontoura > Sudeste 801  877  

C11 2 
Av. Dr. Mauro Lindemberg Monteiro - 
próx. Rodovia Anhanguera 

Av. Dr. Mauro Lindemberg Monteiro 
> Oeste 

799  723  

C14 2 
Viaduto Único Gallafrio X R. Armindo 
Hane 

Viaduto Único Gallafrio > Sudeste 773  237  

C07 1 R. Jussara próximo ao Rodoanel R. Jussara > Leste 761  108  

C05 1 
Av. Mal. João Batista Mascarenhas de 
Moraes X Rodoanel 

Av. Mal. João Batista Mascarenhas 
de Moraes > Leste 

738  544  

S34 1 Av. Valter Boveri X Av. Novo Osasco Av. Valter Boveri > Nordeste 734  599  

C15 2 
Av. Hilário Pereira de Souza X Av. Franz 
Voegeli 

Av. Hilário Pereira de Souza > Oeste 704  316  

C11 1 
Av. Dr. Mauro Lindemberg Monteiro - 
próx. Rodovia Anhanguera 

Av. Dr. Mauro Lindemberg Monteiro 
> Leste 

703  657  

S36 1 
R. João Carlos Munhoz Vaquero X R. 
Agostinho Navarro 

R. João Carlos Munhoz Vaquero > 
Norte 

700  183  

C17 1 
Av. Dr. Martin Luther King x R. Conde 
Luis E. Matarazzo 

Av. Dr. Martin Luther King > Leste 700  652  

S11 1 R. da Estação X R. Ester Rombenso R. da Estação > Leste 682  400  

C12 1 Av. Mutinga X R. Osvaldo Nascimento Av. Mutinga > Nordeste 668  287  

C02 1 Estr. das Rosas X Rodoanel Estr. das Rosas > Norte 654  786  

C12 2 Av. Mutinga X R. Osvaldo Nascimento Av. Mutinga > Sudoeste 632  448  

S14 2 
R. Dona Primitiva Vianco X R. Cipriano 
Tavares 

R. Dona Primitiva Vianco > Norte 618  873  

S16 2 
Av. Bussocaba X Av. Padre Vicente 
Melilo 

Av. Bussocaba > Sul 613  590  

S21 1 Av. Pres. Médici X Av. Lourenço Beloli Av. Pres. Médici > Leste 604  990  

C10 1 R. Chico Mendes X R. Duarte da Costa R. Chico Mendes > Norte 579  0  

C02 2 Estr. das Rosas X Rodoanel Estr. das Rosas > Sul 563  426  

S40 2 Av. Internacional x Rua João de Andrade Av. Internacional > Oeste 535  578  

C05 2 
Av. Mal. João Batista Mascarenhas de 
Moraes X Rodoanel 

Av. Mal. João Batista Mascarenhas 
de Moraes > Oeste 

516  336  

S35 2 Av. Benedito Alves Turibio X Rua Grécia Av. Benedito Alves Turibio > Oeste 516  418  

S23 2 
Av. João Ventura dos Santos X R. João 
Tomás da Silveira 

Av. João Ventura dos Santos > Oeste 514  173  

S03 1 R. Ceará Sobre Rod. Castelo Branco R. Ceará > Norte 510  398  

S35 1 Av. Benedito Alves Turibio X Rua Grécia Av. Benedito Alves Turibio > Leste 496  637  

S22 2 
Av. Dr. Alberto Jackson Byington X R. 
São Francisco 

Av. Dr. Alberto Jackson Byington > 
Sul 

487  130  
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Posto Sentido Local Sentido Observado Simulado 

S13 1 R. Antônio Agu X R. João Colino R. Antônio Agu > Sul 474  0  

S18 2 Av. São José X R. Jandaia Av. São José > Sudoeste 464  123  

S11 2 R. da Estação X R. Ester Rombenso R. da Estação > Oeste 463  288  

S18 1 Av. São José X R. Jandaia Av. São José > Nordeste 443  717  

S31 2 
Av. João de Andrade X R. Antônio José 
Nurchis 

Av. João de Andrade > Sul 421  201  

C19 1 
Av. Eng. Queirós Telles X R. Joaquim 
Lapas Veiga 

Av. Eng. Queirós Telles > Norte 399  262  

C03 1 
R. Giusepe Saco  - próx. Entrada 
Rodoanel 

R. Giusepe Saco > Leste 395  489  

S24 1 
Av. Pres. Costa e Silva X R. Maria 
Carvalho de Lima 

Av. Pres. Costa e Silva > Noroeste 385  831  

C13 1 
Ponte dos Remédios X R. Frei Egidio 
Laurent 

Ponte dos Remédios > Leste 381  1.336  

S19 2 Av. Brasil X R. Luis Durazo Av. Brasil > Sul 379  671  

S34 2 Av. Valter Boveri X Av. Novo Osasco Av. Valter Boveri > Sudoeste 376  59  

S36 2 
R. João Carlos Munhoz Vaquero X R. 
Agostinho Navarro 

R. João Carlos Munhoz Vaquero > Sul 345  1.090  

S20 1 R. Águas da Prata X R. Campina Grande R. Águas da Prata > Nordeste 343  551  

C08 1 
R. Renato Magalhães de Cabral X R. Dom 
Feliciano 

R. Renato Magalhães de Cabral > 
Leste 

329  197  

S01 1 
Rua Três Pedras (Acesso Edmundo 
Amaral) 

Rua Três Pedras > Norte 328  0  

S30 1 
Av. Gal. Pedro Pinho X Av. Diogo 
Antônio Feijó 

Av. Gal. Pedro Pinho > Norte 318  49  

S32 2 
Av. José Barbosa de Siqueira X R. Mário 
Stascioti 

Av. José Barbosa de Siqueira 
Noroeste 

316  451  

C04 1 Estr. da Gabiroba X Rodoanel Estr. da Gabiroba > Leste 311  865  

S33 2 
Av. Sarah Veloso X R. Bráulio Tertuliano 
Vieira 

Av. Sarah Veloso > Sudoeste 310  442  

S23 1 
Av. João Ventura dos Santos X R. João 
Tomás da Silveira 

Av. João Ventura dos Santos > Leste 308  913  

C20 1 
R. Cândido Fontoura X R. Kenkiti 
Shimomoto 

R. Cândido Fontoura > Noroeste 305  139  

S24 2 
Av. Pres. Costa e Silva X R. Maria 
Carvalho de Lima 

Av. Pres. Costa e Silva > Sudeste 304  880  

C01 2 Av. Victor Civita X Rodoanel Av. Victor Civita > Oeste 281  0  

S22 1 
Av. Dr. Alberto Jackson Byington X R. 
São Francisco 

Av. Dr. Alberto Jackson Byington > 
Norte 

278  74  

S32 1 
Av. José Barbosa de Siqueira X R. Mário 
Stascioti 

Av. José Barbosa de Siqueira > 
Sudeste 

265  794  

C10 2 R. Chico Mendes X R. Duarte da Costa R. Chico Mendes > Sul 262  399  

C08 2 
R. Renato Magalhães de Cabral X R. Dom 
Feliciano 

R. Renato Magalhães de Cabral > 
Oeste 

238  1.340  

S20 2 R. Águas da Prata X R. Campina Grande R. Águas da Prata > Sudoeste 200  375  

S30 2 
Av. Gal. Pedro Pinho X Av. Diogo 
Antônio Feijó 

Av. Gal. Pedro Pinho > Sul 193  421  

S03 2 R. Ceará Sobre Rod. Castelo Branco R. Ceará > Sul 151  0  

S12 2 Av. João Batista X Av. Mal. Rondon Av. João Batista > Oeste 97  0  

O gráfico a seguir mostra a correlação estatística entre os volumes observados e 

modelados para o modo de transporte individual onde se obteve um R2 de 0,86 

considerado satisfatório para estudos como o PDMU. 
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Figura 17. Correlação entre os volumes de veículos observados e simulados no modo individual 

 

A seguir mostram-se a tabela e o gráfico com os resultados do processo de calibração 

do modo de transporte coletivo: 

Tabela 17. Volumes observados e modelados após ajuste da matriz (modo coletivo – PM) 

Posto Sentido Local Sentido Observado Simulado 

S10 2 
Av. dos Autonomistas em frente ao 
Shopping União 

Av. dos Autonomistas > Sudeste 8.537 6.304 

C14 2 
Viaduto Único Gallafrio X R. Armindo 
Hane 

Viaduto Único Gallafrio > Sudeste 6.756 7.502 

S16 1 
Av. Bussocaba X Av. Padre Vicente 
Melilo 

Av. Bussocaba > Norte 5.821 9.816 

S12 1 Av. João Batista X Av. Mal. Rondon Av. João Batista > Leste 5.250 3.549 

S13 1 R. Antônio Agu X R. João Colino R. Antônio Agu > Sul 5.052 4.875 

S25 2 Av. Getúlio Vargas X Av. Bandeirantes Av. Getúlio Vargas > Sul 4.925 5.261 

S10 1 
Av. dos Autonomistas em frente ao 
Shopping União 

Av. dos Autonomistas > Noroeste 4.605 3.783 

C16 2 
Av. dos Autonomistas X R. Rosa 
D´Angelo Pisapia 

Av. dos Autonomistas > Sudeste 4.515 4.628 

S30 1 
Av. Gal. Pedro Pinho X Av. Diogo 
Antônio Feijó 

Av. Gal. Pedro Pinho > Norte 4.502 5.270 

S39 2 Av. João Kauffman x Rua Minas Gerais Av. João Kauffman > Leste 3.795 2.431 

S05 1 
Av. dos Autonomistas X R. Gen. 
Newton Estilac Leal 

Av. dos Autonomistas > Leste 3.650 6.382 

S13 1 R. Antônio Agu X R. João Colino R. Antônio Agu > Sul 3.583 4.377 

C20 2 
R. Cândido Fontoura X R. Kenkiti 
Shimomoto 

R. Cândido Fontoura > Sudeste 3.532 4.927 

S09 2 
Av. dos Autonomistas x Av. Sto. 
Antônio 

Av. dos Autonomistas > Sudeste 3.354 4.782 

C03 2 
R. Giusepe Saco  - próx. Entrada 
Rodoanel 

R. Giusepe Saco > Oeste 3.152 2.399 

S40 1 
Av. Internacional x Rua João de 
Andrade 

Av. Internacional > Leste 2.787 2.855 
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Posto Sentido Local Sentido Observado Simulado 

S09 1 
Av. dos Autonomistas x Av. Sto. 
Antônio 

Av. dos Autonomistas > Noroeste 2.565 2.974 

S12 1 Av. João Batista X Av. Mal. Rondon Av. João Batista > Leste 2.526 1.472 

S34 1 Av. Valter Boveri X Av. Novo Osasco Av. Valter Boveri > Nordeste 2.481 2.145 

S05 2 
Av. dos Autonomistas X R. Gen. 
Newton Estilac Leal 

Av. dos Autonomistas > Oeste 2.309 3.090 

S10 2 
Av. dos Autonomistas em frente ao 
Shopping União 

Av. dos Autonomistas > Sudeste 2.302 1.215 

S36 1 
R. João Carlos Munhoz Vaquero X R. 
Agostinho Navarro 

R. João Carlos Munhoz Vaquero > 
Norte 

2.047 1.867 

S21 1 Av. Pres. Médici X Av. Lourenço Beloli Av. Pres. Médici > Leste 1.657 3.384 

S22 2 
Av. Dr. Alberto Jackson Byington X R. 
São Francisco 

Av. Dr. Alberto Jackson Byington > Sul 1.499 2.245 

S33 1 
Av. Sarah Veloso X R. Bráulio 
Tertuliano Vieira 

Av. Sarah Veloso > Nordeste 1.493 3.437 

S23 1 
Av. João Ventura dos Santos X R. João 
Tomás da Silveira 

Av. João Ventura dos Santos > Leste 1.478 1.216 

S31 1 
Av. João de Andrade X R. Antônio José 
Nurchis 

Av. João de Andrade > Norte 1.421 949 

S22 1 
Av. Dr. Alberto Jackson Byington X R. 
São Francisco 

Av. Dr. Alberto Jackson Byington > 
Norte 

1.404 848 

S32 2 
Av. José Barbosa de Siqueira X R. 
Mário Stascioti 

Av. José Barbosa de Siqueira Noroeste 1.394 1.975 

S16 1 
Av. Bussocaba X Av. Padre Vicente 
Melilo 

Av. Bussocaba > Norte 1.370 3.210 

S35 1 
Av. Benedito Alves Turibio X Rua 
Grécia 

Av. Benedito Alves Turibio > Leste 1.244 3.077 

S18 1 Av. São José X R. Jandaia Av. São José > Nordeste 1.241 1.551 

C02 1 Estr. das Rosas X Rodoanel Estr. das Rosas > Norte 1.133 2.254 

S21 2 Av. Pres. Médici X Av. Lourenço Beloli Av. Pres. Médici > Oeste 1.132 1.429 

C13 2 
Ponte dos Remédios X R. Frei Egidio 
Laurent 

Ponte dos Remédios > Oeste 1.098 2.498 

S23 2 
Av. João Ventura dos Santos X R. João 
Tomás da Silveira 

Av. João Ventura dos Santos > Oeste 1.095 1.251 

S19 1 Av. Brasil X R. Luis Durazo Av. Brasil > Norte 943 609 

S20 1 
R. Águas da Prata X R. Campina 
Grande 

R. Águas da Prata > Nordeste 912 1.105 

S30 2 
Av. Gal. Pedro Pinho X Av. Diogo 
Antônio Feijó 

Av. Gal. Pedro Pinho > Sul 851 851 

S24 1 
Av. Pres. Costa e Silva X R. Maria 
Carvalho de Lima 

Av. Pres. Costa e Silva > Noroeste 848 741 

S10 1 
Av. dos Autonomistas em frente ao 
Shopping União 

Av. dos Autonomistas > Noroeste 837 356 

C11 2 
Av. Dr. Mauro Lindemberg Monteiro - 
próx. Rodovia Anhanguera 

Av. Dr. Mauro Lindemberg Monteiro > 
Oeste 

820 670 

S25 1 Av. Getúlio Vargas X Av. Bandeirantes Av. Getúlio Vargas > Norte 794 902 

C12 2 Av. Mutinga X R. Osvaldo Nascimento Av. Mutinga > Sudoeste 754 293 

S40 2 
Av. Internacional x Rua João de 
Andrade 

Av. Internacional > Oeste 744 411 

S33 2 
Av. Sarah Veloso X R. Bráulio 
Tertuliano Vieira 

Av. Sarah Veloso > Sudoeste 742 931 

C12 2 Av. Mutinga X R. Osvaldo Nascimento Av. Mutinga > Sudoeste 715 826 

C01 1 Av. Victor Civita X Rodoanel Av. Victor Civita > Leste 713 1.203 

S18 2 Av. São José X R. Jandaia Av. São José > Sudoeste 695 1.822 
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Posto Sentido Local Sentido Observado Simulado 

S36 2 
R. João Carlos Munhoz Vaquero X R. 
Agostinho Navarro 

R. João Carlos Munhoz Vaquero > Sul 685 667 

C01 1 Av. Victor Civita X Rodoanel Av. Victor Civita > Leste 655 2.266 

C19 2 
Av. Eng. Queirós Telles X R. Joaquim 
Lapas Veiga 

Av. Eng. Queirós Telles > Sul 653 241 

S35 2 
Av. Benedito Alves Turibio X Rua 
Grécia 

Av. Benedito Alves Turibio > Oeste 617 125 

C11 1 
Av. Dr. Mauro Lindemberg Monteiro - 
próx. Rodovia Anhanguera 

Av. Dr. Mauro Lindemberg Monteiro > 
Leste 

603 320 

S03 1 R. Ceará Sobre Rod. Castelo Branco R. Ceará > Norte 596 1.252 

S20 1 
R. Águas da Prata X R. Campina 
Grande 

R. Águas da Prata > Nordeste 490 460 

S01 2 
Rua Três Pedras (Acesso Edmundo 
Amaral) 

Rua Três Pedras > Sul 475 549 

C14 1 
Viaduto Único Gallafrio X R. Armindo 
Hane 

Viaduto Único Gallafrio > Noroeste 473 1.732 

C14 2 
Viaduto Único Gallafrio X R. Armindo 
Hane 

Viaduto Único Gallafrio > Sudeste 456 540 

C08 2 
R. Renato Magalhães de Cabral X R. 
Dom Feliciano 

R. Renato Magalhães de Cabral > 
Oeste 

343 3.427 

S19 1 Av. Brasil X R. Luis Durazo Av. Brasil > Norte 338 1.552 

S31 2 
Av. João de Andrade X R. Antônio José 
Nurchis 

Av. João de Andrade > Sul 309 293 

C19 2 
Av. Eng. Queirós Telles X R. Joaquim 
Lapas Veiga 

Av. Eng. Queirós Telles > Sul 254 1.390 

C02 2 Estr. das Rosas X Rodoanel Estr. das Rosas > Sul 213 734 

C15 2 
Av. Hilário Pereira de Souza X Av. 
Franz Voegeli 

Av. Hilário Pereira de Souza > Oeste 185 374 

C20 2 
R. Cândido Fontoura X R. Kenkiti 
Shimomoto 

R. Cândido Fontoura > Sudeste 149 1.447 

C08 1 
R. Renato Magalhães de Cabral X R. 
Dom Feliciano 

R. Renato Magalhães de Cabral > Leste 140 289 

C07 2 R. Jussara próximo ao Rodoanel R. Jussara > Oeste 124 123 

C16 2 
Av. dos Autonomistas X R. Rosa 
D´Angelo Pisapia 

Av. dos Autonomistas > Sudeste 120 1.659 

O gráfico a seguir mostra a correlação estatística entre os volumes observados e 

modelados para o modo de transporte coletivo onde se obteve um R2 de 0,67 

considerado satisfatório para estudos como o PDMU. 
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Figura 18. Correlação entre os volumes de veículos observados e simulados no modo coletivo 

 

Os mapas a seguir ilustram os volumes de viagens produzidas e atraídas em cada 

zona de tráfego definida para o PDMU. 

Mapa 25. Produção e atração de viagens por zona  modo individual no pico da manhã 
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Mapa 26. Produção e atração de viagens por zona  modo coletivo no pico da manhã 

 

4.1.5.Modelo de transporte 

Neste item são apresentados os modelos de transporte utilizados para os estudos de 

demanda do PDMU. 

4.1.5.1. Modelo de geração de viagens 

O modelo de geração de viagens foi desenvolvido com base nos dados de produção e 

atração de viagens obtidos das matrizes de origem e destino da Pesquisa OD 2007. 

Os motivos de viagens definidos para o modelo compreenderam os seguintes grupos: 

 Motivo 1: Base Domiciliar – Trabalho (BDT): viagens com base domiciliar e 

motivo trabalho, o que significa que a origem ou destino da viagem é o domicílio 

e o outro extremo da viagem é o local de trabalho; 

 Motivo 2: Base Domiciliar – Escola (BDE): viagens com base domiciliar e motivo 

estudo, o que significa que a origem ou destino da viagem é o domicílio e o outro 

extremo da viagem é o local de estudo; 

 Motivo 3: Base Domiciliar – Outros (BDO): viagens com base domiciliar e motivo 

outros, o que significa que a origem ou destino de viagem é o domicílio e o outro 

extremo da viagem não é trabalho e nem estudo; 
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 Motivo 4: Base Não Domiciliar (BND): viagens onde a origem e o destino não é o 

domicílio. 

O modelo de geração foi desenvolvido para o período de pico da manhã, com viagens 

chegando aos destinos entre os horários de 6h45min a 8h44min, tendo sido aplicado 

o método de regressão linear múltipla para a definição das relações entre as viagens 

produzidas e atraídas e as variáveis explicativas da demanda. 

O modelo de regressão linear tem a seguinte formulação: 

0 1 1 2 2 ...i i i k ki iY X X X e          

Onde Yi é um valor da variável de interesse e, X1, x2,..., Xk são as variáveis 

denominadas de preditoras ou auxiliares e os coeficientes são os parâmetros 

desconhecidos que deverão ser estimados através dos dados. 

Como variáveis explicativas da demanda de produção de viagens foram definidas por 

zona de tráfego: 

• População das classes de renda 1 e 2; 

• População das classes de renda 3 e 4; 

• População total; 

• Empregos; 

• Matrículas; 

• Renda total da zona de tráfego; 

• Frota de veículos 

Com relação à atração de viagens foram definidas as seguintes variáveis: 

• População total; 

• Empregos; 

• Matrículas; 

• Renda total da zona de tráfego; 

• Frota de veículos 

As rendas 1 e 2 correspondem às agregações das faixas de renda A1, A2, B1 e B2 e 

as rendas 3 e 4 às agregações das faixas de renda C1, C2, D e E adotadas na Pesquisa 

Origem e Destino de 2007 e referem-se à classificação adotada pelo Critério de 

Classificação Econômica Brasil - CCEB. 

4.1.5.2. Modelo de distribuição de viagens 

O modelo de distribuição de viagens foi desenvolvido para o período de duas horas 

de pico da manhã nos mesmos horários e para os mesmos motivos de viagens definido 

para o modelo de geração. O método aplicado no desenvolvimento foi baseado em 
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modelo de regressão “gamma”, da família de “Modelos Lineares Generalizados” 

conforme a formulação a seguir: 

))ln(**exp()( ijijji

m

ij TmdTmcbakkvf   

Onde  

)( ijvf  = função de impedância entre i e j 

Tmij = custo generalizado médio transformado em equivalente a tempo médio em 

minutos entre par i e j calculado pela média aritmética entre os tempos do modo 

coletivo e tempo do modo individual. 

k  = intercepto 

mk  = coeficiente do motivo de viagens a ser calibrada 

ia   = coeficiente da zona de origem i 

jb   = coeficiente da zona de destino j 

c , d  = coeficientes a serem calibrados 

Os coeficientes são os parâmetros desconhecidos, estimados através dos dados pelo 

método de máxima verossimilhança, onde é necessário empregar métodos iterativos.  

Para a composição da variável tempo utilizou-se o custo generalizado convertido em 

tempo equivalente de viagem, com as seguintes variáveis obtidas da calibração da 

rede: 

 Para o modo coletivo: 

 Tempo a bordo no veículo em minutos entre origem i e destino j; 

 Tempo de acesso a pé na rede em minutos entre origem i e destino j; 

 Tempo total de espera compreendendo o embarque inicial e nas transferências 

(cada embarque equivale à metade do headway das linhas), em minutos entre 

origem i e destino j 

 Tarifa total paga para realizar a viagem (transformado em minutos 

equivalentes) entre origem i e destino j; 

A formulação é dada pela equação a seguir: 

cVTFTespTpTvcTc ijijijijij 60**2*2   

Onde: 

ijTc  = custo generalizado do modo coletivo traduzido em tempo equivalente em 

minutos para o transporte coletivo entre origem i e destino j 

ijTvc   = tempo no veículo em minutos entre origem i e destino j 
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ijTp   = tempo de acesso a pé em minutos entre origem i e destino j 

ijTesp  = tempo total de espera em minutos incluindo os tempos de espera nos 

embarques e nas transferências entre origem i e destino j 

ijF  = tarifa da viagem em R$ entre origem i e destino j 

VTc  = valor do tempo para o usuário do transporte coletivo em R$/hora 

 Para o modo individual: 

 Tempo de viagem total em minutos entre origem i e destino j 

 Custo operacional (R$/km) convertido em minutos entre origem i e destino j; 

 Custo do estacionamento (R$ na zona de destino) convertido em minutos no 

destino j. 

A formulação é dada pela equação a seguir: 

i

j

i

ij

ijij
VT

Cest

VT

Copd
TviTi

60*60**
  

Onde: 

ijTi  = custo generalizado do modo individual convertido em tempo equivalente em 

minutos para o transporte individual entre origem i e destino j 

ijTvi  = tempo total no veículo em minutos entre origem i e destino j 

ijd  = distância da viagem em km entre origem i e destino j 

Cop  = custo operacional R$/km 

jCest  = custo de estacionamento na zona de destino j 

iVT  = valor do tempo para o usuário do transporte individual 

O tempo médio entre os modos coletivo e individual utilizado na equação é obtido 

com a média aritmética Tmij=(Tcij + Tiij)/2. 

4.1.5.3. Modelo de divisão modal 

O modelo de divisão modal foi estimado para o período de 3h de pico da manhã, entre 

os horários de 6h30min às 9h30min para o horário de chegada das viagens e para os 

mesmos motivos de viagens adotados nos modelos de geração e distribuição de 

viagens. O período foi estendido em 1 hora visando captar uma maior quantidade de 

viagens entre pares de zonas existentes na pesquisa origem e destino de 2007. 

O modelo utilizado foi o logit binário cuja formulação geral é dada pela equação: 
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ij

ij

Uc

Uc

ij
e

e
Pc




1
   ijij PcPi 1  

Nesta formulação a função utilidade do modo coletivo é dada pela somatória de todas 

as variáveis: 

nijnijijij xxxU   ...22110  

Onde: 

nijijij xxx ..., 21  = variáveis correspondentes a atributos de todos os modos; 

n ...,, 210  = coeficientes obtidos com calibração. 

As variáveis utilizadas para a calibração do modelo foram as seguintes: 

 Transporte Coletivo 

 Tempo a bordo no veículo em minutos (Tvcij) entre a origem i e destino j; 

 Tempo de acesso a pé na rede em minutos (Tpij)entre origem i e destino j; 

 Tempo total de espera em minutos (Tespij); 

 Transferências (Transfij); 

 O valor do tempo para o usuário do transporte coletivo (VTc); 

 Tarifa total paga para realizar a viagem (Ccij) entre a origem i e destino j. 

 Transporte Individual 

 Tempo de viagem total em minutos no modo individual (Tvi); 

 Distância da viagem em km (dij);  

 Custo operacional (Cop); 

 Custo do estacionamento (Cest); 

 Valor do tempo para o usuário do transporte individual (VTi). 

 Custo do modo individual (Ciij). 

4.1.5.4. Modelo de alocação 

A alocação da demanda na rede de simulação é feita em duas etapas: (i) inicialmente 

faz-se a alocação do modo individual; e (ii) faz-se a alocação do modo coletivo a partir 

dos tempos obtidos na rede viária. 

Em função do compartilhamento da rede viária entre os automóveis, ônibus e 

caminhões, foram descontados inicialmente da capacidade das ligações, as 

frequências dos ônibus e de caminhões. 

Neste processo adotou-se a recomendação do HCM – Highway Capacity Manual que 

indica, tanto para ônibus para caminhões, o valor de 2 veículos equivalentes. 
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As funções de restrição de capacidade foram adotadas de acordo com a hierarquia 

viária representada na rede de simulação e são originadas da função cônica genérica 

representada da forma mostrada a seguir: 

tCv= t0 * (2 –β –α *(1- V/C) + (α2 * (1- V/C) 2 +  β2) 0.5) 

Onde: 

tCv= tempo resultante no link para determinado fluxo V 

t0 = tempo correspondente à velocidade de fluxo livre 

V = volume de veículos no link 

C = capacidade do link 

α  = parâmetro específico para cada tipo de link 

β  = (2 α – 1) / (2 α – 2) 

4.2. Indicadores e diagnóstico do sistema de transporte 

Neste capítulo são apresentados os resultados e as análises realizadas a partir da 

alocação das matrizes dos modos individual e coletivo para o ano-base de 2015. 

4.2.1.Modo individual 

O transporte individual no Município de Osasco é responsável por 43% das viagens 

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

velocidade média é estimada em 18,0 km/h no sistema viário do Município. 

Os veículos que se utilizam do sistema viário da Cidade percorrem na hora de pico 

da manhã 176,7 mil quilômetros e dispendem um total de 9.800 horas. 

Quanto à solicitação do sistema de acordo com o que apresentam os mapas a seguir: 
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Figura 19. Carregamento do sistema viário da Cidade de Osasco em 

2015 
Figura 20. Carregamento do sistema viário da Cidade de Osasco em 2015, 

sem as rodovias 
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Conforme pode ser observado, há uma conformação mais dispersa, típica do modo 

de transporte individual. De fato, como o automóvel permite viagens praticamente 

“porta a porta”, a característica de seus deslocamentos nas cidades tende a 

apresentar configurações mais distribuídas pela malha viária. Porém, pela falta de 

um viário mais organizado e articulado, ainda é possível identificar certa 

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, tendo em 

vista sua inserção numa área conurbada, onde há forte polarização da Capital com 

relação aos municípios localizados a oeste de Osasco. 

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

Bussocaba/Brasil e trecho norte do Eixo Norte-Sul Nova Granada/Getúlio Vargas, as 

vias mais solicitadas 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 mesma figura é possível verificar que o modo automóvel se utiliza mais 

intensamente de vias que permitem as ligações com os municípios vizinhos, na busca 

de caminhos menos congestionados, mais precisamente, fugindo do eixo leste-oeste 

já consolidado e saturado, constituído pela Av. dos Autonomistas, viário mais 

demandado desse sistema. 

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

no sentido contrário e variam de 1.800 veículos/h a 3.000 veículos/h. Há que se 

destacar, no entanto, que na altura da Área Central, também são observados fluxos 

significativos no sentido Carapicuíba, da ordem de 3.000 veículos/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, uma vez que apresenta vários cruzamentos semaforizados e 

conversões à esquerda por falta de viário que possibilitem o looping de quadra. 

Fluxos superiores ao da Av. dos Autonomistas são somente observados ao longo das 

rodovias que cruzam o Município e fluxos similares apenas nas vias que recebem 

fluxo rodoviário. 

Na figura ainda é possível constatar a baixa utilização da chamada “Superavenida”, 

principalmente no trecho da Rua da Estação. Um dos motivos para que a população 

não incorpore esse eixo como uma rota de ligação com São Paulo alternativa à Av. 

dos Autonomistas é o fato de ocorrer conflito na região do entorno da Estação Osasco 

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

entorno, principalmente de pedestres. Outro motivo aventado é com relação à 
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sinalização de orientação existente na pista sentido Capital, que informa somente que 

o viário é para acesso ao Centro e outros dois destinos de interesso local. 

É importante ressaltar que as demandas por novas transposições das barreiras (rio, 

ferrovia e rodovia) devem assumir importância crescente, já que as existentes se 

encontram no entorno imediato do Centro e são bastante solicitadas. A implantação 

de novas transposições, pontes e viadutos, é também uma forma de evitar uma 

pressão ainda maior em relação esse sistema viário.  

É possível observar que os movimentos mais significativos ainda se utilizam de um 

sistema viário basicamente radial, ainda que os deslocamentos diametrais sejam 

realizados por vias pouco estruturadas para tal tipo de deslocamentos. 

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, é viário com características 

físicas mais favoráveis aos 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, por se tratar de vias que fazem a 

ligação com o Rodoanel e 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 

Mascarenhas 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 e conflito com o uso do solo lindeiro, que 

favorecem a ocorrência de acidentes. 

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, com 

o agravante de ser muito utilizada por caminhões, inclusive carretas com grande 

capacidade de carga. Há conflito com o uso do solo lindeiro, com o estacionamento 

irregular, inclusive sobre a calçada, tendo em vista a pequena largura de pista em 

alguns trechos, além da topografia acidentada, criam situações de risco de acidentes 

e problemas de desempenho do trânsito. 

4.2.2.Transporte coletivo 

O mapa da figura a seguir mostra o carregamento estimado para o sistema municipal 

e intermunicipal de ônibus. Nele se destacam os principais eixos de transporte 

coletivo, divididos em Norte-Sul e Leste-Oeste nesta análise. 

No sentido Leste-Oeste, o ponto de maior carregamento ocorre na Av. dos 

Autonomistas, próximo à Rua Primitiva Vianco, com um carregamento de 11.100 

passageiros por hora pico manhã no sentido de maior carregamento. 

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

seu traçado em Osasco. Analisando-se do sentido oeste para leste, a demanda 
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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 por causa 

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 Agu, a demanda se eleva novamente, devido as linhas que partem do Centro 

para a região sul do Município. No trecho da Av. dos Autonomistas perto 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 o mais contínuo o eixo formado pela Av. Presidente Médici 

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

transportados por linhas intermunicipais com destino o 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 vindo 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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Figura 21. Carregamento do sistema de transporte coletivo de ônibus de Osasco 
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5 Condições atuais da Mobilidade Urbana 

em Osasco 

5.1. Condições Atuais da Infraestrutura Viária 

5.1.1.Morfologia do sistema viário 

5.1.1.1. Constituição do sistema viário 

Até a década de 1930, o núcleo urbano estava restrito às áreas localizadas nas 

proximidades da ferrovia, então o principal meio de transporte utilizado para acesso. 

Assim como outros núcleos dessa época, o assentamento em torno da estação foi 

composto por vias estreitas, para passagem simultânea de poucos veículos, 

pedestres, carroças e animais. Nas décadas seguintes a ocupação se estendeu pelas 

áreas mais elevadas dos espigões entre os afluentes do Rio Tietê, nas áreas não 

inundáveis, e, posteriormente, ao longo das áreas planas de várzea do rio, fazendo 

com que surgissem outros núcleos, menores, sem conexão com a malha viária então 

existente. A partir dos anos 1950 começaram a surgir os bairros industriais e os 

assentamentos mais precários. 

Na década de 1970 o Município foi de fato ocupado, resultado da dinâmica de 

desenvolvimento metropolitano. Porém, com o início da crise econômica no final 



 

88 

Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Osasco-SP 

dessa mesma década, observou-se em Osasco um crescimento de assentamentos 

irregulares (favelas), conformando uma malha viária precária, em bairros dotados de 

infraestrutura insuficiente e limitada. 

Nos anos 1980, a urbanização se estendeu, os espaços vazios entre os núcleos foram 

sendo ocupados e uma malha viária principal começou a se conformar, com 

características geométricas mais adequadas aos fluxos veiculares observados à 

época. Entretanto, em função da topografia, as principais vias seguiram as cumeeiras 

de morros, transversais ao eixo da atual Av. dos Autonomistas, normalmente com 

pistas com larguras que pareciam confortáveis para os volumes de tráfego de época. 

Sem planejamento e tendo a hidrografia como barreira, raramente esses loteamentos 

previram a construção de um sistema de ruas com continuidade que pudesse 

constituir, no futuro, uma rede viária articulada. 

A partir do ano 2000, a Cidade se expandiu em todas as direções, inclusive ocupando 

áreas de topografia mais acidentada; o resultado foi um território extensamente 

ocupado, com acelerado processo de adensamento, principalmente nas áreas mais 

consolidadas e com melhor infraestrutura. 

O crescimento das áreas consolidadas levou a população de baixa renda para regiões 

mais distantes, principalmente ao norte, ocupando sem nenhuma organização áreas 

com relevo acidentado (morros e encostas), muito próximas de cursos d’água (áreas 

de risco) ou ainda florestadas, sem infraestrutura, com ruas de terra e muita 

dificuldade de acesso. Como exemplo tem-se os bairros de Jardim Açucará, Jardim 

Aliança, Jardim Rochdale, Jardim Baronesa, Jardim Santa Rita e Morro do Socó, 

todos com problemas sérios de infraestrutura, malha viária restrita e descontínua, 

dificultando principalmente o atendimento por transporte coletivo. 

Na zona norte a ocupação foi retardada pela dificuldade de ligação com o núcleo 

central em função do relevo, mas se intensificou a partir da conexão favorável com a 

Rodovia Anhanguera, estimulando o surgimento de condomínios empresariais, 

grande galpões e, mais recentemente, centros de logística de abastecimento. 

Entretanto, o Município não se preparou para tal ocupação, principalmente com 

relação à construção de um sistema viário com capacidade para absorver o volume e 

a intensidade do tráfego de caminhões de grande porte, comprometendo a 

acessibilidade dos moradores, trabalhadores e dos próprios veículos de carga. 

Por outro lado, nas áreas próximas à ferrovia, grandes plantas industriais instaladas 

em décadas passadas estão sendo desativadas e ocupadas por grandes 

empreendimentos residenciais, comerciais e de serviço, shopping centers, 

universidades ou destinadas para uso institucional. Este processo representa uma 

oportunidade de renovação de áreas com ótima acessibilidade e dotadas de 

infraestrutura. 

Desse processo de ocupação do território e constituição do sistema viário destacam-

se, portanto, os seguintes aspectos: 
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O processo de estruturação do sistema viário não seguiu nenhum plano; a 

ocupação do território se deu de forma desorganizada, com as vias sendo 

construídas de forma aleatória e desarticulada. 

Com o intenso crescimento periférico a partir dos anos 1970, surgiram muitos 

assentamentos precários e irregulares, muitas vezes em áreas de topografia 

irregular, dotados de um sistema viário limitado e descontínuo. 

Assentamentos em áreas de topografia acidentada ou próximos a cursos d’água, 

resultaram em vias com quase nenhuma infraestrutura, comprometendo o 

atendimento do transporte coletivo. 

A zona norte, especialmente, apresenta uma ocupação por grandes 

estabelecimentos de logística e centros de distribuição, geradores de tráfego pesado 

e intenso, saturando o sistema viário e provocando incômodo e insegurança para 

moradores e demais usuários das vias públicas. 

5.1.1.2. Inserção metropolitana 

Osasco apresenta três níveis distintos de fluxos de pessoas e bens: os fluxos internos, 

referente às viagens que possuem origem e destino no âmbito exclusivo do Município; 

os fluxos entre os municípios da região com origem ou destino na cidade; e os fluxos 

externos, que passam pela Cidade, mas têm origem e destino fora dos seus limites. 

Conforme identificado pelo estudo “Operações Urbanas e Universidade Federal – 

Análise do Impacto na Mobilidade Urbana”, desenvolvido pela empresa Projeto 34 

para a Prefeitura de Osasco, há um número muito grande de viagens externas e de 

travessia no Município. Os fluxos rodoviários, no entanto, não afetam diretamente a 

dinâmica urbana, ao contrário dos que utilizam o viário municipal, que 

sobrecarregam o sistema e trazem prejuízos à qualidade de vida em razão dos 

congestionamentos e gastos excessivos nos tempos de percurso, da poluição 

ambiental e sonora, bem como da segurança dos usuários, principalmente para os 

meios ativos. 

  



 

90 

Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Osasco-SP 

Figura 22. Viagens externas e de travessia do Município de Osasco na hora-pico  

 
Fonte: Operações Urbanas e Universidade Federal – Análise do Impacto na Mobilidade Urbana - Projeto 34 

Inserido na RMSP, o Município enfrenta dificuldades na administração do sistema 

viário em função do intenso tráfego de passagem, principalmente de ligação com São 

Paulo, e pelos problemas decorrentes da conurbação com os municípios vizinhos.  

No primeiro caso, o sistema viário recebe uma intensidade de tráfego muito acima da 

capacidade financeira e operacional do Município. Esse problema se manifesta tanto 

cotidianamente em eixos metropolitanos carregados, como é o caso da Av. dos 

Autonomistas, quanto esporadicamente, como, por exemplo, quando problemas 

operacionais na Rodovia Castelo Branco levam os motoristas a buscarem caminhos 

alternativos pelo sistema viário municipal.  

A Prefeitura de Osasco conta com estrutura administrativa compatível com uma 

cidade com cerca de 700 mil habitantes, mas precisa administrar problemas de 

circulação de uma metrópole de 20 milhões de habitantes. Sem estrutura e sem 

recursos, a Prefeitura não consegue sozinha fazer frente aos desafios de dimensões 

estaduais, ou até mesmo nacionais. A iniciativa do Governo do Estado de constituição 

do SIVIM – Sistema Viário de Interesse Metropolitano, que poderia ser um 

instrumento para captar recursos de outras esferas de governo, principalmente 

estaduais, para investimento nessas vias, não consegue, ou não pretende, 

desempenhar este papel. 

Quanto à gestão do espaço conurbado, outros desafios se colocam: na dificuldade de 

gestão compartilhada (operação e manutenção) com outras prefeituras sobre o 

sistema viário nas áreas de divisa, ora na dificuldade de desenvolvimento de um 

planejamento integrado que possa atender as demandas que ultrapassam os limites 

municipais, ou ainda na gestão conflituosa com o Governo do Estado dos serviços de 
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transporte coletivo municipal e metropolitano. A iniciativa de criação de um espaço 

de gestão compartilhada entre os municípios da Região Oeste, a exemplo do 

Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, ainda não se consolidou. 

Da análise quanto à inserção metropolitana do Município são destacados os 

seguintes aspectos: 

Osasco, além de atrair muitas viagens como um polo da região oeste da RMSP, 

também suporta um grande número de viagens de atravessamento, o que acaba 

sobrecarregando o sistema viário municipal, principalmente a Av. dos 

Autonomistas e as avenidas próximas aos acessos à Rodovia Castelo Branco. 

A Prefeitura não dispõe de instrumentos institucionais adequados nem de 

capacidade operacional e financeira para administrar o sistema viário de interesse 

metropolitano. 

Não existe uma instância regional que possa articular ações integrada entre os 

municípios da Região para tratar de problemas comuns. 

5.1.1.3. Um município dividido 

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

problemas de um município dividido no sentido leste-oeste pelo Rio Tietê, pela 

ferrovia e pela Rodovia Castelo Branco. 

A ferrovia não representou um maior problema enquanto a ocupação urbana se 

manteve limitada nas áreas ao sul da ferrovia. A transposição da linha ferroviária não 

se constituía em problema até que o adensamento da ocupação lindeira e crescimento 

do tráfego passaram a acentuar as situações de risco. 

A passagem pelo rio, ao contrário, sempre apresentou maior dificuldade. Documentos 

da Câmara Municipal de Osasco lembram do tempo em que o acesso dos bairros 

Rochdale e Piratininga, por exemplo, para o Centro. Somente era feita por meio de 

canoas e balsas. Porém, não era expressiva a ocupação urbana naquela direção. 

 

Foto 1. Balsa que fazia a travessia do Rio Tietê 

transportando as comunidades que habitavam 

bairros como Rochdale e Piratininga (1939) 

Fonte: http://www.unifieo.br/ 

 

As primeiras pontes que interligaram os dois lados do então Distrito de Osasco eram 

a ponte pênsil ligando o Bairro Piratininga com o Km 17 da estrada de ferro 

Sorocabana, a ponte de tambores entre o Centro e o Jardim São José, e a ponte de 
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madeira, depois reconstruída em concreto, entre o Bairro Rochdale e Presidente 

Altino. 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. 

Foto 2. Ponte do Piratininga Foto 3. Ponte do Rochdale Foto 4. Ponte do 

S. José 

   
Fonte: http://www.camaraosasco.sp.gov.br/osasco/urbanus 

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, que introduziu no Brasil novas 

técnicas da engenharia rodoviária, seccionou o Município e se tornou mais uma 

barreira para a integração intraurbana e dificultou 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. 

As barreiras natural (Rio Tietê) e físicas (ferrovia e Rodovia Castelo Branco) criaram 

um território seccionado em duas partes, dependentes de duas únicas opções de 

transposição existentes. 

5.1.1.4. Transporte público sem prioridade 

A exemplo da maioria das cidades brasileiras, o sistema viário de Osasco foi 

construído sem nenhum 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 precisam 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 das avenidas dos Autonomistas, Getúlio Vargas, 

Presidente Kennedy e Nações Unidas; na região central, nas ruas Antônio Agu, 

Marechal Rondon e Dona Primitiva Vianco; e na região sul, na Av. Novo Osasco. 
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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. 

Foto 5. Faixa exclusiva para ônibus na Av. 

Marechal Rondon 
Foto 6. Faixa exclusiva para ônibus na Rua D. 

Primitiva Vianco 

  

Foto 7. Faixa exclusiva para ônibus na Av. 

dos Autonomista 
Foto 8. Faixa exclusiva para ônibus na Av. 

Getúlio Vargas 

  

 

A malha viária precária acaba por prejudicar consideravelmente a operação do 

sistema de transporte coletivo, comprometendo a mobilidade da população. 

Poucas vias têm algum tratamento do sistema viário que ofereça prioridade para a 

circulação dos ônibus. Além disso, são medidas desarticuladas, que não garantem 

ganhos ao sistema como um todo. 
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Mapa 27. Vias com tratamento preferencial para ônibus 

 

5.1.2.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 
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circulação interna e de passagem, limitada ainda pelas suas características físicas e 

operacionais. 

Para identificação e caracterização desse sistema viário, partiu-se de uma 

classificação consolidada feita pela Secretaria Estadual do Transporte Metropolitano 

para toda a RMSP. O SIVIM – Sistema Viário de Interesse Metropolitano classificou 

as vias estruturais na RMSP, segundo o papel que elas desempenham na articulação 

metropolitana. 

 Sistema Viário Macrometropolitano, constituído pelas rodovias com a função de 

ligação ou de suporte intermunicipal, segregadas do tráfego local, permitindo 

acessos restritos ou controlados; 

 Sistema Viário Metropolitano, composto pelos corredores de transporte público, 

as vias municipais com papel de ligação intermunicipal e trânsito 

compartilhado, que atendem viagens de média distância, bem como 

deslocamentos locais; 

 Viário Municipal Estrutural, formado pelos principais eixos do sistema interno 

à Cidade que proporcionam o acesso à infraestrutura de transporte, bem como 

a equipamentos de interesse metropolitanos. 

Esta classificação foi utilizada apenas parcialmente para esta análise, aproveitando 

apenas o conceito do sistema macrometropolitano para as rodovias que margeiam ou 

cortam o Município. Todas essas rodovias tem caráter de via expressa e são de 

jurisdição do Governo do Estado. As demais vias, de responsabilidade municipal, 

foram analisadas segundo outros parâmetros. 

Para efeito desta leitura, o sistema viário então foi dividido em quatro categorias: 

I. Sistema viário macrometropolitano; 

II. Sistema viário municipal estrutural; 

III. Sistema viário de penetração nos bairros; e 

IV. Área Central 

Vias coletoras e locais não foram abordadas nesta etapa, mas integrarão uma 

proposta de oficialização de uma hierarquia viária para o Município apresentada 

adiante. 
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Mapa 28. Sistema viário estrutural de Osasco 
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5.1.2.1. Sistema viário macrometropolitano 

Fazem parte dessa rede todas as rodovias que cruzam e/ou tangenciam o Município: 

Rodovia Anhanguera, Rodoanel Mário Covas, Rodovia Castelo Branco e Rodovia 

Raposo Tavares. 

 Rodovia Anhanguera 

Praticamente define o perímetro de Osasco ao norte/nordeste. Trata-se de via que 

desde o início de sua operação (em 1948) apresentava pista dupla. Por esse motivo, 

desde essa época, sua construção isolou pequenas áreas do Município, restringiu 

ligações de Osasco com os bairros adjacentes pertencentes a São Paulo, bem como 

as ligações da Cidade com a própria rodovia. 

Ao longo dos 18 km que pertencem ao Município de Osasco há apenas uma 

transposição (Trevo do km 18, conexão com a Av. Dr. Mauro Lindemberg Monteiro) 

que permite todos os movimentos de entrada e saída para a zona norte do Município, 

bem como deste para a rodovia em ambos os sentidos. A sinalização indicativa na 

rodovia encontra-se em boas condições e garante o acesso a Osasco de forma 

bastante confortável e segura. 

A rodovia tem pouco impacto direto no Município, porém no seu entorno ocorre uma 

grande concentração de indústrias, armazéns e centros de logística. O único acesso 

para Osasco concentra todo o tráfego composto em grande parte por caminhões de 

grande porte, causando congestionamentos e um ambiente de insegurança para o 

tráfego geral e para pedestres e ciclistas. Dentro dos bairros da região, a 

movimentação e o estacionamento de caminhões causa constantes conflitos com 

moradores e outros usos. 

A Rodovia Anhanguera tem pequeno impacto em Osasco, mas é o principal acesso 

à área ocupada por indústrias e armazéns dos centros de logística na zona norte. 

Como existe apenas uma conexão com a rodovia, o sistema viário municipal de 

acesso é sobrecarregado. 

O intenso tráfego de caminhões de grande porte que acessam os depósitos e 

centros de distribuição provoca conflitos com moradores e outros usos lindeiros. 

 Rodoanel Mário Covas 

O Rodoanel teve seu primeiro trecho inaugurado em 2002. Sua construção 

praticamente acompanha o limite oeste do Município, nas suas divisas com 

Carapicuíba e Barueri. Desde o início da operação, apresenta grande volume de 

tráfego de passagem, em função do seu papel estruturador na malha de todo o 

Estado. 

Por se tratar de via expressa com acessos controlados, a população de Osasco não 

pode utilizar essa infraestrutura para deslocamentos internos, ao contrário, constitui 
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uma grande barreira que impede a conexão com os municípios vizinhos, limitada a 

poucas transposições em desnível. 

Porém, por proporcionar ligações estratégicas dentro da RMSP, o Rodoanel atraiu a 

instalação de diversos armazéns, indústrias e empreendimentos de logística ao longo 

de seu eixo. Em Osasco, já à época de sua construção, a disponibilidade de grandes 

áreas livres a norte e a oeste do território, levou a rápido processo de ocupação e 

instalação desses armazéns. Essa dinâmica, ainda que benéfica, em função da 

oportunidade de criação de mais empregos para a população local e geração de receita 

para o Município, trouxe impactos negativos no sistema viário local, causando 

grandes dificuldades para o sistema de transporte coletivo e para o tráfego geral, uma 

vez que as transposições dessa barreira são em número limitado e o viário urbano 

não conta com traçado e capacidade suficiente para suportar essa nova demanda. 

Outra ocupação marcante induzida pelo Rodoanel é com relação às incorporadoras 

residenciais que vêm adquirindo terrenos próximos ainda vazios para construção de 

grandes empreendimentos residenciais que são vendidos com argumento de 

facilidade de acesso metropolitano. 

Em seu traçado dentro do Município, o Rodoanel tem apenas 7 transposições, sendo 

6 passagens inferiores e 1 por viaduto. O acesso à pista expressa somente é possível 

no trevo próximo ao km 20, em ambos os sentidos, utilizando a diretriz da Rua 

Giusepe Saco. Nesse mesmo trevo também é realizada a conexão de Carapicuíba com 

a rodovia e também com Osasco, porém, no sentido contrário a ligação entre as duas 

cidades não é possível. É importante ressaltar que o Rodoanel é uma via pedagiada e 

que, neste trevo, para acesso a ambas as cidades há praças de pedágio. 

As passagens inferiores e o viaduto contam com capacidade limitada e com 

infraestrutura acanhada, o que compromete a circulação regional e dificulta qualquer 

proposta de ampliação do viário, seja para atender o aumento dos fluxos ou para 

implantação de infraestrutura para outros modos de transporte, motorizado ou não. 

As travessias sob a pista são mais preocupantes pois encontram-se limitadas pelas 

estruturas dos viadutos da rodovia. Enquadram-se nessas condições restritas: a 

passagem inferior da Rua Sapucaí (ao sul da Rodovia Raposo Tavares); o viaduto da 

Av. Vitor Civita; e as passagens da Rua Teotônio Vilela, da Estrada das Rosas e da 

Estrada da Gabiroba. As passagens da Av. Marechal João Batista Mascarenhas de 

Moraes e a da Av. dos Autonomistas contam com vãos maiores, mas com pouca folga 

caso, no futuro, seja necessária a sua ampliação. 

Também é grave a dificuldade de transposição do Rodoanel pelos pedestres. Por ter 

cortado áreas urbanizadas e conurbadas, foram construídas passarelas em apenas 3 

pontos: uma localizada entre o km 21 e o km 22, conectando os bairros Metalúrgicos 

e Parque Santa Teresa; outra junto ao trevo próximo ao km 20, ligando os bairros 

Padroeira e Vila Teresa; e a terceira, entre o km 17 e o km 18 para ligação entre 

Quitaúna e COHAB V. 
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Foto 9. Trevo do Rodoanel (km 20) com acesso pela Rua Giusepe Saco 

 

A construção do Rodoanel seccionou o tecido urbano existente e dificultou as 

ligações com os municípios vizinhos, restringindo as conexões a poucas passagens 

inferiores e um viaduto; as possibilidade de transposição são poucas e suas 

estruturas têm capacidade limitada e, em alguns casos, já insuficientes. 

A saída para Osasco é pedagiada e em apenas um único trevo sobrecarregando o 

viário interno cujas vias não são adequadas a esse fluxo. 

A única conexão de acesso ao Rodoanel em Osasco pela diretriz da Rua Giusepe 

Saco tende a ficar sobrecarregada, principalmente com tráfego de veículos de 

grande porte.  

Há poucas passarelas para travessia de pedestres ao longo da via. 

 Rodovia Castelo Branco 

Inaugurada em novembro de 1968, a Rodovia Castelo Branco, veio consolidar a 

divisão do Município em duas grandes regiões (norte e sul), já então decretada pela 

barreira natural constituída pelo Rio Tietê e pela ferrovia. 

Além de dividir o território, a rodovia isolou o bairro Piratininga e segmentou o bairro 

de Rochdale, restando pequena faixa entre o rio e a rodovia. O resultado disso é a 

dificuldade na integração desses espaços urbanos com o restante da cidade, pois os 

acessos são limitados e, com isso, as poucas vias que possibilitam as transposições 

das barreiras são sobrecarregadas, tornando as viagens diárias mais demoradas e 

com custos mais elevados apesar de estarem muito próximas à Área Central. 
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O crescente volume de tráfego na rodovia gerado com o desenvolvimento dos demais 

municípios a oeste da RMSP e o aumento significativo das viagens entre a Capital e 

o interior do Estado, exigiu ampliações da infraestrutura, o que levou, nos últimos 

anos, à construção de novas pistas. Com isso, alguns bairros de Osasco ficaram 

ainda mais isolados, com restrição de acessos lindeiros, além de dificultar a 

construção de novas transposições para conexão entre as regiões norte e sul. 

Para os veículos provenientes da Capital há duas opções de acesso a Osasco na 

“Saída 15”: uma pela pista local, à direita, utilizando a Av. Presidente Kennedy, com 

possibilidade de atingir as regiões norte e sul do Município, e outra, pela pista 

expressa, utilizando a última faixa da esquerda, que também se conecta à mesma 

avenida, mas somente em direção à Área Central e aos bairros ao sul. O acesso 

principal de Osasco para o fluxo que trafega pela pista expressa ocorre pela faixa da 

esquerda, numa situação pouco comum para uma rodovia, criando situações de risco 

de acidentes, tanto na rodovia como na pista de saída, em razão de curva desfavorável 

logo no seu início. 

No mesmo sentido, somente para o fluxo da pista expressa, há outra opção de acesso 

para Osasco, na altura do km 18, identificada como “Saída Helena Maria”. A saída se 

dá por pista específica sob a via local da rodovia, pela Rua Irene Pereira Leitão e pela 

Av. Getúlio Vargas, com possibilidade de acesso às regiões norte e sul. 

No sentido Interior-Capital há duas opção de acesso. Na “Saída 17” o acesso é apenas 

para o fluxo da via local, por uma pista específica à direita que se conecta à Av. 

Getúlio Vargas, proporcionando acesso às regiões norte e sul. No entanto, a 

transposição da avenida no sentido norte não é realizada diretamente, o que obriga 

o fluxo a circular pela Rua Garibaldi, virar à esquerda na Av. Presidente Kennedy, 

para logo em seguida convergir à esquerda, sob o Viaduto Pres. Tancredo Neves e 

retornar à Av. Getúlio Vargas no sentido norte; esse trajeto não conta com sinalização 

indicativa. 

Pela “Saída 16” é possível sair pelas pistas local e expressa da rodovia, mas em ambos 

os casos, o acesso é favorável apenas para quem tem como destino a Área Central e 

região sul. Para seguir na direção norte é necessário utilizar a Av. Fuad Auada e 

retornar sob o Viaduto Ignês Collino, implicando num deslocamento negativo de cerca 

de 2 quilômetros, considerando ida e volta; além disso, há todo o problema de 

saturação do Viaduto Maria Campos nos horários de pico. 

Para o usuário que está em Osasco há grande dificuldade para atingir a rodovia. No 

sentido São Paulo não há opção, já no sentido Interior, os acessos não são diretos 

porque não há alças que conectem ao viário urbano adjacente, nas duas opções 

existentes os usuários são obrigados a realizar percursos negativos. 

Alegando minimizar os problemas de acesso para a rodovia, a concessionária CCR 

desenvolveu projetos de reformulação dos principais dispositivos, porém, em diversos 

casos, a intervenção proposta pode ter efeito inverso e agravar as condições do 

sistema viário local. 
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Apesar de ser um importante acesso ao centro de Osasco, é a rodovia que mais 

traz prejuízos ao Município dividindo as zonas norte e sul e isolando os bairros 

situados entre o Rio Tietê e a Rodovia. 

Há grande interferência do tráfego rodoviário sobre o sistema viário urbano, tanto 

para acesso a São Paulo, como para fuga quando ocorrem congestionamentos na 

rodovia. 

Os acessos da rodovia para Osasco são desfavoráveis em termos de geometria e há 

conflitos significativos entre fluxos. 

As opções para acesso de Osasco à rodovia são limitados e exigem percursos 

negativos. 

 Rodovia Raposo Tavares 

Esta rodovia corta transversalmente o Município ao sul, em uma pequena extensão 

e, por isso, com pouca interferência sobre este. Nas áreas localizadas no extremo sul, 

além da rodovia, ainda predominam terrenos vazios e a parte ocupada conta somente 

com o Centro de Distribuição Assaí, o Centeranel (condomínio de galpões com parte 

de sua área no Município) e o Centro de Detenção Provisória Osasco II. 

No sentido Capital-Interior são 2 acessos sinalizados para Osasco, ambos localizados 

ainda em São Paulo, bem antes do limite entre os dois municípios. O primeiro está 

na altura do km 16 da pista local e indica a saída pela Rua Joaquim Lapas Veiga, 

com sinalização indicativa bastante precária – somente 50 metros antes; e na 

continuidade o usuário não encontra qualquer informação para acesso a Osasco. 

A outra saída para a Cidade encontra-se na altura do km 17. Na rodovia está melhor 

sinalizada, porém, não há continuidade da sinalização de orientação na via lateral. O 

fluxo é orientado para uma rotatória onde não existe nenhuma informação de qual 

via deve ser utilizada para chegar a Osasco. Nessa rotatória a configuração da 

geometria é confusa e há conflitos de vários movimentos com fluxos significativos 

para acessar alguns bairros de São Paulo localizados em ambos os lados da rodovia. 

No sentido Interior-Capital, no mesmo km 17, também há sinalização indicativa 

orientando a saída à direita para uma alça que segue sob a rodovia e que termina na 

mesma rotatória conforme comentado anteriormente.  

A falta de orientação de tráfego nessas saídas da rodovia esbarra num problema de 

jurisdição, uma vez que, na área urbana, cabe ao respectivo órgão de trânsito 

municipal implantar a sinalização necessária para garantir a circulação e a 

segurança viária. Como parte das vias para acesso a Osasco pertencem a São Paulo, 

seria necessário um acordo entre as cidades para superar esta deficiência. 

No trecho que a rodovia corta o Município, também ocorre a interseção com o 

Rodoanel. Em função disso, há um complexo de pistas e alças que permitem realizar 

os movimentos sem interferência com o tráfego de passagem, mas que geram um 
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ambiente confuso e agressivo para o tráfego local e, principalmente, para os meios de 

Transporte ativos. 

Foto 10. Trevos da Rodovia Raposo Tavares para acesso a Osasco 

 

A Rodovia Raposo Tavares, pela sua posição, tem baixa interferência no sistema 

viário municipal de Osasco, isolando uma pequena parcela ao sul do território 

municipal, ainda pouco ocupada. 

Os acessos da rodovia para Osasco são precariamente sinalizados pela 

concessionária. As placas são insuficientes e as existentes encontram-se sem 

conservação.  

A situação se torna ainda mais grave tendo em vista a descontinuidade da 

informação porque essas saídas se dão, primeiramente, por vias do Município de 

São Paulo, nas quais a Prefeitura de Osasco não tem competência para melhorar 

a sinalização de orientação. 

5.1.2.2. Sistema viário municipal estrutural 

O sistema viário estrutural, foi definido como o conjunto de vias sob jurisdição da 

Prefeitura, que organiza 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 dois eixos viários que fazem as ligações entre as 

zonas norte e sul do Município. 

 Av. dos Autonomistas 

É a única via do Município de Osasco classificada no SIVIM como metropolitana. 

Trata-se de um eixo que teve origem na antiga Estrada São Paulo-Itu (SP-312), sendo 

hoje a principal via de ligação de grande parte da Região Oeste - Carapicuíba, Barueri 

e Jandira, com a Cidade de Osasco e com a Capital, constituindo provavelmente no 

mais importante corredor do sistema regional de transporte coletivo sobre pneus. 
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Suas características físicas, entretanto, não são compatíveis com o papel que 

desempenha, assim, este eixo apresenta frequentes problemas de fluidez, 

comprometendo também o desempenho de todo o sistema municipal, uma vez que a 

Cidade não conta com um sistema viário alternativo, nesse sentido. Em parte devido 

à topografia, mas também devido à falta de planejamento, o sistema viário na região 

sul é descontínuo e não proporciona as articulações necessárias. 

Com apenas cerca de 7 km de extensão, a Av. dos Autonomistas, apesar de 

apresentar capacidade superior comparativamente ao restante do sistema viário da 

Cidade (pista dupla e três faixas por sentido), é um eixo com tráfego intenso durante 

quase todos os períodos do dia, grande parte dele de passagem, no pico manhã em 

direção à São Paulo, e à tarde no sentido inverso. 

Ao longo da avenida há uma intensa atividade comercial, com a presença de vários 

polos geradores, como shopping centers, hipermercados e grandes atacadistas; 

restam ainda algumas indústrias, além de hospital, estabelecimentos de ensino 

superior, centros de serviços automotivos, várias agências bancárias e o complexo 

militar de Quitaúna, devendo receber, em breve, a instalação, em seu trecho final, o 

Campus Osasco da UNIFESP. Todos esses usos geram fluxos específicos que 

conflitam com o significativo tráfego de passagem existente, apresentando, como 

consequência, lentidão nos horários de pico e situações de risco de acidentes. 

Pela falta de um sistema viário complementar, há diversos pontos em que ocorrem 

conversões à esquerda junto ao canteiro central, principalmente no sentido de 

Carapicuíba, nas interseções com as Av. das Flores, Rua Prof. José Azevedo Minhoto, 

Rua N. Sra. Imaculada Conceição, Rua Cap. Raimundo Barros Nascimento e Rua 

General Florêncio. No sentido de São Paulo há conversões à esquerda na interseção 

com a Av. João Batista e no acesso ao 4º BIL-Regimento Raposo Tavares do Exército 

(nesse caso, para fluxo específico com destino à área militar, com baixo volume de 

tráfego, e também com restrição para execução de retorno naquele ponto). Algumas 

dessas conversões também são utilizadas pelo sistema de transporte coletivo, pois 

são a única opção para acesso aos bairros localizados ao sul da avenida.  

Sem alternativa para permitir o acesso à região ao sul, essas conversões à esquerda 

comprometem o desempenho do fluxo ao longo do eixo, principalmente nos horários 

de pico, quando  os volumes de conversão são elevados e interferem com o fluxo de 

passagem pelo corredor. 
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Foto 11. Av. dos Autonomistas – Faixa de conversão à esquerda – Rua Prof. José Azevedo Minhoto 

 

A implantação de faixas exclusivas para ônibus em ambos os sentidos proporcionou 

melhor desempenho para o sistema de transporte coletivo, mas permanecem as 

interferências com os movimentos de entrada e saída aos imóveis lindeiros, 

conversões à direita, operações de carga e descarga e outras. 

A EMTU tem projeto de implantação na Av. dos Autonomistas de um corredor 

exclusivo de ônibus, desde Itapevi até São Paulo (Metrô Butantã), operando no centro 

da via, o que provocará uma ampla reestruturação das linhas intermunicipais da 

Região Oeste. A iniciativa a princípio será muito positiva para a Cidade de Osasco, 

desde que os detalhes do projeto viário e do projeto funcional da nova rede sejam 

compatibilizados com as demandas locais. 

Com objetivo de reduzir esses conflitos, a Prefeitura adotou nesta via o Programa de 

Restrição ao Trânsito de Veículos Automotores Pesados, que proíbe a circulação de 

caminhões nos dias úteis nos períodos de pico (das 07h00 às 09h00 e das 17h00 às 

19h00). Entretanto, em função da capacidade limitada de ação da SETRAN, observa-

se constante desrespeito à regulamentação. 

A avenida apresenta pista dupla, com três faixas de rolamento por sentido, separadas 

por canteiro central estreito - cerca de 1,8 metros - e calçadas com largura variável, 

mas em torno de 2,5 metros. Em toda a sua extensão o estacionamento é proibido e 

a velocidade máxima regulamentada é de 50 km/h. As travessias de pedestres estão 

concentradas nas interseções, havendo longos trechos sem qualquer garantia de uma 

transposição sinalizada, como por exemplo entre a Rua João Crudo e a Av. das Flores, 

com cerca de 500 metros de extensão, onde há alguns pontos de parada de ônibus. 

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

sentido leste-oeste, recebendo a maior parte do fluxo de viagens não apenas de 

Osasco, mas de grande parte do tráfego entre a Região Oeste da RMSP e a Capital. 

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

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

para desvio do fluxo. 
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O sistema viário adjacente é irregular e impede a criação de loopings de quadra 

para retorno, obrigando à criação de cruzamentos semaforizados na faixa à 

esquerda para conversões junto ao canteiro central. 

Com faixas de travessias somente nos cruzamentos semaforizados, os pedestres 

são penalizados com longos percursos e maior tempo gasto nos deslocamentos, 

mesmo em locais com grande demanda (próximo ao hospital, por exemplo). 

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 

entram/saem das garagens e estacionamentos dos imóveis comerciais e de 

serviços. 

A restrição à circulação de caminhões nos horários de pico é frequentemente 

descumprida em função de limitações da fiscalização de trânsito. 

A EMTU desenvolve projeto para implantação nessa avenida do corredor Itapevi – 

São Paulo, que promoverá uma profunda reestruturação da via e da rede de linhas. 

 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 

cumprem a mesma 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 

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

19h00. 

a) Eixo Bussocaba/Brasil 

Eixo norte-sul formado pelas avenidas Bussocaba e Maria Campos/Domingos Odalia 

Filho, Viaduto Dona Ignês Collino/Viaduto Guerino Spitaleti, Av. Fuad Auada, 

Viaduto Maria Campos e Av. Brasil, se articula com a Av. dos Autonomistas, 

possibilitando acesso ao restante da Cidade e aos municípios vizinhos. Apesar das 

vias que o constituem apresentarem capacidade relativamente boa, elas já se 

apresentarem insuficientes para os volumes veiculares que recebem. 

O trecho apoiado nas avenidas Bussocaba/Prefeito Hirant Sanazar e Aurora Soares 

Barbosa tem as pistas duplas separadas pelo córrego, com 2 faixas de rolamento por 

sentido no trecho entre as avenidas Novo Osasco e Salvador Sindônia, e 3 faixas até 

a interseção com a Av. dos Autonomistas. No trecho mais próximo ao Centro 

predominam os usos comercial e institucional na ocupação lindeira, na medida que 

avança para os bairros mais periféricos, predominam residências e alguns pequenos 

comércios e serviços.  
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Em boa parte das vias o estacionamento é proibido, mas é frequente observar veículos 

parados sobre o passeio, comprometendo a segurança dos pedestres, mesmo quando 

não há atrativos que estimulem a circulação a pé. Em alguns trechos a velocidade 

regulamentada é de 40 km/h, no restante não há sinalização específica, sugerindo 

que vigora a regra estabelecida pelo CTB, com velocidade máxima de 60 km/h. Todos 

cruzamentos são semaforizados e há somente duas interseções onde é possível 

realizar a conversão à esquerda para operação de retorno. Como há pouco espaço 

para acomodação de veículos no tabuleiro sobre o córrego, ocorrem situações de risco 

de acidentes, principalmente pela velocidade praticada na avenida. As calçadas na 

parte próxima ao Centro são amplas, em média com cerca de 4,0 metros de largura, 

porém, na medida que se afasta da Área Central, as larguras chegam a atingir 2,0 

metros. 

Em continuidade à Av. Bussocaba têm-se as avenidas Maria Campos e Domingos 

Odália Filho, com características físicas similares. Entre as avenidas dos 

Autonomistas e Hilário Pereira de Souza, toda a faixa lateral leste é ocupada pelo 

Complexo Super Shopping Osasco, com entrada/saída praticamente apenas para 

automóveis, uma vez que a maioria dos pedestres utiliza o acesso pela Av. dos 

Autonomistas. Do lado oposto, a ocupação lindeira é predominantemente comercial 

e de prestação de serviços para veículos.  

Apesar de ser um importante eixo de suporte ao sistema de transporte coletivo, há 

pouca circulação de pedestres pelos passeios. Cada pista possui 3 faixas de 

rolamento. Há trechos com calçadas amplas, cerca de 4,0 m de largura, e outros com 

apenas 2,0 metros. O estacionamento é proibido ao longo de toda a via e como no 

trecho anterior, correspondente à Av. Bussocaba, não há regulamentação para 

velocidade máxima permitida, valendo, portanto, a regra estabelecida pelo CTB que 

é de 60 km/h. A sinalização indicativa se encontra em desacordo com o padrão 

estabelecido pela legislação vigente (CONTRAN). Todos os cruzamentos são 

semaforizados, com apenas duas conversões à esquerda na Av. Maria Campos: uma 

para acesso à Av. Hilário Pereira de Souza e outra para adentrar ao Super Shopping 

Osasco. 

No trecho correspondente aos viadutos D. Ignês Collino e Guerino Spitaleti, as 

estruturas para transpor a ferrovia também possibilitam a conexão com os bairros 

de Bonfim e Presidente Altino, que se encontram isolados entre a linha férrea e o Rio 

Tietê. Somente o Viaduto Ignês Collino conta com passeio lateral para circulação dos 

pedestres com relativa segurança. 

No trecho correspondente à Av. Fuad Auada prevalece o uso comercial e de serviços, 

voltado especialmente para peças de veículos. Esta avenida também tem as pistas 

separadas pelo córrego e a única conexão entre elas se dá sob os viadutos Ignês 

Collino/Guerino Spitaleti. A via opera com 4 faixas de tráfego por sentido e proibição 

de estacionamento em ambos os lados, sendo comum também a parada de veículos 

sobre o passeio. Para os pedestres foi instalada uma passarela ligando os bairros 

Bonfim e Presidente Altino, já próxima ao Complexo Fuad Auada; em tese, essa 

passarela também permite a travessia da avenida para os usuários do sistema de 
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transporte por ônibus que contam com pontos de parada nesse local, porém as 

pessoas reclamam muito da falta de segurança no local, principalmente à noite. 

O trecho mais crítico de todo o eixo corresponde ao Complexo Viário Fuad Auada, 

com duas estruturas distintas para transposição do Rio Tietê e conexão com a pista 

local (leste) e pista expressa (oeste) da Rodovia Castelo Branco. O Viaduto Maria 

Campos absorve três fluxos diferenciados: um proveniente da rodovia (pista leste), 

com destino a Osasco ou à Av. das Nações Unidas (pista local da Marginal Pinheiros); 

outro fluxo também proveniente da rodovia, pista leste, cujo destino é o Centro de 

Osasco; e um terceiro originário da região norte do Município, com opção de acesso 

ao Centro e à Av. das Nações Unidas. Ali são observados constantes problemas de 

fluidez, principalmente para a circulação dos ônibus, e de segurança, para os 

pedestres e ciclistas. Os entrelaçamentos de fluxos urbanos e rodoviários 

comprometem de forma significativa a segurança para todos os usuários da via. 

Algumas linhas de ônibus utilizam o Viaduto Ginetta Calliari para transpor a rodovia, 

mas, no sentido norte-sul, acabam utilizando este mesmo complexo para acesso à 

Área Central. As 5 faixas em direção ao Centro são insuficientes para o tráfego que 

recebem nos períodos de pico; no sentido contrário conta com apenas 3 faixas de 

tráfego, porém, não recebe fluxo rodoviário. Nenhuma dessas estruturas dispõe de 

passeios para pedestres; há uma passarela para a transposição do rio, porém os 

passeios nos acessos não se encontram em boas condições de conservação. 

Após este complexo viário, a ligação com a Av. Brasil ocorre por passagem inferior, 

sem alças de conexão com a rodovia. No seu trecho inicial,  a Pça. Ten. Roberto Ozaki, 

apresenta volumes de tráfego significativos, uma vez que é por essa via que o fluxo 

com destino à rodovia, sentido interior, é orientado; esse início encontra-se com 

desempenho comprometido, tendo em vista sua dupla função de ligação urbana no 

sentido norte-sul e utilização por um número significativo de caminhões com destino 

à rodovia. Predominam 2 faixas de rolamento por sentido e após a praça as pistas 

encontram-se separadas pelo córrego. As calçadas apresentam largura que varia de 

2,0 a 3,0 metros, com trechos mais estreitos e até inexistentes. Tem velocidade 

regulamentada máxima de 40 km/h e 2 obstáculos físicos (tipo lombada) para 

redução de velocidade. No uso lindeiro predominam imóveis residenciais e pequenos 

comércios e serviços que não geram grande circulação de pedestres. 
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Foto 12. Complexo Viário Fuad Auada – Ligação Norte-Sul 

 

Foto 13. Av. Brasil – retorno na Pça. Ten. Roberto Osaki (acesso à rodovia, sentido interior) 

 

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

Município, para transposição das barreiras constituídas pela ferrovia, pelo Rio 

Tietê e pela Rodovia Castelo Branco. 

Por este eixo é possível fazer conexão com a Av. dos Autonomistas, promovendo 

uma importante articulação para a cidade. 

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

praticamente toda sua extensão. 

Apesar da largura 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. 
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Fluxos intensos prejudicam o sistema de transporte por ônibus, principalmente no 

atendimento da região norte. 

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

realizar todos os movimentos de entrada na rodovia. 

Há restrição à circulação de caminhões nessas vias nos horários de pico, porém 

essa regulamentação não é respeitada por muitos condutores. 

b) Eixo Nova Granada/Getúlio Vargas 

Esta segunda ligação no sentido norte-sul, formada pela Av. Visconde de Nova 

Granada, Viaduto Pres. Tancredo Neves (conhecido como Viaduto da Integração) e 

Av. Getúlio Vargas, também já apresenta capacidade comprometida na transposição 

das barreiras existentes. Para minimizar este problema de desempenho do fluxo geral 

também foi adotada a restrição à circulação de caminhões nos horários de pico. 

O trecho correspondente às avenidas Visconde de Nova Granada/Sport Club Corinthians 

Paulista, apresenta um córrego separando as pistas na maior parte de sua extensão, 

onde predominam os usos comerciais, de serviços e institucionais e de lazer. No 

trecho de pista simples a ocupação se altera, apresentando uso misto (residencial e 

comercial). As pistas do trecho duplicado contam com 3 faixas de rolamento cada, 

enquanto que o trecho de pista simples opera em dupla mão de direção, sendo uma 

faixa para cada sentido, uma vez que o estacionamento é permitido e há obstáculo 

físico para redução de velocidade.  

A maior movimentação de veículos é observada entre as avenidas Diogo Antônio Feijó 

e dos Autonomistas, sendo, por esse motivo, proibido o estacionamento em ambos os 

lados nesse trecho; há também regulamentação de velocidade em 60 km/h e são 

permitidas algumas conversões à esquerda com geometria e sinalização adequadas. 

No trecho de pista simples a circulação fica comprometida nos horários de maior 

movimento porque apenas 1 faixa para cada sentido já é insuficiente para atender a 

demanda. No trecho de pista simples estão sendo realizadas obras de canalização do 

Córrego João Alves e, posteriormente, será executada a segunda pista margeando o 

curso d’água. 

Na sequência está o Viaduto Pres. Tancredo A. Neves, composto por 2 estruturas, 

para transpor a ferrovia e outra para o Rio Tietê, com 3 faixas de tráfego por sentido, 

exceto no pequeno segmento entre os dois viadutos que opera com apenas 2 faixas 

em cada pista.  

A estrutura que transpõe a ferrovia possui passeios laterais em ambos os sentidos, 

isolados por uma mureta de concreto, permitindo assim seu uso pelos pedestres com 

segurança; o mesmo não ocorre no segundo viaduto, sobre a alça do viaduto, onde 

um precário guarda corpo pouco protege os pedestres. Em seguida, o viaduto 

Tancredo Neves que cruza o Rio Tietê possui uma via exclusiva para pedestres sob a 

estrutura da ponte, porém, além da precariedade dos acesso e do mau estado de 

conservação das calçadas, o isolamento e a iluminação insuficiente deixam os 

usuários inseguros e vulneráveis a assaltos. 
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Foto 14. Passagem lateral para pedestres não 

apresenta condições de segurança 
Foto 15. Apesar da faixa de pedestres a 

travessia ocorre em condição de risco 

  

O viaduto se conecta também à Av. das Nações Unidas, pista lateral ao rio, que opera, 

a partir do viaduto, em sentido único, facilitando o acesso ao Centro, mas, por outro 

lado, sobrecarregando o Viaduto Dona Ignês Collino. Para o movimento inverso (do 

Centro para os bairros ao norte) a circulação por esse eixo é bastante desfavorável; 

apenas os bairros ao sul e oeste do viaduto contam com esta opção facilitada de 

acesso à região norte. 

O trecho a seguir corresponde à Av. Getúlio Vargas, com passagem sob a Rodovia 

Castelo Branco. A conexão com a rodovia somente é possível da pista marginal leste 

desta para a avenida (apenas no sentido sul), e da pista norte da avenida para a pista 

marginal oeste (sentido Rodoanel e Interior), tanto para o fluxo proveniente dos 

bairros ao sul (por meio de um retorno no canteiro central), quanto para o fluxo com 

origem nos bairros ao norte que, neste caso, apresenta porcentagem significativa de 

caminhões na sua composição, tendo em vista o grande número de armazéns 

instalados nessa região do Município, bem como das empresas do Pq. Industrial 

Mazzei e do Industrial Anhanguera. 

Foto 18 – Av. Getúlio Vargas – Acesso à Rodovia Castelo Branco – Sentido Interior 

 

A Av. Getúlio Vargas apresenta pista dupla em toda sua extensão, cada pista com 3 

faixas por sentido, sendo a da direita destinada à circulação exclusiva de ônibus. O 

canteiro central tem largura variável, com trechos apresentando mais de 10,0 metros. 

Também possibilita a criação de faixas adicionais para os movimentos de conversão 

à esquerda e retornos, situação que favorece as condições de segurança nessas 
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interseções. As calçadas contam com cerca de 2,0 metros de largura. Todas as 

interseções são semaforizadas e ainda há faixas de travessias para pedestres em 

pontos estratégicos para atender a demanda gerada pelos diversos polos existentes. 

A ligação norte-sul feita pelo eixo Nova Granada/Getúlio Vargas 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. Visconde 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 de 

armazéns.  

A regulamentação de restrição aos caminhões de circularem nos horários de pico 

não é respeitada por parte considerável de condutores. 

5.1.2.3. Sistema viário de penetração nos bairros 

Esta categoria do sistema viário municipal é caracterizada essencialmente pela 

função que essas vias desempenham nas viagens internas, ou seja, 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 de restrições da 

topografia e a outras condicionantes físicas naturais, tais como a rede hídrica, ou 

construídas no território, como é o caso da ferrovia e das rodovias. 

De forma complementar ao sistema estrutural constituído pela Av. dos Autonomistas 

e os dois eixos no sentido norte-sul, um outro conjunto de vias importantes permite 

a conexão entre esses eixos e os bairros. Em sua maioria são vias estruturadoras da 

rede de transporte coletivo municipal, sem entretanto apresentarem características 

físicas compatíveis com sua importância, dificultando a implantação de 

infraestrutura dedicada aos ônibus ou para o Transporte ativo. 

Como a abrangência dessas vias é localizada, a sua apresentação está dividida nas 

zonas norte e sul do Município. Buscou-se identificar os eixos existentes, que podem 

tanto ser constituídos por uma única via, ou formados por uma sequência de ruas. 
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Tabela 18. Vias de penetração nos bairros (zona sul) 

Ligação Pres. Altino – Industrial Autonomistas pela R. Henry Ford e Vd. Único Gallafrui 

R. Gen. Manoel de A. Brilhante / Av. Hilário Pereira de Souza / Av. Manoel Pedro Pimentel 

R. Franz Voegel 

Av. Dr. Marin Luther King 

Av. Presidente João Goulart / Av. Manoel da Nóbrega 

Av. Padre Vicente Mellilo 

Av. Prestes Maia / Engº Queirós Teles / R. Joaquim Lapas Veiga 

Rua Kenkiti Shimomoto 

Rua Cândido Fontoura/Av. Victor Civita 

Viário de Vila Osasco: Rua N. Sra. de Fátima / Rua Salem Bechara / Av. Santo Antônio / Av. Dionísia 

Alves Barreto / Rua Diogo Benites / Rua da Saudade / Av. Dom Pedro I / Av. Antônio Carlos Costa 

/ Rua da Associação-Rua 27 de Janeiro / Av. Novo Osasco / Av. Flora / Rua 27 de Janeiro / Rua da 

Associação 

Eixo Estrada das Rosas: Rua Dr. Bento Vidal / Rua Dr. Washington Pedro Lanzzelotti / Rua 

Pernambucana / Nova Via 

Rua Agostinho Navarro / Av. Transversal Sul / Rua Paranense 

Av. Sarah Veloso/ Av. Dolores Lupiano Moioli / Rua Robert Kennedy 

Eixo Transversal Noroeste: Av. Valter Boveri / Av. João de Andrade / Av. José Barbosa de Siqueira / 

Av. Mal. João B. Mascarenhas de Moraes 

Eixo Transversal Rodoanel: Av. Santiago Rodilha / Av. Benedito Alves Turíbio/Rua Giusepe Saco/Av. 

Leoni Cre Bertolosso 

Eixo Conexão Sul: binário Rua João de Deus com Rua Libero Carniceli e Rua 15 de Novembro / Av. 

Internacional 

Eixo Av. das Flores: Rua João Antônio Prado / Rua Maria Quintina dos Santos / Av. João Andrade 

(até PS Jd. Santo Antônio) 

Binário Av. Hildebrando de Lima/Av. Eucalipto / Rua Adv. Dr. Nilo Machado / Av. Diogo Antônio 

Feijó / Rua Adv. Dr. Nilo Machado / Av. Liberdade 

Rua Prof. José Azevedo Minhoto / Av. Crisântemo 

Rua N. Sra. Imaculada Conceição / Rua Agenor Domingues de Siqueira / Rua Aristides Belini / Av. 

Gal. Pedro Pinho / Rua Elza Fagundes Moraes e Rua Antônio José Nurchis 

Rua Gal. Newton Estillac Leal / Av. Mal. Edgar de Oliveira / Av. Ipê / Rua Maria Vacari de Souza 

Rua Gal. Florêncio 

Rua Licínio de Castro 

Tabela 19. Vias de penetração nos bairros (zona norte) 

Av. Nações Unidas 

Av. Presidente Kennedy / Rua João Kaufman / Av. dos Bandeirantes 

Av. dos Bandeirantes 

Rua Paula Rodrigues / Av. Brasil 

Av. Cruzeiro do Sul 

Av. das Esmeraldas 

Av. São José 

Av. Presidente Kennedy / Vias de Remédios / Rua Canário / Rua Sabiá / Rua Bem-te-vi / Rua 

Andorinha  

Av. Presidente Médici 
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Av. Dr. Alberto Jackson Byington 

Rua Herman 

Av. Dr. Mauro Lindemberg Monteiro / Estrada da Alpina / Rua Arinos 

Av. Lourenço Beloli / Av. Roberto Pinto Sobrinho / Estrada Ariam 

Rua Presidente Costa e Silva / Rua Walt Disney 

Rua Eurípedes de Paula 

Av. Maria Carvalho de Lima 

Av. Bandeira 

Rua Irene Pereira Leitão 

Av. Panorâmica 

 

A malha viária se apresenta desarticulada, resultado de uma urbanização sem 

controle e adaptada às restrições da topografia, às condicionantes físicas naturais 

como o rio e cursos d’água 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. 

Há tráfego excessivo em determinadas vias ou trechos delas e, 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. 

Não há eixos alternativos à Av. dos Autonomistas, que promovam a ligação no 

sentido leste-oeste, tanto ao norte como ao sul da ferrovia; a malha existente e a 

topografia não são favoráveis à instituição de um viário com tal função sem 

intervenções complexas e que demandem grande número de desapropriações. 

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). 
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Em todo o Município é comum o estacionamento de automóveis sobre as calçadas, 

situação que dificulta a circulação dos pedestres e os coloca em risco de acidentes 

por serem obrigados a utilizar a pista destinada aos veículos. 

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. 

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

e paraciclos e/ou bicicletários). 

5.1.2.4. Área Central 

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

Centro, onde se concentram agências bancárias, os grandes magazines e comércio 

diversificado, com destaque para Osasco Plaza Shopping, Poli Shopping Osasco, 

Shopping Galeria, Hipermercado e Mercado Municipal. Além das atividades 

comerciais, ali estão instalados o Hospital Municipal, na Rua Dante Batiston, o 

Hospital e Maternidade Sino Brasileiro, na Av. Marechal Rondon, e o Hospital e 

Maternidade Renascença, instalado na Rua Pedro Fioretti. Conta ainda com escolas 

do SENAC e do SESI, escolas públicas e privadas. Entre as ruas Dona Primitiva 

Vianco e Nelson Camargo observa-se maior concentração de clínicas médicas e 

laboratórios. No bairro Industrial Centro ainda restam algumas grandes indústrias 

em pleno funcionamento. 

Com exceção da Rua da Estação, que apresenta pista dupla, toda a malha viária da 

Área Central é de pista simples, algumas com seção bastante reduzida, consequência 

da ocupação mais antiga no entorno da estação ferroviária. Na Rua Antônio Agu, 

entre o Largo de Osasco, onde está situada a Estação Osasco da CPTM, e a Rua Dante 

Batiston, em uma extensão de cerca de 500 m,  foi implantado um calçadão, de forma 

a proporcionar mais segurança, conforto e acessibilidade aos pedestres que se 

dirigem a esse polo de interesse de compras e serviços. 

Em função da grande demanda por estacionamento, foi implantado em boa parte do 

Centro um sistema de estacionamento rotativo na via pública, com uso de 

parquímetro. As vagas estão implantadas em ruas com menor movimentação de 

veículos e, de forma geral, em ambos os lados da via que, por serem estreitas, deixam 

apenas uma faixa para a circulação de veículos. 

A rede semafórica na Área Central conta com o sistema de controle de tráfego em 

tempo real – SCATS e com o sistema de monitoramento por CFTV, cobrindo 16 

cruzamentos. 

É nessa área também que estão concentrados maior número de pontos de táxis, em 

razão da maior demanda por esse tipo de transporte. A seguir são destacadas as 

principais vias da região central: 
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Tabela 20. Principais vias da Área Central 

Rua da Estação 

Av. João Batista 

Rua Ten. Avelar Pires de Azevedo / Rua Gal. Bittencourt / Rua João Crudo 

Rua Antônio Agu 

Rua Pedro Fioretti 

Rua Dona Primitiva Vianco 

Av. Marechal Rondon/Rua Dante Batiston/Rua Cipriano Tavares 

 

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. 

Na região há uma enorme concentração de importantes polos de serviço e comércio, 

o que gera uma intensa movimentação de pedestres, sem que as calçadas estejam 

com dimensionadas para comportar tal fluxo. 

Apesar do grande volume de pessoas circulando a pé, as calçadas não se encontram 

em bom estado de conservação, inclusive na área que compreende hospital e clínicas 

onde se observa a circulação de pessoas nem sempre em plenas condições físicas, 

utilizando passeios com piso quebrado, irregular e travessias sem a devida 

sinalização. 

As calçadas já não comportam o volume de pedestres, principalmente em épocas de 

maior movimentação no comércio local; não há rebaixamento de guia nas travessias 

para facilitar a circulação de pedestres com problemas de locomoção, bem como os 

pisos táteis para orientar pessoas com deficiência visual. 

O calçadão existente em parte da Rua Antônio Agu proporciona mais segurança, 

conforto e acessibilidade aos pedestres. 

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. 

A proposta de construção da Terceira Ponte, ligando a futura avenida marginal ao 

Braço Morto do Tietê à Av. Marechal Rondon, deverá trazer mais fluxo de passagem 

pela Área Central. A falta de conexão dessa nova estrutura com a Superavenida 

poderá provocar congestionamentos frequentes nas vias internas ao Centro. 
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5.1.3.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 da rodovia no Município. 

5.1.3.1. 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: 

a) 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. 

b) 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, próximo ao 

piscinão, e o Rio Tietê, junto ao posto do INSS, no Piratininga, serão construídas vias 

marginais ao córrego e implantado um parque linear. O sistema viário da região do 

Rochdale será beneficiado com a abertura dessa nova avenida de aproximadamente 

2,5 km de extensão, com início na Av. Presidente Médici, no Parque Industrial Mazzei 

(Baronesa), atravessará os bairros Aliança, Canaã e Rochdale, passando sob a 

Rodovia Castelo Branco até atingir a Av. Presidente Kennedy, atrás do INSS. Será 

uma nova opção de trajeto aos motoristas, possibilitando o acesso ao Centro de 

Osasco e às vias marginais que dão acesso à Capital. 

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. Serviços de arborização e iluminação 

pública nesse trecho também estão previstas no projeto. 
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Serão executadas galerias adjacentes de drenagem e ainda a construção de moradias 

para remoção das famílias que hoje residem às margens do Braço Morto. 

Conectando-se à Av. Presidente Kennedy, possibilitará maior integração de área do 

Rochdale que se encontra isolada entre o rio e a Rodovia Castelo Branco. 

Proporcionará ainda melhor acesso ao Jardim Aliança, que conta com viário 

deficiente, resultado da ocupação irregular observada em todo bairro. 

O projeto contempla a execução de aproximadamente 5.300 metros de coletor tronco 

de rede de esgoto, interligando-o ao interceptor que leva o esgoto para ser tratado na 

Estação de Tratamento da Sabesp, em Barueri. Nesse trecho também serão executadas 

obras de contenção de encostas (muros de arrimo), estabilização de solo na região do 

Jardim Aliança e recuperação ambiental em toda área de intervenção. A população 

contará ainda com importantes obras voltadas ao lazer com a construção de praças, 

quadras poliesportivas, playgrounds e Centro Comunitário, do lado do Rochdale. 

c) 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, no Rochdale. 

O projeto envolve a construção da ponte e de viaduto, constituindo uma estrutura 

que passará sobre a linha férrea da 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.  

O projeto viário está em fase de elaboração por parte da Prefeitura de Osasco. Essa 

nova estrutura deverá operar em duplo sentido de circulação, tendo defensa new-

jersey como elemento separador das pistas. Contará com 2 faixas de tráfego por 

sentido. 

d) Av. Eurico da Cruz 

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

até a Av. Getúlio Vargas. Com o traçado previsto, essa nova ligação viária também 

atenderá os bairros Castelo Branco e IAPI. 

A proposta é uma forma de utilizar uma via com características físicas favoráveis – 

pista dupla que acomoda 2 faixas de rolamento por sentido e canteiro central com 

cerca de 4,0 metros, hoje subutilizada, para proporcionar maior mobilidade à 

população que mora nessa região da Cidade e que não dispõe de acessos facilitados. A 

nova ligação permitirá a reformulação do atendimento do sistema de transporte por 

ônibus. 

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

Helena Maria. 

f) 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, semáforos inteligentes para melhor desempenho do 

transporte coletivo e outras melhorias para acessibilidade dos usuários, como por 

exemplo a plataforma elevada nas paradas para dar mais conforto e facilitar o 

embarque/desembarque de passageiros. Esta obra é de extrema importância para 

melhorar a fluidez do trânsito, principalmente na região sul. 

g) 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. No trecho duplicado 

estão previstas pistas com largura de 10,5 metros (3 faixas de rolamento), canteiro 

central de largura variável e passeios de 3,0 metros. No trecho de pista simples, prevê-

se a largura de 14,0 metros para o tráfego de veículos, que permite a operação de 2 

faixas por sentido e passeios também de 3,0 metros. Para transpor a ferrovia está 

prevista uma passagem inferior com seção de 7,0 metros para a pista de rolamento e 

passeios laterais com 1,5 metros, separados do tráfego por defensas de concreto tipo 

new-jersey. O gabarito de altura previsto é de 5,5 metros. 

h) 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. 

Entre os objetivos específicos desta operação urbana estão:  

 Readequar a infraestrutura urbana existente, em especial o sistema viário; 

 Implantar áreas verdes e institucionais;  
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 Melhorar a acessibilidade e mobilidade local e regional, por meio do 

estabelecimento de conexões dentro da área de intervenção e com o entorno 

próximo, e da articulação de todas as redes de transporte público coletivo 

(ônibus municipal, metropolitano e ferrovia). 

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

readequação e abertura de vias, construção de alça em viaduto, implantação de 

passagem subterrânea para veículos e de passagem subterrânea para 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, implantação de ciclovias e reparcelamento de gleba com abertura 

de via coletora. 

i) Sistema viário na Operação Urbana Paiva Ramos 

A operação urbana compreende um conjunto de intervenções e medidas com o 

objetivo de se ter um desenvolvimento controlado e sustentável de área situada no 

extremo norte do Município, por meio da ocupação planejada desta parte do território, 

com os usos residencial, comercial e de serviços, contendo o vetor de expansão do 

uso residencial com ocupação irregular e assegurando a conservação das áreas 

verdes de preservação permanente. Além disso, prevê promover melhorias no sistema 

viário do entorno e de acesso à área abrangida por esta operação urbana consorciada  

compreendendo as seguintes intervenções: 

 Readequação da Estrada Hungria, entre o trevo do km 18 da Rodovia Anhanguera 

e o limite da área da operação urbana, com seção transversal de 20,0 metros de 

largura total, com pista de 10,5 metros de largura, com duplo sentido de 

circulação, passeio nos dois lados da via com 2,5 metros, ciclovia com 2,5 metros 

de largura e área para futura ampliação da via, a qual será caracterizada como 

via urbana; 

 Execução de obras viárias para acesso pelo Rodoanel ou pela Rodovia 

Anhanguera, na altura do km 19. 

O mapa a seguir localiza estas intervenções previstas pela Prefeitura. 
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Mapa 29. Propostas de ampliação do sistema viário estrutural do Município de Osasco 
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5.1.3.2. Propostas no âmbito do Governo do Estado 

Alguns projetos viários vêm sendo desenvolvidos por órgãos ligados ao Governo do 

Estado. O mais impactante em Osasco é a proposta da EMTU de implantação do 

corredor de transporte coletivo metropolitano ao longo da Av. dos Autonomistas. 

As demais intervenções correspondem a um conjunto de obras viárias de acesso a 

Osasco, formuladas pela CCR em parceria com a Prefeitura, cujo objetivo é dar maior 

mobilidade ao tráfego geral e facilitar que a população chegue aos destinos 

pretendidos, aos polos de interesse, facilitando as conexões inter e intraurbanas. 

a) Corredor Metropolitano Itapevi – São Paulo 

Trata-se da implantação do Corredor Metropolitano Itapevi – São Paulo (Metrô 

Butantã), integrante do Programa de Corredores Metropolitanos – PCM. A região oeste 

da RMSP, apesar de já contar com uma ligação estrutural por meio do trem 

metropolitano (CPTM), não conta com uma rede integrada. Neste contexto, a obra 

promoverá a integração das linhas de ônibus municipais e intermunicipais 

metropolitanas, trens e metrô, garantindo maior mobilidade nos deslocamentos da 

população, além de viagens mais rápidas, seguras e confortáveis.  

O corredor passará pelos municípios de Itapevi, Jandira, Barueri, Carapicuíba, 

Osasco e São Paulo, ligando o futuro Terminal Itapevi ao Terminal Vila Yara. Ao todo, 

serão 23,6 km de extensão, sendo 7,6 km dentro de Osasco. A EMTU espera com sua 

operação, promover maior mobilidade à população por conta de sua integração com 

a rede ferroviária. Serão construídos os terminais Itapevi (em obras), Carapicuíba, 

Km 21 (Osasco) e Vila Yara, além das estações de transferência, estações de 

embarque/desembarque e outras intervenções urbanas. Quando concluído, haverá 

integração física com Linha 4 – Amarela do Metrô (Estação Butantã) e Estações Itapevi 

e Jandira da Linha 8 – Diamante da CPTM. 

Figura 23. Traçado geral do Corredor Metropolitano Itapevi – São Paulo 

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

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. A circulação dos 

ônibus deverá ser realizada pela faixa da esquerda, junto ao canteiro central, evitando 

interferências e conflitos com o comércio e acessos a garagens dos imóveis lindeiros, 

e com as conversões à direita, problemas inevitáveis quando a operação se dá em 

faixa exclusiva à direita. 

A execução do projeto divide-se em trechos e subtrechos. O Trecho III tem seu traçado 

pela Av. dos Autonomistas, entre a Rua Luís Henrique de Oliveira, nas proximidades 

do futuro Terminal Km 21 (exclusive) e segue até o Terminal Amador Aguiar em Vila 

Yara (inclusive), tendo toda sua extensão de cerca de 7,6 km inserida no Município. 

Estão previstas neste trecho 10 paradas de embarque e desembarque. 

O subtrecho I compreende o segmento entre a Rua Luís Henrique de Oliveira e o Vd. 

Tancredo Neves, no qual estão previstas 4 paradas: Parada General Florêncio, 

localizada entre a rua de mesmo nome e a Rua Mal. Edgar de Oliveira; Parada 

Quitaúna, posicionada em frente à Estação Quitaúna da CPTM, facilitando assim a 

integração; Parada Anunciata de Lucia, entre a rua de mesmo nome e a Rua Tenente 

Teófilo F. de Camargo; e a Parada Comandante Sampaio, localizada junto à estação 

de mesmo nome da CPTM. 

O subtrecho 2 compreende o segmento entre o Vd. Tancredo Neves e o Vd. Reinaldo 

de Oliveira, também com 4 paradas previstas: Parada 31 de Março, em frente à praça 

de mesmo nome; Parada Liberdade, entre a Av. Liberdade e Rua Villa Lobos; Parada 

Antônio Agu, localizada na interseção da avenida com a rua de mesmo nome; e 

Parada Primitiva Vianco, também na interseção com a rua de mesma denominação. 

O subtrecho 3, localizado entre o Vd. Reinaldo de Oliveira e o Terminal Amador Aguiar 

(Vila Yara), contará com 2 paradas: Parada Teatro Municipal, posicionada na frente 

do próprio estabelecimento; e Parada União, prevista em frente ao empreendimento 

da Petrobras. 

As paradas terão estrutura em módulos de 40,0 metros de comprimento, contarão 

com largura de 3,5 metros entre guias e todas serão unidirecionais. Foge à regra a 

Parada União que terá plataforma no sentido Carapicuíba com módulo de 60,0 

metros de comprimento e 5,0 metros de largura. 

Para as paradas que atenderão somente ônibus com porta à esquerda estão previstas 

as seguintes configurações: módulos simples isolados para cada sentido; módulos 

duplos contíguos com cada módulo operando para um sentido de tráfego; módulos 

duplos defasados, solução utilizada em locais com seção restrita. 
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As paradas que atenderão ônibus com portas à direita e à esquerda apresentarão 

módulos simples podendo se apresentar: paralelos, separados por pequeno canteiro 

de 1,0 metro de largura; defasados, também com canteiro separador. 

Figura 24. Corredor Metropolitano Itapevi-

São Paulo – Trecho III – Seção viária em 

parada com porta à esquerda 

Figura 25. Corredor Metropolitano Itapevi-São 

Paulo – Trecho III – Seção viária em parada 

com porta à esquerda e à direita 

 
 

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 

para tal finalidade.  

O projeto da EMTU não prevê instalação de ciclovia ao longo do corredor, com a 

alegação que isto exigiria um grande número de desapropriações. Porém, se pretende 

viabilizar um sistema cicloviário num raio de 1,5 km a partir do corredor para 

funcionar como um alimentador do sistema troncal. Para tanto estão previstos 

bicicletários onde houver conexão entre os dois sistemas. Também é prevista a 

implantação de uma rede de ciclorrotas, formada por vias paralelas que acompanham 

o traçado do corredor. 

b) Projeto ARTESP / Concessionária CCR 

Desenvolvidos em conjunto com a Prefeitura, a CCR propõe intervenções em 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. 

i. Nova entrada da Cidade 

O projeto prevê a construção de um novo viaduto ligando a Rodovia Castelo Branco 

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

central da cidade, facilitando a chegada a Osasco pelo 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, conforme já comentado anteriormente. 

Trata-se de uma obra complexa, tendo em vista que se prevê viaduto e ponte sobre 

estruturas elevadas já existentes, mas que irá facilitar sobremaneira o acesso à Área 

Central pois permitirá ligação direta com a Av. Fuad Auada, com redução do 
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percurso, utilização de viário livre de congestionamentos e eliminação do 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 proporcionará 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. A Rua João Kaufman também será beneficiada com 

menor fluxo veicular, o que facilitará toda a movimentação de saída do bairro 

Piratininga em direção ao centro. 

ii. 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. Serão adequações que também 

proporcionarão maior capacidade em algumas aproximações. 

Figura 26. Rodovia Castelo Branco / nova 

entrada da Cidade 
Figura 27. Rodovia Castelo Branco x Av. 

Brasil 

  

iii. 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).  

A obra reduzirá significativamente o volume de veículos com destino a Osasco no 

acesso pela Rodovia Castelo Branco, por outro lado, haverá um incremento no fluxo 

interno do Município com a utilização de parte de viário não preparado para tal 

volume e com uso do solo lindeiro predominantemente residencial. 

iv. Av. Presidente Altino x Av. Manoel Pedro Pimentel 
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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. Sobre a ferrovia fica mantida a seção atual. Os bairros Presidente Altino 

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

Jaguaré quanto pelo centro de Osasco e Vila Yara. 

Figura 28. Marginal Pinheiros (pista norte) – 

Acesso à Av. Engº. Billings 
Figura 29. Av. Presidente Altino x Av. 

Manoel Pedro Pimentel 

  

Os projetos a seguir, também desenvolvidos pela CCR em parceria com a Prefeitura, 

preveem melhorias no viário visando à maior capacidade ou para criar condições mais 

favoráveis a conversões e operações de retorno conforme segue: 

v. 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. 

Figura 30. Construção de tabuleiros na Av. Maria Campos 

 

vi. 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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vii. Rodoanel – Interseção Padroeira 

Foram estudadas 2 alternativas para possibilitar a saída do bairro isolado, cujo 

acesso hoje se dá de forma insegura. A Alternativa 1, apesar de exigir uma obra de 

execução mais cara e complexa por ser em desnível, tem circulação mais direta e, 

portanto, mais favorável inclusive para o sistema de transporte por ônibus que atende 

o bairro. A Alternativa 2 exige um percurso bem maior que o atual, o que compromete 

o itinerário e os custos das viagens das linhas de ônibus. 

Figura 31. Av. Sport Club Corinthians Pta. x 

Rua Açucena 
Figura 32. Rodoanel – Interseção Padroeira 

(Alternativa 1) 

  

Figura 33. Rodoanel – Interseção Padroeira (Alternativa 2) 

 

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

Ampliação da capacidade na Av. Presidente Kennedy.  

ix. Pça. Presidente Kennedy x Rua Ceará 

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

a Av. Cruzeiro do Sul. 

x. 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. 
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xi. 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). 

xii. 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 

xiii. Av. Fuad Auada 

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

xiv. 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.  

xv. 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. 
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5.2. Leitura dos Serviços de Transporte Coletivo 

O Município de Osasco 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 

5.2.1.Sistema de transporte coletivo municipal 

5.2.1.1. Características gerais 

O sistema de transporte coletivo municipal de Osasco 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: nos sábados, 

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

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

em operação para praticamente a metade. 

Tabela 21. 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. São 28 linhas operadas pela Viação Osasco e 21 linhas operadas pela 

Viação Urubupungá, sendo cinco linhas (32, 33, 36, 37 e 43) operadas 

conjuntamente pelas duas empresas, conforme o cadastro de linhas a seguir. 
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Tabela 22. Cadastro de linhas municipais de Osasco 
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001 Osasco Jd. Veloso / Vila Yara, via Analice 8,74 9,52 9,13 1.224,33 675,69 547,86 90 8 3 2 66 68 134 37 37 74 30 30 60 de 10 a 14 min. 

002 Osasco Jd. Sta. Maria / Lgo. de Osasco, via Jaguaribe   0,00 0,00 0,00 0,00 110 7 3 2 56 56 112 36 34 70 26 26 52 de 10 a 14 min. 

002.1 Osasco Jaguaribe / Vila Yara, via Antônio C. Costa 13,89  6,94 541,52 402,67 277,70 90 4 3 2 39 39 78 29 29 58 20 20 40 de 20 a 24 min. 

003 Osasco Jd. Padroeira II / Vila Yara, via Jd. Roberto 11,62 14,31 12,97 1.146,39 752,03 622,37 110 7 3 2 42 46 88 29 29 58 24 24 48 de 25 a 34 min. 

004.1 Osasco Jd. Novo Osasco / Lgo. de Osasco, via Vila Yolanda 20,10  10,05 442,16 422,06 0,00 100 2 2 - 22 - 22 21 - 21 - - - mais de 35 min. 

004.2 Osasco Jd. Santa Maria / Lgo. de Osasco, via Jd. Cipava 11,49 12,64 12,07 2.244,37 1.399,71 941,19 115 26 14 8 93 93 186 58 58 116 39 39 78 de 5 a 9 min. 

005 Osasco Estação Km 21 / Vila Yara, via FITO - Fórum 14,36 14,31 14,33 1.361,80 874,38 659,39 135 5 3 2 48 47 95 30 31 61 23 23 46 de 20 a 24 min. 

006.1 Osasco Jd. Santa Maria / Vila Yara, via Lgo. de Osasco 15,55 14,26 14,91 968,18 715,44 566,39 155 5 3 2 32 33 65 24 24 48 19 19 38 de 20 a 24 min. 

006.2 Osasco Jd. Santa Maria / Vila Yara, via Jd. Belmonte 11,81 13,12 12,46 1.172,92 648,13 598,27 110 6 3 2 46 48 94 26 26 52 24 24 48 de 15 a 19 min. 

007 Osasco Jd. Veloso / Lgo. de Osasco, via Padroeira 20,67  20,67 2.377,28 1.405,70 1.012,93 115 11 6 4 115  115 68 - 68 49 - 49 de 5 a 9 min. 

008 Osasco Jd. 1º de Maio / Vila Yara, via São Victor 13,25 15,73 14,49 1.351,11 985,18 811,33 145 8 4 3 45 48 93 34 34 68 28 28 56 de 10 a 14 min. 

009.1 Osasco Quitaúna / Vila Yara, via R. São Bento 10,32 12,30 11,31 849,28 497,66 0,00 120 4 2 - 37 38 75 22 22 44 - - - de 20 a 24 min. 

009.2 Osasco Cidade das Flores / Vila Yara, via Campesina 10,18 12,10 11,14 791,83 490,12 534,67 120 4 2 2 35 36 71 22 22 44 24 24 48 de 20 a 24 min. 

010 Osasco Jd. Belmonte / Jd. Iguassú, via Lgo. de Osasco 21,85 22,89 22,37 4.119,85 2.528,73 1.723,28 195 21 11 6 89 95 184 56 57 113 38 39 77 de 5 a 9 min. 

011 Osasco Quitaúna / Vila Yara, via Lgo. de Osasco 11,00 11,90 11,45 1.398,16 962,05 778,80 110 8 4 3 60 62 122 42 42 84 34 34 68 de 10 a 14 min. 

012 Osasco Jd. Novo Osasco / Vila Yara, via Km 18 11,95 13,84 12,90 1.678,30 968,11 1.275,71 120 8 4 4 64 66 130 37 38 75 50 49 99 de 10 a 14 min. 

013.1 Osasco Novo Osasco / Lgo. de Osasco, via Bradesco 16,29  16,29 618,83 390,84 276,85 80 3 2 1 38 - 38 24 - 24 17 - 17 de 20 a 24 min. 

013.2 Osasco Novo Osasco / Lgo. de Osasco, via Av. Flora 10,32 12,30 11,31 361,13 299,22 257,95 80 3 2 2 35 0 35 29 0 29 25 0 25 de 25 a 34 min. 

014 Urubupungá Olaria do Nino / Presidente Altino 11,90 13,30 12,60 1.574,30 1.096,90 1.008,00 130 9 5 4 63 62 125 43 44 87 40 40 80 de 10 a 14 min. 

015 Urubupungá Olaria do Nino / Vila Yara 8,10 8,60 8,35 909,90 768,20 492,90 105 6 4 2 55 54 109 46 46 92 29 30 59 de 10 a 14 min. 

016 Urubupungá Jd D'Abril / Lgo. de Osasco - Circular 5,70 7,50 6,60 510,90 399,00 235,50 40 8 5 2 87 2 89 70 0 70 40 1 41 de 10 a 14 min. 

017 Urubupungá Portal D'Oeste II / Vila Yara 19,00 18,80 18,90 1.568,60 1.020,60 831,60 170 7 4 3 41 42 83 27 27 54 22 22 44 de 20 a 24 min. 

018 Osasco Conjunto dos Metalúrgicos / Vila Yara, via Conj. G. Rosa 18,45 19,41 18,93 1.607,49 1.060,00 870,71 155 8 4 3 44 41 85 28 28 56 23 23 46 de 15 a 19 min. 

019 Osasco UNIFESP / Estação Km 18   0,00 0,00 0,00 0,00 40 - - - 9 10 19 - - - - - - mais de 35 min. 

020 Urubupungá Helena Maria / Vila Yara 11,80 10,90 11,35 2.602,30 2.212,80 1.395,60 165 14 10 5 118 111 229 97 98 195 61 62 123 de 5 a 9 min. 

021 Urubupungá Ginásio Munhoz / Vila Yara 11,60 12,20 11,90 785,40 476,00 166,60 145 4 2 1 33 33 66 20 20 40 7 7 14 de 25 a 34 min. 

022 Urubupungá Munhoz Jr. / Vila Yara 14,50 14,30 14,40 2.217,60 1.728,00 1.123,20 140 12 8 4 77 77 154 60 60 120 39 39 78 de 5 a 9 min. 

023 Urubupungá Jd. Açucará / Lgo. de Osasco, via Portal D'Oeste I 12,06 11,21 11,64 698,10 465,40 139,62 120 3 2 1 30 30 60 20 20 40 6 6 12 de 25 a 34 min. 

024 Urubupungá Jd. Baroneza / Munhoz / Vila Yara 15,00 15,30 15,15 1.893,60 1.348,20 1.015,20 170 10 6 4 63 62 125 45 44 89 33 34 67 de 10 a 14 min. 

025 Urubupungá Jd. Piratininga - Jd. D'Abril 22,10 19,70 20,90 1.421,20 1.045,00 668,80 205 6 4 2 34 34 68 25 25 50 16 16 32 de 20 a 24 min. 
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026 Urubupungá Jd. Santa Fé / Jd. Adalgisa 16,90 17,70 17,30 3.774,60 2.994,10 1.921,50 190 18 12 7 105 113 218 85 88 173 54 57 111 de 5 a 9 min. 

027 Urubupungá Vila dos Remédios / Vila Yara - Circular 27,90  27,90 2.399,40 2.148,30 1.367,10 90 22 19 9 86 8 94 77 8 85 49 1 50 de 15 a 19 min. 

028 Osasco Jd. Veloso - Lgo. de Osasco, via Analice 19,66  19,66 2.300,45 1.317,35 1.002,76 95 11 6 4 117 - 117 67 - 67 51 - 51 de 5 a 9 min. 

029 Urubupungá Portal D'Oeste I / Jd. Tereza 19,30 18,50 18,90 4.082,40 3.401,20 2.097,50 170 18 14 8 108 108 216 89 91 180 55 56 111 de 5 a 9 min. 

030 Osasco Jd. Santa Maria / Vila Yara, via FITO - Fórum 15,83 17,85 16,84 992,58 538,90 606,26 150 4 2 2 30 29 59 16 16 32 18 18 36 de 20 a 24 min. 

031 Urubupungá Portal D'Oeste II / Jd.D'Oeste II, via Jardim da Glória 16,80 16,60 16,70 3.306,40 2.237,80 1.603,00 195 16 9 6 98 100 198 67 67 134 47 49 96 de 5 a 9 min. 

032 Urubupungá Helena Maria / Novo Osasco 19,90 17,90 18,90 1.609,50 1.136,00 1.100,20 220 7 5 4 44 41 85 31 29 60 31 27 58 de 10 a 14 min. 

032 Osasco Vila Yolanda / Helena Maria, via Lgo. de Osasco 19,70 17,81 18,75 1.596,93 1.127,14 1.091,52 165 7 5 4 44 41 85 31 29 60 31 27 58 de 10 a 14 min. 

033 Urubupungá Jd. Santo Antônio / Jd. D'Ávila 21,20 20,40 20,80 956,00 664,80 582,40 210 4 3 2 22 24 46 15 17 32 14 14 28 de 25 a 34 min. 

033 Osasco Jd. Santo Antônio / Jd. D'Ávila, via Lgo. de Osasco 21,00 20,23 20,61 949,04 660,44 577,21 180 4 3 2 24 22 46 17 15 32 14 14 28 de 25 a 34 min. 

035 Osasco Vila Yara / Pq. dos Palmares, via Jd. Veloso 22,10  22,10 1.060,80 817,70 751,40 100 5 3 3 48 0 48 37 0 37 34 0 34 de 20 a 24 min. 

036 Urubupungá Conj. dos Metalúrgicos / Munhoz Jr. 24,40 23,80 24,10 1.445,40 1.156,20 915,20 245 7 5 3 29 31 60 23 25 48 18 20 38 de 15 a 19 min. 

036 Osasco Conj. dos Metalúrgicos / Munhoz Jr. 24,40 23,80 24,10 1.446,00 1.157,40 892,00 245 7 5 3 30 30 60 25 23 48 19 18 37 de 15 a 19 min. 

037 Urubupungá Jd. Padroeira / Vila dos Remédios 20,70 22,30 21,50 1.012,90 796,30 646,60 195 4 3 2 22 25 47 18 19 37 14 16 30 de 20 a 24 min. 

037 Osasco Jd. Padroeira / Vila dos Remédios, via Lgo. de Osasco 20,49 21,88 21,18 993,40 804,86 634,02 165 4 3 2 25 22 47 19 19 38 16 14 30 de 20 a 24 min. 

039 Urubupungá Presidente Altino / Jd. Wilson - Circular 17,40  17,40 104,40 0,00 0,00 100 1 - - 6 0 6 0 0 - 0 0 - mais de 35 min. 

040 Urubupungá Vila Ayrosa / Lgo. de Osasco - Circular 8,87  8,87 1.028,92 674,12 425,76 55 12 5 3 116 0 116 76 0 76 48 0 48 de 5 a 9 min. 

043 Urubupungá Helena Maria / CDP Raposo Tavares         1 1    1 1 2 1 1 2  

043 Osasco Helena Maria / CDP Raposo Tavares         1 1    1 1 2 1 1 2  

  Totais    67.495,95 47.670,41  35.046,85   378 230 142 2.570 1.927 4.497 1.798 1.341 3.139 1.299 990 2.289  
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O mapa a seguir mostra a distribuição espacial das linhas separadas por empresa. 

Lembrando que cinco linhas são operadas em conjunto pelas duas empresas, 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. 

Mapa 30. Distribuição espacial das linhas municipais por empresa 
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Quanto à sua configuração, as linhas municipais se concentram 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, na divisa com o Município de São Paulo. Tomando esses dois pontos como 

referência, as linhas podem ser classificadas como: 

a) Linhas radiais norte 

Linhas com origem em bairros na região norte da Cidade com destino no Terminal 

localizado junto à Estação Osasco da CPTM, ao norte da linha férrea. Duas linhas 

apresentam esta configuração, ambas operadas pela Viação Urubupungá: 

 Linha 23 - Jd. Açucará / Lgo. de Osasco, via Portal D'Oeste I 

 Linha 40 - Vila Ayrosa / Lgo. de Osasco – Circular 

Figura 34. Itinerário das linhas radiais norte 

  

b) Linhas radiais sul 

As linhas radiais com origem em bairros na região sul da Cidade foram subdivididas 

em três categorias: 

Linhas com destino ao terminal localizado junto ao Largo de Osasco, inclusive a linha 

14, cujo itinerário se estende até Presidente Altino, ao norte da ferrovia, porém sem 

ultrapassar as barreiras constituídas pelo Rio Tietê e pela Rodovia Castelo Branco. 

Nesta categoria estão sete linhas da Viação Osasco: 

 Linha 02 - Jd. Sta. Maria / Lgo. de Osasco, via Jaguaribe 

 Linha 04.1 - Jd. Novo Osasco / Lgo. de Osasco, via Vila Yolanda 
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 Linha 04.2 - Jd. Santa Maria / Lgo. de Osasco, via Jd. Cipava 

 Linha 07 - Jd. Veloso / Lgo. de Osasco, via Padroeira 

 Linha 013.1 - Novo Osasco / Lgo. de Osasco, via Bradesco 

 Linha 013.2 - Novo Osasco / Lgo. de Osasco, via Av. Flora 

 Linha 28 - Jd. Veloso - Lgo. de Osasco, via Analice 

E duas linhas da Viação Urubupungá: 

 Linha 14 - Olaria do Nino / Presidente Altino 

 Linha 16 - Jd D'Abril / Lgo. de Osasco – Circular 

Figura 35. Itinerário das linhas radiais sul (destino ao Largo de Osasco) 

  

Também foram consideradas como radiais sul uma linha da Viação Osasco com 

destino à Estação da CPTM de Comandante Sampaio (km 18): 

 Linha 19 - UNIFESP / Estação Km 18 

Outras quatro linhas, três da Viação Osasco e uma da Viação Urubupungá, com 

origem em bairros da região sul e destino no Terminal de Vila Yara, sem passagem 

pela Área Central, foram classificadas nesta categoria: 

 Linha 01 - Jd. Veloso / Vila Yara, via Analice 

 Linha 06.2 - Jd. Santa Maria / Vila Yara, via Jd. Belmonte 

 Linha 15 - Olaria do Nino / Vila Yara 

 Linha 35 - Vila Yara / Pque. dos Palmares, via Jd. Veloso 
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Figura 36. Itinerário das linhas radiais sul (destino ao Km 18 e Vila Yara) 

  

b) Linhas diametrais norte - sul 

Provavelmente em função da falta de uma política de integração tarifaria, o sistema 

de transporte coletivo de Osasco apresenta diversas linhas diametrais, interligando 

bairros localizados nas zonas norte e sul. 

Um primeiro subgrupo compreende doze linhas, entre elas as operadas em conjunto 

pelas duas concessionárias, que fazem ligações diametrais diretas entre bairros 

localizados na zona norte e na zona sul, passando pelo Centro:  

Linhas da Viação Urubupungá: 

 Linha 29 - Portal D'Oeste I / Jd. Tereza 

 Linha 31 - Portal D'Oeste II / Jd.D'Oeste II, via Jardim da Glória 

 Linha 32 - Helena Maria / Novo Osasco 

 Linha 33 - Jd. Santo Antônio / Jd. D'Avila, via Lgo. de Osasco 

 Linha 36 - Conj. dos Metalúrgicos / Munhoz Jr. 

 Linha 37 - Jd. Padroeira / Vila dos Remédios 

 Linha 43 – Helena Maria / CDP Raposo Tavares 

Linhas da Viação Osasco: 

 Linha 32 - Vila Yolanda / Helena Maria, via Lgo. de Osasco 

 Linha 33 - Jd. Santo Antônio / Jd. D'Avila, via Lgo. de Osasco 
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 Linha 36 - Conj. dos Metalúrgicos / Munhoz Jr. 

 Linha 37 - Jd. Padroeira / Vila dos Remédios, via Lgo. de Osasco 

 Linha 43 – Helena Maria / CDP Raposo Tavares 

Figura 37. Itinerário das linhas diametrais norte - sul 

  

Um segundo subgrupo de linhas também liga bairros da zona norte e da zona sul, da 

cidade, atendendo também o Terminal de Vila Yara, de passagem ou como ponto 

terminal, todas operadas pela Viação Urubupungá: 

 Linha 17 - Portal D'Oeste II / Vila Yara 

 Linha 20 - Helena Maria / Vila Yara 

 Linha 21 - Ginásio Munhoz / Vila Yara 

 Linha 22 - Munhoz Jr. / Vila Yara 

 Linha 24 - Jd. Baroneza / Munhoz / Vila Yara 

 Linha 25 - Jd. Piratininga / Jd. D'Abril 

 Linha 26 - Jd. Santa Fé / Jd. Adalgisa 

 Linha 27 - Vila dos Remédios / Vila Yara – Circular 

 Linha 39 - Presidente Altino / Jd. Wilson – Circular 

A linha 39 foge um pouco desse padrão, pois, apesar de ultrapassar a barreira da 

ferrovia, atende apenas à região de Presidente Altino, não chegando a passar ao norte 

do Rio Tietê e da Rodovia Castelo Branco. 
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Figura 38. Itinerário das linhas diametrais norte – sul (Vila Yara) 

  

b) Linhas diametrais sul - sul 

Figura 39. Itinerário das linhas diametrais sul – sul 
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Uma única linha, operada pela Viação Osasco, faz uma ligação diametral entre as 

regiões sudeste e sudoeste do Município, passando pelo Centro: 

 Linha 10 - Jd. Belmonte / Jd. Iguassú, via Lgo. de Osasco 

Um outro grupo de doze linhas faz ligações diametrais entre os bairros situados ao 

sul da ferrovia, passando pelo Largo de Osasco, mas atendendo também a Vila Yara: 

Linhas da Viação Osasco: 

 Linha 02.1 - Jaguaribe / Vila Yara, via Antonio C. Costa 

 Linha 03 - Jd. Padroeira II / Vila Yara, via Jd. Roberto 

 Linha 05 - Estação Km 21 / Vila Yara, via FITO – Fórum 

 Linha 06.1 - Jd. Santa Maria / Vila Yara, via Lgo. de Osasco 

 Linha 08 - Jd. 1º de Maio / Vila Yara, via São Victor 

 Linha 09.1 - Quitaúna / Vila Yara, via R. São Bento 

 Linha 09.2 - Cidade das Flores / Vila Yara, via Campesina 

 Linha 11 - Quitúna / Vila Yara, via Lgo. de Osasco 

 Linha 12 - Jd. Novo Osasco / Vila Yara, via Km 18 

 Linha 18 - Conjunto dos Metalúrgicos / Vila Yara, via Conj. G. Rosa 

 Linha 30 - Jd. Santa Maria / Vila Yara, via FITO – Fórum 

Figura 40. Itinerário das linhas diametrais sudoeste – sudeste (Vila Yara) 
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5.2.1.2. Participação no mercado 

As duas concessionárias dividem o mercado dos serviços municipais de transporte 

coletivo de forma bastante equilibrada. A tabela a seguir mostra os principais 

indicadores de oferta separados por empresa operadora, apesar da Viação Osasco 

operar uma quantidade de linhas superior à da Viação Urubupungá: 57,1% e 42,9%, 

respectivamente. 

Tabela 23. Principais dados de oferta do sistema municipal de Osasco 

Indicador  
V. Osasco V. Urubupungá Total 

Valor % Valor % Valor % 

 Linhas  28 57,1% 21 42,9% 49 100,0% 

 Frota DU  190 50,3% 188 49,7% 378 100,0% 

 Frota SAB  106 45,7% 126 54,3% 232 100,0% 

 Frota DOM  71 49,3% 73 50,7% 144 100,0% 

 Rodagem DU  33.594,13  49,8% 33.901,82  50,2% 67.495,95  100,0% 

 Rodagem SAB  21.901,49  45,9% 25.768,92  54,1% 47.670,41  100,0% 

 Rodagem DOM  17.310,57  49,4% 17.736,28  50,6% 35.046,85  100,0% 

 Rodagem / mês  895.919,06  49,3% 919.860,84  50,7% 1.815.779,90  100,0% 

 Partidas DU  2.303  51,2% 2.194  48,8% 4.497  100,0% 

 Partidas SAB  1.479  47,1% 1.664  52,9% 3.143  100,0% 

 Partidas DOM  1.171  51,1% 1.122  48,9% 2.293  100,0% 

Quanto à frota, durante os dias úteis o total de ônibus é dividido quase igualmente, 

com 190 ônibus (50,3%) operados pela Viação Osasco e 188 ônibus (49,7%) operados 

pela Viação Urubupungá. Apenas nos sábados há uma leve predominância na 

quantidade de veículos operados pela Viação Urubupungá (54,3% da frota), com 

números novamente próximos nos domingos. 

Perfil semelhante ocorre ao se analisar o total de quilômetros percorridos pelas duas 

empresas. Durantes os dias úteis, os ônibus da Viação Urubupungá percorrem 33,9 

mil km, enquanto que os da Viação Osasco percorrem 33,6 mil km. Nos sábados, a 

participação da Viação Urubupungá é ligeiramente superior à da Viação Osasco, 

voltando ao equilíbrio nos domingos. 

Figura 41. Participação das empresas na divisão do mercado 
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Por dia, são oferecidas 4,5 mil partidas somando-se as idas e as voltas de cada linha, 

sendo que a Viação Urubupungá é responsável por 48,8% e a Viação Osasco por 

51,2% durante os dias úteis. Aos sábados, a predominância é da Viação Urubupungá, 

com 52,9%, enquanto que aos domingos a Viação Osasco predomina com 51,1% do 

total de viagens. 

5.2.1.3. Dados de oferta 

O gráfico a seguir mostra que 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. 

Figura 42. Curva ABC entre frota e quantidade de linhas do sistema municipal 

 

Tabela 24. Relação das 15 linhas com maior concentração de frota 

Cód. Linha Empresa 
% Linha 
Acum. 

Frota 
% Frota 
Acum. 

04.2 Jd. Santa Maria / Lgo. de Osasco, via Jd. Cipava Osasco 2,3% 26 6,7% 

27 Vila dos Remédios / Vila Yara - Circular Urubupungá 4,5% 22 12,3% 

10 Jd. Belmonte / Jd. Iguassú, via Lgo. de Osasco Osasco 6,8% 21 17,7% 

26 Jd. Santa Fé / Jd. Adalgisa Urubupungá 9,1% 18 22,3% 

29 Portal D'Oeste I / Jd. Tereza Urubupungá 11,4% 18 26,9% 

31 Portal D'Oeste II / Jd.D'Oeste II, via Jardim da Glória Urubupungá 13,6% 16 31,0% 

20 Helena Maria / Vila Yara Urubupungá 15,9% 14 34,6% 

32 Helena Maria / Novo Osasco Compartilhada 18,2% 14 38,2% 

36 Conj. dos Metalúrgicos / Munhoz Jr. Compartilhada 20,5% 14 41,8% 

13 Novo Osasco / Lgo. de Osasco, via Bradesco Osasco 22,7% 12 44,9% 

22 Munhoz Jr. / Vila Yara Urubupungá 25,0% 12 47,9% 

40 Vila Ayrosa / Lgo. de Osasco - Circular Urubupungá 27,3% 12 51,0% 

07 Jd. Veloso / Lgo. de Osasco, via Padroeira Osasco 29,5% 11 53,8% 

28 Jd. Veloso - Lgo. de Osasco, via Analice Osasco 31,8% 11 56,7% 

24 Jd. Baroneza / Munhoz / Vila Yara Urubupungá 34,1% 10 59,2% 
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Numa análise relacionando o número de viagens oferecidas na hora pico manhã (das 

07h00 às 08h00), ocorre uma concentração semelhante: 12 linhas (27,3% do total) 

ofertam 50% das partidas na hora pico, enquanto que 50% das linhas (22 linhas) 

oferecem 74,7% das partidas. 

Figura 43. Curva ABC entre número de partidas (HP) e quantidade de linhas do sistema municipal 

 

Tabela 25. Relação das 17 linhas com maior concentração de viagens na hora pico manhã 

Cód. Linha Empresa 
% Linha  
Acum. 

Viagens 
% Viagens  

Acum. 

13 Novo Osasco / Lgo. de Osasco, via Bradesco Osasco 2,3% 16 8,6% 

32 Helena Maria / Novo Osasco Compartilhada 4,5% 10 13,9% 

20 Helena Maria / Vila Yara Urubupungá 6,8% 8 18,2% 

36 Conj. dos Metalúrgicos / Munhoz Jr. Compartilhada 9,1% 8 22,5% 

07 Jd. Veloso / Lgo. de Osasco, via Padroeira Osasco 11,4% 6 25,7% 

10 Jd. Belmonte / Jd. Iguassú, via Lgo. de Osasco Osasco 13,6% 6 28,9% 

26 Jd. Santa Fé / Jd. Adalgisa Urubupungá 15,9% 6 32,1% 

28 Jd. Veloso - Lgo. de Osasco, via Analice Osasco 18,2% 6 35,3% 

31 Portal D'Oeste II / Jd.D'Oeste II, via Jardim da 
Glória 

Urubupungá 20,5% 6 38,5% 

33 Jd. Santo Antônio / Jd. D'Avila Compartilhada 22,7% 6 41,7% 

37 Jd. Padroeira / Vila dos Remédios Compartilhada 25,0% 6 44,9% 

04.2 Jd. Santa Maria / Lgo. de Osasco, via Jd. Cipava Osasco 27,3% 6 48,1% 

16 Jd D'Abril / Lgo. de Osasco – Circular Urubupungá 29,5% 5 50,8% 

22 Munhoz Jr. / Vila Yara Urubupungá 31,8% 5 53,5% 

27 Vila dos Remédios / Vila Yara - Circular Urubupungá 34,1% 5 56,1% 

29 Portal D'Oeste I / Jd. Tereza Urubupungá 36,4% 5 58,8% 

40 Vila Ayrosa / Lgo. de Osasco - Circular Urubupungá 38,6% 5 61,5% 

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 
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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. 

Tabela 26. 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 471 100,0% 
 

 

5.2.1.4. Frequência (ônibus/hora) 

Os volumes de ônibus durante a hora pico manhã (das 07h00 às 08h00) estão 

representados nas figuras a seguir. Nestas figuras, destaca-se o caráter diametral 

das linhas e o carregamento concentrado nas vias de acesso à Área Central de Osasco 

e ao Terminal de Vila Yara, que podem ser subdivididos em quatro eixos principais: 

A chegada norte concentra as linhas com origem na Região Norte, por exemplo com 

as linhas dos bairros de Helena Maria, Munhoz Júnior, Rochdale, Aliança e Santa 

Fé. Essas linhas chegam ao Centro principalmente pela Av. Fuad Auada, com uma 

frequência de 76 ônibus/hora. 

A chegada sul é composta por linhas que passam pela Av. Bussocaba e pela Rua 

Narciso Sturlini, sendo que pela Av. Bussocaba passam linhas no sentido sul-norte, 

enquanto que pela Rua Narciso Sturlini passam as linhas no sentido norte-sul. Por 

esta chegada passam linhas provenientes dos bairros Veloso, Novo Osasco e 

Metalúrgicos. Na hora pico manhã, a frequência de ônibus chega a 67 ônibus/hora. 

A chegada oeste são as linhas que vem da Av. dos Autonomistas sentido oeste-leste, 

próximo ao Viaduto Tancredo de Almeida Neves. Neste ponto, 64 ônibus/hora 

circulam durante a hora pico, provenientes dos bairros de Padroeira, Novo Osasco, 

Jardim Veloso, Jardim Nogueira e Quitaúna. 

                                           

1  A linha 43, com operação compartilhada pelas duas empresas, opera apenas nos finais de semana. 
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Por último, a chegada leste, localizada na Av. dos Autonomistas, próxima à Av. 

Bussocaba, passam as linhas com destino final o Terminal Vila Yara, com uma 

frequência de 94 ônibus/hora. 

Mapa 31. Frequência das linhas municipais 
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É importante ressaltar a importância da região central de Osasco, seja pelo caráter 

de produção e atração de viagens, como será quantificado mais adiante neste 

relatório, o que reflete na quantidade de linhas que circulam nesta região.  

O mapa a seguir mostra a frequência de ônibus na Região Central. Destacam-se 

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

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

Antônio Agu. 

Mapa 32. Detalhe da frequência das linhas municipais na Região Central 

 

5.2.1.5. Área de cobertura da rede 

A figura a seguir mostra a área de cobertura do território pelas linhas municipais, 

considerando uma área de influência de 300 metros a partir do eixo das vias por onde 

passam as linhas. A cobertura do sistema municipal é muito boa, atingindo 92% da 

área urbana do Município. 
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Mapa 33. Área de cobertura da rede de linhas municipais 
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5.2.1.6. Indicadores de oferta do transporte municipal 

Numa análise mais detalhada, os mapas a seguir mostram alguns indicadores de 

oferta dos serviços municipais de transporte coletivo, considerando os setores 

censitários do IBGE. 

No primeiro, é feita uma análise da relação entre oferta no transporte coletivo, medida 

com base no número de lugares disponibilizado, e o número de habitantes; nesta 

análise, foi considerada uma ocupação máxima de 80 passageiros por ônibus 

somando-se os lugares sentados e os lugares em pé.  

As áreas em vermelho mostram as regiões com menor taxa de lugares de ônibus por 

habitante, enquanto que as áreas em azul mostram uma boa relação 

lugares/habitante. Desta forma, podem ser detectadas áreas com reduzida oferta de 

transporte municipal, caso de algumas áreas dos bairros de Paiva Ramos, Vila 

Menck, Munhoz Júnior na Região Norte, Santa Maria e Jardim Conceição na Região 

Sul. 

O segundo mapa mostra a distância média percorrida pelo habitante do Município 

de Osasco até uma linha municipal de ônibus. De uma maneira geral, o acesso ao 

transporte coletivo municipal é muito bom, com a maioria dos habitantes com acesso 

a menos de 100 metros de uma via por onde passa uma linha municipal. Porém, 

detectam-se algumas regiões onde é necessário andar mais de 500 metros para ter 

acesso a uma via atendida pelas linhas municipais, casos de algumas áreas dos 

bairros do Paiva Ramos e Santa Fé, na Região Norte, e o bairro de Raposo Tavares, 

na Região Sul; são regiões, no entanto, que não apresentam elevada densidade de 

ocupação. 
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Mapa 34. Relação população / assentos ofertados 

 

Mapa 35. Distância de acesso ao transporte coletivo 
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A rede de linhas municipais possui forte característica radial, composta por linhas 

radiais e diametrais, sempre com passagem pelo centro de Osasco, o que 

sobrecarrega as vias desta região. 

Poucas linhas transportam a maioria dos passageiros municipais, o que pode 

ocasionar níveis de saturação elevados. 

A Região Central concentra a circulação de praticamente todas as linhas 

municipais, gerando altas frequências de ônibus no sistema viário principal 

saturado e que devem conviver com o alto fluxo de pedestres da região 

5.2.2.Sistema metropolitano de transporte coletivo por ônibus 

5.2.2.1. Características gerais 

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

seletivas, sendo algumas com origem em Osasco e outras apenas de passagem. 

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

consórcios de empresas, entretanto, nem todas devem ser consideradas no 

planejamento dos serviços de transporte coletivo que atendem ao Município. Das 124 

linhas identificadas, 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. 

a) Linhas de passagem pela Rodovia Castelo Branco 

 Linha 116 – Barueri (Centro) / São Paulo (Metrô Armênia) 

 Linha 378 – Santana de Parnaíba (Residencial Burle Marx) / São Paulo (Metrô Paraíso) 

 Linha 378 PR - Santana de Parnaíba (Centro) / São Paulo (Metrô Paraíso) 

 Linha 524 – Barueri (Trevo de Alphaville) / São Paulo (Terminal Rodoviário Barra Funda) 

 Linha 583 – Itapevi (COHAB) / São Paulo (Terminal Rodoviário Tietê) 

 Linha 818 – Barueri (Alphaville) / São Paulo (Metrô Armênia) 

b) Linhas de passagem pela Rodovia Anhanguera 

 Linha 054 – Cajamar (Jordanésia) / São Paulo (Lapa) 

 Linha 055 – Cajamar (Centro) / São Paulo (Lapa) 

 Linha 261 – Santana de Parnaíba (Várzea de Souza) / São Paulo (Lapa) 

 Linha 310 – Santana de Parnaíba (Colinas da Anhanguera) / São Paulo (Lapa) 

 Linha 352 - Santana de Parnaíba (Cidade de São Pedro) / São Paulo (Lapa) 

 Linha 467 - Santana de Parnaíba (Centro) / São Paulo (Lapa) 

 Linha 565 - Santana de Parnaíba (Cidade de São Pedro – Gleba C) / São Paulo (Lapa) 
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Figura 44. Linhas com passagem pela 

Rodovia Castelo Branco 
Figura 45. Linhas com passagem pela 

Rodovia Anhanguera 

  

c) Linhas de passagem pela Rodovia Raposo Tavares 

 Linha 035 - Cotia (Mirante da Mata) / São Paulo (Metrô Butantã) 

 Linha 036 – Vargem Grande Paulista (Jd. São Marcos) / São Paulo (Metrô Butantã) 

 Linha 036 BI1 – Embu das Artes (Jd. Tomé) / São Paulo (Metrô Butantã) 

 Linha 260 - Cotia (Km 30 da Rod. Raposo Tavares / Barueri (Alphaville) 

 Linha 297 – Cotia (Caucaia do Alto) / São Paulo (Metrô Butantã) 

 Linha 298 - Cotia (Mirante da Mata) / São Paulo (Carrefour) 

 Linha 308 - Cotia (Atalaia) / São Paulo (Terminal Rodoviário Barra Funda) 

 Linha 308 VP - Cotia (Atalaia) / São Paulo (Metrô Butantã) 

 Linha 329 – Carapicuíba (Vila Menck) / São Paulo (Pinheiros) 

 Linha 334 - Cotia (Jd. do Engenho) / São Paulo (Metrô Butantã) 

 Linha 396 – Cotia (Terminal Metropolitano de Cotia) / São Paulo (Pinheiros) 

 Linha 422 – Itapevi (Vila Nova Esperança) / São Paulo (Metrô Butantã) 

 Linha 456 - Barueri (Terminal Rodoferroviário Gualberto Tolaine) / Osasco (Km 19,5 da 

Raposo Tavares) 

 Linha 488 - Carapicuíba (Vila Menck) / São Paulo (Pinheiros) 

 Linha 492 - Carapicuíba (Pque. Jandaia) / São Paulo (Metrô Butantã) 

 Linha 506 – Cotia (Jd. Sandra) / São Paulo (Carrefour) 

 Linha 569 – Cotia (Atalaia) / São Paulo (Shopping Morumbi) 

 Linha 801 – Cotia (Mirante da Mata) / São Paulo (Itaim Bibi) 

d) Linhas de passagem por Carapicuíba lindeiras ao Rodoanel Gov. Mario Covas 

 Linha 414 – Cotia (Atalaia) / Barueri (Alphavillle 2) 

 Linha 448 – Carapicuíba (Pque. Jandaia) / Santana de Parnaíba (Residencial Tamboré 

III) 

 Linha 449 - Carapicuíba (Pque. Jandaia) / Santana de Parnaíba (Alphaville 10) 

 Linha 450 - Carapicuíba (Jd. Novo Horizonte) / Barueri (Alphaville 2) 
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Figura 46. Linhas com passagem pela 

Rodovia Raposo Tavares 
Figura 47. Linhas com passagem por 

Carapicuíba, lindeiras ao Rodoanel 

  

Excluídas essas 35 linhas, a análise do sistema metropolitano se restringiu às demais 

89 linhas. O Consórcio Anhanguera opera quase a totalidade dessas linhas (86), 

sendo 80 de característica urbana e 6 seletivas; o Consórcio Intervias opera apenas 

três linhas urbanas. 

A inserção do Município de Osasco na Região Metropolitana confere características 

singulares ao sistema de transporte intermunicipal; nesse sentido, as linhas 

metropolitanas foras divididas em quatro categorias: i) linhas entre os municípios da 

Região Oeste e São Paulo, com atendimento de passagem por Osasco; ii) linhas entre 

Osasco e os demais municípios da Região Oeste, em geral tendo Osasco como polo 

regional; iii) linhas ligando Osasco com a Capital; e iv) linhas metropolitanas cujos 

itinerários praticamente se limitam ao território municipal. 

Tabela 27. Distribuição das linhas metropolitanas por tipo de atendimento 

Tipo de Atendimento Urbanas Seletivas Total 

Linhas com atendimento de passagem por Osasco    

Passagem pela Av. dos Autonomistas 14 2 16 

Passagem pela zona norte sem passar pelo Centro 6  6 

Passagem pela zona norte, via Pres. Altino 2  2 

Linhas de Municípios da Região Oeste para Osasco    

Outros Municípios para Osasco (Centro) 10 1 11 

Outros Municípios para Osasco (Centro e V. Yara) 9  9 

Outros Municípios para Osasco (zona norte) 1  1 

Zona sul de Osasco para Barueri 7 1 8 

Linhas de Osasco para São Paulo e outros    

Centro de Osasco para São Paulo e outros 1 2 3 

Zona norte para São Paulo sem passar pelo Centro 10  10 

Zona norte para São Paulo via Pres. Altino 3  3 

Zona sul para São Paulo 12  12 

Zona sul para São Paulo, via Raposo Tavares 3  3 

Linhas com itinerários praticamente municipais    

Zona norte 2  2 

Zona sul 3  3 

Total 83 6 89 
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Figura 48. Linhas com passagem pela Av. dos 

Autonomistas 
Figura 49. Linhas com passagem pela zona 

norte sem atender ao Centro 

  

Figura 50. Linhas com passagem pela zona 
norte e Presidente Altino 

Figura 51. Linhas de municípios da Região 
Oeste para Osasco (Centro) 

  

Figura 52. Linhas de municípios da Região 
Oeste para Osasco (Centro e Vila Yara) 

Figura 53. Linhas de Osasco (zona sul) para 
Barueri 

  

Figura 54. Linhas de Osasco (zona norte) para 
São Paulo, sem passar pelo Centro 

Figura 55. Linhas de Osasco (zona norte) para 
São Paulo, via Pres. Altino 
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Figura 56. Linhas de Osasco (Centro) para São 

Paulo e outros municípios da RMSP 
Figura 57. Linhas de Osasco (zona sul) para 

São Paulo, sem passar pelo Centro 

  

Figura 58. Linhas de Osasco (zona sul) para 
São Paulo, via Raposo Tavares 

Figura 59. Linhas com intervalos 

praticamente restritos ao Município de 
Osasco 

  

5.2.2.2. Dados de oferta 

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. 

Tabela 28. Dados principais de oferta das linhas intermunicipais 

Indicador 
Consórcio 

Anhanguera 
% 

Consórcio 
Intervias 

% Total 

Linhas 86  96,6% 3  3,4% 89  

Frota DU 692  96,2% 27  3,8% 719  

Frota Sábados 348  95,6% 16  4,4% 364  

Frota Domingos 201  94,4% 12  5,6% 213  

Viagens DU 5.889  94,6% 334  5,4% 6.223  

Viagens Sábados 4.161  94,4% 247  5,6% 4.408  

Viagens Domingos 2.744  94,3% 166  5,7% 2.910  

As 26 linhas que têm Osasco como destino, em geral provenientes dos demais 

municípios da Região Oeste, são 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. 
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Predominam linhas com destino para São Paulo; são 54 linhas partindo dos diversos 

bairros de Osasco ou de municípios a oeste, atendendo o Município de passagem. No 

Município de São Paulo, quatro destinos se destacam: Lapa, Metrô Butantã, 

Pinheiros e Terminal Rodoviário da Barra Funda. 

Um outro grupo de linhas merece destaque, representado pelas linhas que fazem um 

movimento no fluxo contrário, tendo como destino o Município de Barueri 

(Alphaville). 

Tabela 29. Número de linhas e partidas na hora pico manhã, por destino 

Destinos Linhas % Lin. Part. PM % Part. 

Linhas da Região Oeste com destino a Osasco 26 29% 101 33% 

Centro 15 17% 51 17% 

Vila Yara 11 12% 50 16% 

Linhas com destino a São Paulo 54 61% 196 64% 

Metrô Butantã 13 15% 38 12% 

Pinheiros 8 9% 38 12% 

Lapa 21 24% 79 26% 

Terminal Rodoviário Barra Funda 5 6% 11 4% 

Outros 7 8% 30 10% 

Linhas de Osasco com destino a Barueri 9 10% 8 3% 

Total 89 100% 305 100% 

A tabela a seguir mostra o cadastro de linhas intermunicipais, com os principais 

dados operacionais fornecidos pelas empresas dos Consórcios. 
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Tabela 30. Cadastro de linhas intermunicipais que atendem ao Município de Osasco 

Linha Denominação Operadora 
Número de Partidas 

Ida PM 

Número de Partidas 

Volta PM 

Tempo 

Ciclo 

Frota 

DU 
Viagens DU Tipo Veículo 

Extensão 

Ida 

Etensão 

Volta 
Tarifa 

Intervalo 

PM 

020 Carapicuíba (Vila Dirce) / São Paulo (Pinheiros) Anhanguera 3 1 130 7 63 Ônibus Urbano 28,243 28,064 R$ 4,60 20 

022 Carapicuíba (Vila Dirce) / Osasco (Centro) Anhanguera 8 1 110 10 115 Ônibus Urbano 15,309 13,971 R$ 3,75 8 

052 Osasco (Jardim Elvira) / São Paulo (Lapa) Anhanguera 10 4 170 16 191 Ônibus Urbano 16,909 17,950 R$ 4,10 6 

053 Barueri (Parque Imperial) / São Paulo (Lapa) Anhanguera 7 4 160 13 167 Ônibus Urbano 16,931 17,121 R$ 4,10 9 

053BI1 Osasco (Jardim Colinas D’ Oeste) / São Paulo (Lapa) Anhanguera 2 0 130 3 12 Ônibus Urbano 12,970 14,800 R$ 4,10 30 

057 Osasco (Vila Menck) / São Paulo (Lapa) Anhanguera 1 0 135 2 8 Ônibus Urbano 16,259 17,937 R$ 4,10 60 

058 Osasco (Terminal Rodoviário Helena Maria) / São Paulo (Pinheiros) Anhanguera 4 4 185 8 98 Ônibus Urbano 19,972 21,015 R$ 4,50 15 

059 Osasco (Conjunto dos Metalúrgicos) / são Paulo (Metrô Butantã) Anhanguera 2 2 175 6 50 Ônibus Urbano 19,713 21,319 R$ 4,50 30 

059PR1 Carapicuíba (Jardim Novo Horizonte) / São Paulo (Metrô Butantã) Anhanguera 1 0 200 3 7 Ônibus Urbano 23,503 22,959 R$ 4,50 60 

060 Osasco (Olaria do Nino) / São Paulo Butantã Anhanguera 3 1 150 6 61 Ônibus Urbano 15,558 17,002 R$ 3,70 20 

060BI1 Osasco (Jardim Santa Maria) / São Paulo (Metrô Butantã) Anhanguera 0,9 0 200 2 4 Ônibus Urbano 18,200 19,376 R$ 3,95 67 

061 Carapicuíba (Jardim Guapiuva) / São Paulo (Metrô Butantã) Anhanguera 6 2 140 9 80 Ônibus Urbano 18,949 19,287 R$ 4,10 10 

080 Osasco (Jardim Bonança) / São Paulo (Pinheiros) Anhanguera 10 3 170 13 144 Ônibus Urbano 17,674 17,971 R$ 4,10 6 

081 Jandira (Jardim N. Senhora de Fátima) / São Paulo (Metrô Butantã Anhanguera 2 1 150 4 40 Ônibus Urbano 30,657 28,655 R$ 5,10 30 

082 Pirapora do Bom Jesus (Jardim Bom Jesus / Osasco (Vila Yara) Anhanguera 1 1 210 12 52 Ônibus Urbano 44,897 43,295 R$ 5,65 60 

082BI1 Pirapora do Bom Jesus (Igaveta) / Osasco (Vila Real) Anhanguera 0,33 0,5 240 1 3 Ônibus Urbano 49,510 48,670 R$ 5,65 182 

082DV1 Pirapora do Bom Jesus (Jardim Bom Jesus) / Osasco (Vila Real) Anhanguera 2 0 245 4 11 Ônibus Urbano 48,064 46,450 R$ 5,65 30 

085 Santana de Parnaíba (Parque Santana) / São Paulo (Lapa) Anhanguera 6 5 270 17 112 Ônibus Urbano 43,753 44,437 R$ 5,65 10 

085VP1 Santana de Parnaíba (Parque Santana) / Osasco (Estação) Anhanguera 0 0,9 80 4 5 Ônibus Urbano  28,399 R$ 4,50  

086 Osasco (Jardim Veloso) / São Paulo (Lapa) Anhanguera 3 2 175 7 70 Ônibus Urbano 21,032 21,282 R$ 4,50 20 

086PR1 Carapicuíba (Jardim Guapiuva) / São Paulo (Lapa) Anhanguera 2 0 200 5 9 Ônibus Urbano 22,640 22,560 R$ 4,50 30 

113 Osasco (Jardim Santa Fé) / São Paulo (Lapa) Anhanguera 4 2 120 6 80 Ônibus Urbano 13,494 15,978 R$ 3,75 15 

122 Barueri (Petrobras) / Osasco (Vila Yara) Anhanguera 4 2 165 6 84 Ônibus Urbano 15,795 14,236 R$ 3,75 15 

129 Osasco (Cidade de Deus) / São Paulo (CEAGESP) Anhanguera 1 0 90 2 6 Ônibus Urbano 20,301 20,596 R$ 4,50 60 

130 Jandira (Jardim Nossa Senhora de Fatima) / São Paulo (Lapa) Anhanguera 3 2 205 11 72 Ônibus Urbano 30,885 30,956 R$ 5,10 20 

131 Carapicuíba (Vila Dirce) / São Paulo (Lapa) Anhanguera 5 2 140 10 82 Ônibus Urbano 26,780 24,632 R$ 4,60 12 

133 Itapevi (COHAB/Jardim Paulista) / Osasco (Centro) Anhanguera 2 2 180 6 67 Ônibus Urbano 28,393 25,653 R$ 4,75 30 

133BI1 Itapevi (Vila Gioia) / Osasco (Centro) Anhanguera 2 1 180 3 30 Ônibus Urbano 29,199 26,443 R$ 4,75 30 

134 Barueri (Parque Viana) / Osasco (Centro) Anhanguera 3 1 130 5 72 Ônibus Urbano 13,144 16,877 R$ 3,75 20 

138 Osasco (Munhoz Junior) / São Paulo (Metrô Vila Madalena) Anhanguera 9 4 205 16 139 Ônibus Urbano 24,196 24,344 R$ 4,50 7 

180 Osasco (Jardim Primeiro de Maio) / São Paulo (Lapa) Anhanguera 6 2 160 10 96 Ônibus Urbano 20,271 20,673 R$ 3,95 10 

180DV1 Osasco (Jardim Primeiro de Maio) / São Paulo (Lapa) Anhanguera 1 0 180 2 5 Ônibus Urbano 20,929 21,203 R$ 3,95 60 

180DV2 Osasco (Jardim Primeiro de Maio) / São Paulo (Lapa) Anhanguera 0,8 1 160 2 13 Ônibus Urbano 18,957 18,315 R$ 3,95 75 

181 Carapicuíba (Parque Santa Tereza) / São Paulo (Lapa) Anhanguera 6 1 175 9 72 Ônibus Urbano 22,056 23,652 R$ 4,50 10 

202 Osasco (Jardim Adalgiza) / São Paulo (Pirituba) Anhanguera 4 6 225 11 107 Ônibus Urbano 24,054 24,214 R$ 4,65 15 

203 Osasco (Bel Jardim) / São Paulo (Lapa) Anhanguera 3 3 150 5 60 Ônibus Urbano 15,793 16,774 R$ 3,75 20 
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Linha Denominação Operadora 
Número de Partidas 

Ida PM 

Número de Partidas 

Volta PM 

Tempo 

Ciclo 

Frota 

DU 
Viagens DU Tipo Veículo 

Extensão 

Ida 

Etensão 

Volta 
Tarifa 

Intervalo 

PM 

204 Osasco (Munhoz Junior) / São Paulo (Lapa) Anhanguera 3 6 190 11 120 Ônibus Urbano 23,440 22,200 R$ 4,50 20 

211 Osasco (Vila Menck) / São Paulo (Pinheiros) Anhanguera 3 2 150 4 52 Ônibus Urbano 19,111 21,649 R$ 4,50 20 

213 Taboão da Serra (Jardim São Judas Tadeu) / Osasco (Centro) Intervias 8 5 210 19 176 Ônibus Urbano 25,613 28,146 R$ 4,85 8 

223 Carapicuíba (COHAB V) / Osasco (Vila Yara) Anhanguera 4 2 110 6 83 Ônibus Urbano 12,716 13,017 R$ 3,75 15 

224 Carapicuíba (COHAB V) / São Paulo (Lapa) Anhanguera 3 1 150 7 68 Ônibus Urbano 22,085 23,067 R$ 4,10 20 

225 Carapicuíba (COHAB V) / São Paulo (Pinheiros) Anhanguera 2 2 210 7 69 Ônibus Urbano 30,313 25,157 R$ 4,50 30 

228 Barueri (Alphaville 2) / São Paulo (Lapa) Anhanguera 3 4 215 8 60 Ônibus Urbano 26,770 26,270 R$ 4,10 20 

229 Osasco (Jardim Bonança / São Paulo (Lapa) Anhanguera 4 4 100 7 95 Ônibus Urbano 12,773 12,973 R$ 3,75 15 

230 Barueri (Alphaville) / Osasco (Vila Yara) Anhanguera 3 4 245 10 97 Ônibus Urbano 20,326 20,330 R$ 4,50 20 

231 Osasco (Jardim Elvira / São Paulo (Metro Armênia) Anhanguera 6 2 185 12 104 Ônibus Urbano 22,167 20,754 R$ 4,50 10 

231Bl1 Osasco (Munhoz Junior) / São Paulo - (Metro Armênia) Anhanguera 3 0 205 10 21 Ônibus Urbano 24,985 23,981 R$ 4,50 20 

244 Cotia (Rodovia Raposo Tavares km 21) / Osasco (Centro) Anhanguera 3 2 115 5 79 Ônibus Urbano 12,332 14,270 R$ 3,75 20 

246 Santana de Parnaíba (Jardim São Luis) / Osasco (Vila Yara) Anhanguera 3 2 170 7 64 Ônibus Urbano 28,023 32,718 R$ 4,75 20 

246BI1 Santana de Parnaíba (Jardim Professor Benoa) / Osasco (Vila Yara) Anhanguera 0,16 0 170 1 4 Ônibus Urbano 28,277 32,840 R$ 4,05 375 

263 Carapicuíba (Jardim Novo Horizonte) / Osasco (Vila Yara) Anhanguera 11 2 115 13 204 Ônibus Urbano 13,690 14,495 R$ 3,75 5 

278 Osasco (Centro) / Guarulhos (Terminal Urban0 Guarulhos) Anhanguera 0,3 1 350 6 13 Ônibus Rodoviário 46,962 45,351 R7,15 200 

280 Osasco (Centro) / São Bernardo do Campo (Terminal Metropolitano Anhanguera 5 11 340 26 136 Ônibus Rodoviário 36,629 39,986 R$ 8,15 12 

283 Carapicuíba (Cidade Ariston) / Osasco (Vila Yara) Anhanguera 14 4 140 20 217 Ônibus Urbano 17,428 16,655 R$ 3,75 4 

303 Barueri (Parque Imperial) / Osasco (Vila Yara) Anhanguera 8 5 165 14 168 Ônibus Urbano 14,698 16,348 R$ 3,75 8 

309 Santana de Parnaíba (Parque Santana) – São Paulo (Pinheiros)) Anhanguera 2 2 275 6 45 Ônibus Urbano 35,805 37,957 R$ 5,35 30 

322 Barueri (Parque Imperial) / São Paulo (Pinheiros) Anhanguera 11 3 200 19 136 Ônibus Urbano 24,138 21,069 R$ 3,20 5 

345 Barueri (Vale do Sol) / São Paulo (Lapa) Anhanguera 3 2 200 5 54 Ônibus Urbano 29,125 30,758 R$ 4,75 20 

350 Itapevi (COHAB) / São Paulo (Terminal Rodoviário Barra Funda) Anhanguera 6 4 220 18 115 Ônibus Urbano 42,583 42,584 R$ 5,10 10 

350BI1 Itapevi (Vila Gióia) / São Paulo (Terminal Rodoviário Barra Funda) Anhanguera 1 0,5 255 3 16 Ônibus Urbano 42,582 42,372 R$ 5,10 60 

385 Pirapora do Bom Jesus (Jardim Bom Jesus) /São Paulo (Terminal 

Barra Funda) 

Anhanguera 0,4 0,4 310 2 4 Ônibus Rodoviário 59,868 58,446 R$ 5,45 150 

386 Santana de Parnaíba (Várzea de Souza) / São Paulo (Pinheiros) Anhanguera 3 4 200 11 80 Ônibus Urbano 39,146 36,734 R$ 5,45 20 

390 Osasco (Jardim Veloso) / Barueri (Alphaville 3 / BRADESCO) Anhanguera 4 12 110 19 156 Ônibus Urbano 18,656 18,773 R$ 3,80 15 

390BI1 Osasco (Jardim Santo Antonio) / Barueri (Alphaville 3 / BRADESCO) Anhanguera 0 1 110 2 6 Ônibus Urbano 18,045 18,792 R$ 3,80  

399 Barueri (Parque Imperial) / São Paulo (Terminal Rodoviário Barra 

Funda) 

Anhanguera 3 2 220 8 75 Ônibus Urbano 29,018 32,506 R$ 4,50 20 

404 Osasco (Novo Osasco) / São Paulo (Metrô Butantã) Anhanguera 8 4 100 10 137 Ônibus Urbano 13,176 14,587 R$ 3,70 8 

420 Cotia (Parque Santa Rita) / Osasco (Centro) Anhanguera 3 2 220 8 74 Ônibus Urbano 35,109 32,362 R$ 5,10 20 

428 Barueri (Jardim do Líbano) / São Paulo (Metrô Butantã) Anhanguera 3 1 155 7 66 Ônibus Urbano 24,383 23,585 R$ 4,75 20 

439 Barueri (Alphaville) / São Paulo (Mercado de Pirituba) Anhanguera 4 7 295 18 117 Ônibus Urbano 29,121 31,052 R$ 4,80 15 

439VP1 Barueri (Alphaville) / Osasco (Jardim Helena Maria) Anhanguera 0 0,33 95 5 5 Ônibus Urbano 12,661 14,178 R$ 3,75  

458 Carapicuíba (COHAB I) / São Paulo (Terminal Rodoviário Barra 

Funda) 

Anhanguera 1 0 285 2 4 Ônibus Rodoviário 33,426 28,342 R$ 5,35 60 



 

155 

Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Osasco-SP 

Linha Denominação Operadora 
Número de Partidas 

Ida PM 

Número de Partidas 

Volta PM 

Tempo 

Ciclo 

Frota 

DU 
Viagens DU Tipo Veículo 

Extensão 

Ida 

Etensão 

Volta 
Tarifa 

Intervalo 

PM 

462 Santana de Parnaíba (Cidade São Pedro) / Osasco (Centro) Anhanguera 7 9 340 30 181 Ônibus Urbano 45,258 45,489 R$ 5,20 9 

462BI1 Santana de Parnaíba (Várzea de Souza) / Osasco (Centro) Anhanguera 1 1 270 3 14 Ônibus Urbano) 37,355 37,318 R$ 5,20 60 

466 Osasco (Terminal Santa Maria) / Barueri (Alphaville 3 / BRADESCO) Anhanguera 2 8 220 14 100 Ônibus Urbano 28,597 25,768 R$ 3,80 30 

479 Carapicuíba (Parque Santa Tereza) / Osasco (Centro) Anhanguera 4 3 120 5 77 Ônibus Urbano 12,772 13,500 R$ 3,75 15 

490 Taboão da Serra (Jardim Monte Alegre) / Osasco (Centro) Intervias 4 4 100 5 100 Ônibus Urbano 13,009 13,167 R$ 3,75 15 

496 São Paulo (Jardim João XXIII) / Barueri (Alphaville 3 / BRADESCO) Anhanguera 1 3 215 11 109 Ônibus Urbano 30,654 30,448 R$ 3,80 60 

496BI1 São Paulo (Rio Pequeno) / Barueri (Alphaville 3 / BRADESCO) Anhanguera 0 1 215 2 4 Ônibus Urbano 28,274 31,488 R$ 3,80  

496VP1 São Paulo (COHAB Raposo Tavares) / Barueri (Alphaville 3 / 

BRADESCO) 

Anhanguera 0 8 185 12 32 Ônibus Urbano 20,568 22,180 R$ 3,80  

516 Jandira (Jardim Nossa Senhora) / São Paulo (Metrô Butantã) Anhanguera 2 1 150 4 37 Ônibus Urbano 30,001 28,950 R$ 5,10 30 

517 Itapevi (Centro) / São Paulo (Metrô Butantã) Anhanguera 2 2 180 5 42 Ônibus Urbano) 36,256 35,318 R$ 5,10 30 

539 Itapevi (COHAB/Jardim Paulista) / Osasco (Centro) Anhanguera 0,67 2 180   Ônibus Rodoviário 28,353 25,876 R$ 4,75 90 

543 Cotia (Jardim Santa Isabel) / São Paulo (Metrô Butantã) Intervias 3 2 90 3 58 Ônibus Urbano 13,193 12,113 R$ 3,75 20 

557 Jandira (Jardim Nossa Senhora de Fátima) / São Paulo (Lapa) Anhanguera 3 3 205 10 60 Ônibus Urbano 31,503 30,311 R$ 5,10 20 

560 Osasco Largo de Osasco) / São Paulo (Metrô Armênia) Anhanguera 3 2 185 5 60 Ônibus Urbano 20,133 21,456 R$ 4,50 20 

572 Osasco (Jardim Santa Mariana) / São Paulo (Metrô Butantã) Anhanguera 3 3 115 6 60 Ônibus Urbano 14,902 14,778 R$ 3,70 20 

579 Osasco (Vila Yolanda) / Barueri (Alphaville 3 / BRADESCO Anhanguera 1 3 125 4 53 Ônibus Urbano 16,054 16,397 R$ 3,75 60 

805 Pirapora do Bom Jesus (Jardim Bom Jesus) / São Paulo (Metrô 

Butantã) 

Anhanguera 2 1 280 4 21 Ônibus Urbano 50,952 48,916 R$ 5,65 30 

819 Osasco (Terminal Santa Maria) / Barueri (Alphaville 3 / BRADESCO) Anhanguera 0 4 160 4 8 Ônibus Rodoviário 24,633 25,158 R$ 7,15  
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Com relação aos intervalos das linhas analisadas, a maior parte das linhas 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). 

Tabela 31. Distribuição das linhas 

intermunicipais por intervalo 
Figura 60. Distribuição das linhas intermunicipais 

por intervalo 

Intervalos Linhas % 

Menor que 10 min. 18 20,2% 

Entre 10 e 15 min. 12 13,5% 

Entre 15 e 20 min. 23 25,8% 

Entre 20 e 30 min. 13 14,6% 

Entre 30 e 60 min. 10 11,2% 

Maior que 60 min. 7 7,9% 

Sem Intervalo HP 6 6,7% 

Total Geral 89 100,0% 
 

 

O gráfico ABC a seguir mostra a concentração de frota nas linhas analisadas. Cerca 

de 50% da frota em operação na hora pico manhã está alocada em 23 linhas (26%), 

uma concentração ligeiramente superior à observada nas linhas municipais. Por 

outro lado, 50% das linhas utilizam 76% dos ônibus intermunicipais. 

Figura 61. Curva ABC entre frota e quantidade de linhas do sistema intermunicipal 

 

O gráfico ABC a seguir mostra a concentração de oferta, medida pela quantidade de 

viagens programadas no pico da manhã, para os dias úteis, nas linhas analisadas. 

Cerca de 50% das viagens da hora pico manhã são feitas por 19 linhas (21%), 
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enquanto que em 50% das linhas são realizadas 78% do total das viagens 

programadas no período 

Figura 62. Curva ABC entre número de partidas na hora pico e quantidade de linhas do sistema 

intermunicipal 

 

Tanto em termos de frota como em quantidade de viagens, o sistema intermunicipal 

apresenta uma concentração maior do que a vista nas linhas municipais. 

5.2.2.3. Frequência (ônibus/hora) 

Com relação à frequência de ônibus hora na hora pico manhã, o mapa de frequência 

(ônibus/hora) mostra que existem três corredores principais que cortam o Município 

de Osasco no sentido oeste-leste. Para esta representação foram consideradas as 124 

linhas metropolitanas que passam pelo Município. 

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 aquele formado pela Rodovia Raposo Tavares, com uma oferta 

de 70 ônibus hora. Apesar de uma oferta de ônibus razoável, este eixo possui pouca 

interferência na dinâmica do Município de Osasco, com uma maior importância para 

a população dos bairros localizados no sul de Osasco. 

O terceiro e último eixo se localiza na região norte do Município, formado pela Av. 

Presidente Médici e pela Av. Mutinga, com o máximo de 61 ônibus/hora. Neste eixo, 

as linhas têm predominância do destino final a São Paulo, no bairro da Lapa 
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Mapa 36. frequência (ônibus/hora) das linhas intermunicipais 

 

5.2.2.4. Área de cobertura 

A cobertura das linhas intermunicipais é também bastante abrangente, com 87% da 

área urbana do Município atendida pelas linhas, sempre considerando uma faixa de 

300 m a contar do sistema viário atendido, conforme mostra o mapa a seguir 
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Mapa 37. Área de cobertura das linhas intermunicipais 

 

5.2.2.5. Sistema municipal x Sistema metropolitano 

Os mapas a seguir mostram a relação entre as linhas municipais e intermunicipais. 

Ambas as redes 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. 
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Mapa 38. Frequência das linhas municipais x linhas intermunicipais 

‘  

Mapa 39. Área de cobertura das linhas municipais x intermunicipais 

 

Corredor 3: 

Av. Pres. Médici /Av. Mutinga 

Corredor 1: 

Av. dos Autonomistas 

Corredor 2: 

Rodovia Raposo Tavares 
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Os itinerários das linhas metropolitanas da EMTU possuem característica distinta 

da rede de linhas municipais, com traçados basicamente no sentido Leste-Oeste, 

atendendo a viagens entre municípios, enquanto que as linhas municipais 

possuem traçado no sentido Norte-Sul. 

O atendimento das linhas intermunicipais da região são complementares ao 

serviço oferecido pela CPTM, dado que as linhas de ônibus possuem atendimento 

mais porta a porta, enquanto que o trem realiza atendimentos com maiores 

deslocamentos. 

Os intervalos das linhas intermunicipais são, em média, maiores do que os 

apresentados pelas linhas municipais. 

5.2.3.Trem metropolitano 

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

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos: a Linha 8 – Diamante e a Linha 9 – 

Esmeralda. 

A linha 8 – Diamante realiza a ligação entre a Estação Itapevi, localizada no Município 

de mesmo nome, e a Estação Júlio Prestes, na Região Central do Município de São 

Paulo. Com 35,3 km de extensão e 20 estações, esta linha atende aos municípios de 

Itapevi, Jandira, Barueri, Carapicuíba, Osasco e São Paulo. No Município de Osasco 

a Linha 8 possui cinco estações: General Miguel Costa (Km 21), Quitaúna, 

Comandante Sampaio, Osasco e Presidente Altino. 

Com um tempo médio de percurso total de 53 minutos, a Linha 8 – Diamante 

apresenta uma oferta de 12 viagens na hora pico da manhã, representando um 

intervalo de 5 minutos. Este intervalo está disponível para os usuários a partir da 

Estação Barueri, ou seja, partindo de Itapevi o intervalo na hora pico é de 10 minutos 

e a partir de Barueri de 5 minutos.  

A Linha 9 – Esmeralda realiza a ligação entre a Estação Grajaú, localizada no 

Município de São Paulo e a Estação Osasco, localizada no Município de mesmo nome. 

Com 31,8 km de extensão e 18 estações, esta linha atende aos municípios de Osasco 

e São Paulo. No Município de Osasco a Linha 9 atende somente às estações de Osasco 

e Presidente Altino. 

Com um tempo médio de percurso total de 42 minutos, a Linha 9 – Esmeralda 

apresenta um intervalo entre partidas de 7 minutos na linha inteira e conta com um 

reforço operacional no trecho entre as estações Socorro e Pinheiros que permite um 

intervalo de 3,5 minutos neste trecho. 
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Figura 63. Trem metropolitano 

 

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 à divisa 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 precisa se deslocar até a Estação Osasco. 

O trem metropolitano desempenha importante papel no atendimento das 

demandas regionais, principalmente com a Cidade de São Paulo. 

Os projetos futuros do Governo do Estado para o sistema de alta capacidade (metrô 

e trem) vão ocasionar mudanças de deslocamentos dos usuários de transporte 

coletivo dentro do município, o que deve ser refletido na rede futura de linhas 

municipais. 
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Mapa 40. Localização das linhas previstas para o sistema de transporte sobre trilhos 
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5.2.4.Caracterização da demanda 

5.2.4.1. Dados de demanda do Sistema de Bilhetagem Eletrônica 

Como visto no item anterior, as linhas municipais de Osasco são operadas por duas 

empresas, Viação Urubupungá e Viação Osasco, com cinco linhas operadas em 

conjunto pelas duas empresas. 

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

Sistema de Bilhetagem Eletrônica do mês de setembro de 2014, mostram, nos dias 

úteis, a demanda de passageiros do sistema municipal de 214 mil passageiros, sendo 

que a Viação Urubupungá transporta 98,7 mil passageiros (46,1% do total), enquanto 

que a Viação Osasco transporta 85,5 mil passageiros (39,9% do total). Nas linhas 

operadas conjuntamente, são transportados pelas duas empresas 29,9 mil 

passageiros, ou 14,0% da demanda total 

Tabela 32. Passageiros transportados por dia útil, sábado, domingo 

Empresa Dia Útil % Sábado % Domingo % 

Auto Viação Urubupungá 98.716 46,1% 71.558 50,1% 35.155 48,2% 

Auto Viação Urubupungá/Viação Osasco 29.969 14,0% 19.125 13,4% 11.103 15,2% 

Viação Osasco 85.593 39,9% 52.285 36,6% 26.710 36,6% 

Total 214.278 100,0% 142.968 100,0% 72.968 100,0% 

Figura 64. Passageiros transportados por empresa 

 

Nos sábados, a demanda total do sistema é de 142,9 mil passageiros, o que 

corresponde a 66,7% da demanda de um dia útil. A distribuição de passageiros por 

empresa operadora é semelhante: a Viação Urubupungá transporta 71,5 mil 

passageiros (50,1% do total), a Viação Osasco 52,2 mil passageiros (36,6% do total) 

e as linhas em operação conjunta 19,1 mil passageiros (13,4%). 

Aos domingos, a demanda transportada cai drasticamente, para 34,1% da demanda 

do dia útil (72,9 mil passageiros no total), com a Viação Urubupungá transportando 

35,1 mil passageiros (48,2% do total), a Viação Osasco transportando 26,7 mil 

passageiros (36,6% do total) e nas linhas com operação conjunta transportando 11,1 

mil passageiros (15,2% do total). 
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Analisando-se a demanda por linha, os gráficos a seguir mostram as linhas 

classificadas segundo a demanda transportada nos dias úteis, sábados e domingos. 

Figura 65. Passageiros transportados por linha nos dias úteis 

 

As cinco linhas com maior demanda nos dias úteis são: 

• Linha 026 – Jardim Santa Fé – Jardim Adalgisa (Viação Urubupungá) - 14.453 

passageiros; 

• Linha 029 – Portal D’Oeste – Jardim Tereza (Viação Urubupungá) - 13.867 

passageiros; 

• Linha 031 – Portal D’Oeste II – Jardim D’Oeste II via Jd. Da Glória (Viação 

Urubupungá) - 12.175 passageiros; 

• Linha 010 – Jardim Belmonte – Jardim Iguassú via Largo de Osasco (Viação 

Osasco) - 12.084 passageiros; 

• Linha 032 - Helena Maria – Novo Osasco (Operação Conjunta) – 9.666 

passageiros. 

Figura 66. Passageiros transportados por linha nos sábados 
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Aos sábados, as cinco linhas com maior demanda transportada são: 

• Linha 029 – Portal D’Oeste – Jardim Tereza (Viação Urubupungá) - 11.311 

passageiros 

• Linha 026 – Jardim Santa Fé – Jardim Adalgisa (Viação Urubupungá) - 10.645 

passageiros 

• Linha 031 – Portal D’Oeste II – Jardim D’Oeste II via Jd. Da Glória (Viação 

Urubupungá) -8.342 passageiros 

• Linha 020 - Helena Maria – Vila Yara (Viação Urubupungá) – 7.620 passageiros 

• Linha 010 Jardim Belmonte – Jardim Iguassú via Largo de Osasco (Viação 

Osasco) – 7.299 passageiros 

Figura 67. Passageiros transportados por linha nos domingos 

 

Aos domingos, as cinco linhas com maior demanda transportada são: 

• Linha 029 – Portal D’Oeste – Jardim Tereza (Viação Urubupungá) – 5.722 

passageiros 

• Linha 026 – Jardim Santa Fé – Jardim Adalgisa (Viação Urubupungá) – 5.048 

passageiros 

• Linha 031 – Portal D’Oeste II – Jardim D’Oeste II via Jd. Da Glória (Viação 

Urubupungá) – 4.431 passageiros 

• Linha 032 - Helena Maria – Novo Osasco (Operação Conjunta) – 4.012 

passageiros 

• Linha 020 - Helena Maria – Vila Yara (Viação Urubupungá) – 3.490 passageiros 

5.2.4.1.1. Distribuição da demanda por hora 

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). 

Tabela 33. Distribuição horária dos passageiros transportados (dia útil) 

Faixa 
 Passageiros  % 

Dia Útil Sábado Domingo Dia Útil Sábado Domingo 

0 251 577 478 0,1% 0,4% 0,7% 

1 6 9 3 0,0% 0,0% 0,0% 

2 - - - 0,0% 0,0% 0,0% 

3 75 26 - 0,0% 0,0% 0,0% 

4 2.008 1.130 464 0,9% 0,8% 0,6% 

5 7.971 3.570 1.911 3,7% 2,5% 2,6% 

6 17.973 6.031 3.219 8,4% 4,2% 4,4% 

7 16.800 8.188 3.373 7,8% 5,7% 4,6% 

8 12.154 8.058 3.096 5,7% 5,7% 4,2% 

9 9.339 8.064 3.372 4,4% 5,7% 4,6% 

10 8.710 8.031 3.786 4,1% 5,6% 5,2% 

11 10.076 9.040 4.620 4,7% 6,3% 6,3% 

12 13.962 10.241 5.039 6,5% 7,2% 6,9% 

13 11.756 10.173 4.921 5,5% 7,1% 6,7% 

14 10.780 9.656 4.359 5,0% 6,8% 6,0% 

15 11.165 9.289 4.069 5,2% 6,5% 5,6% 

16 13.222 9.079 4.426 6,2% 6,4% 6,1% 

17 16.290 8.870 5.233 7,6% 6,2% 7,2% 

18 16.806 8.574 5.352 7,8% 6,0% 7,3% 

19 11.067 7.189 4.244 5,2% 5,0% 5,8% 

20 6.981 5.565 3.927 3,3% 3,9% 5,4% 

21 6.146 4.294 3.499 2,9% 3,0% 4,8% 

22 7.271 4.254 2.376 3,4% 3,0% 3,3% 

23 3.503 2.693 1.194 1,6% 1,9% 1,6% 

Total 214.311 142.599 72.959 100,0% 100,0% 100,0% 

 

  



 

168 

Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Osasco-SP 

Figura 68. Distribuição horária dos passageiros transportados por tipo de dia 

 

5.2.4.1.2. Distribuição da demanda por forma de pagamento 

Através do processamento dos dados de bilhetagem obtidos das empresas operadoras 

do transporte coletivo municipal, foi possível a extração dos dados referentes à forma 

de pagamento da tarifa. 

Realizou-se o processamento de todos os bilhetes durante o mês de setembro de 

2014, incluindo dias úteis, sábados e domingos.  

Na tabela, abaixo, durante os dias úteis verifica-se que a grande maioria dos usuários 

paga a passagem através de dinheiro em espécie (45% dos passageiros diários), um 

valor elevado dado a ampla tecnologia de cartões de transporte existentes atualmente. 

Tabela 34. Distribuição dos passageiros por forma de pagamento 

Tipo de Pagamento Dia Útil Sábado Domingo % DU 
% 

Sábado 

% 

Domingo 

Dinheiro/Botoeira 97.633 78.366 42.173 45,6% 54,9% 57,8% 

Vale Transporte 79.148 48.928 23.591 36,9% 34,3% 32,3% 

Escolar / Professor 17.666 5.859 1.922 8,2% 4,1% 2,6% 

Senior 5.222 2.888 1.697 2,4% 2,0% 2,3% 

Social - Aposentado 4.728 2.531 1.419 2,2% 1,8% 1,9% 

Comum 3.263 1.638 664 1,5% 1,2% 0,9% 

Social - Pensionista 2.063 1.082 658 0,9% 0,8% 0,9% 

Social – Escolar Gratuidade 1.875   0,9% 0,0% 0,0% 

Especial c/ Acompanhante 1.631 807 513 0,8% 0,6% 0,7% 

Especial 937 473 304 0,4% 0,3% 0,4% 

Acompanhante Especial 60   0,0% 0,0% 0,0% 

Cartão Corporativo 59 28 18 0,0% 0,0% 0,0% 

Social - Social 13   0,0% 0,0% 0,0% 

Total 214.296 142.599 72.959 100,0% 100,0% 100,0% 



 

169 

Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Osasco-SP 

A porcentagem de passageiros que paga com o cartão de vale transporte é 

significativa, com 37% do total de passageiros diários. Por sua vez, a quantidade de 

passageiros escolares ou professores é baixo, com 8% da demanda diária, assim como 

a demanda de passageiros com cartão de idoso, com 2,5% do total. 

Aos sábados, a parcela de passageiros que pagam 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. 

Com esses dados, foi possível a extração do índice de passageiro equivalente do 

sistema, o que representa a equivalência de receita por passageiro, incluindo as 

gratuidades e os descontos de tarifa concedidos pelo sistema.  

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, que no caso de Osasco é de 

R$ 3,50. 

5.2.4.1.3. Evasão de receita e gratuidades 

A evasão de receita foi obtida através da Pesquisa Sobe/Desce nas linhas municipais, 

onde foi contado, em cada viagem amostrada, o número de pessoas que ou desceram 

pela porta dianteira ou subiram pela porta traseira dos ônibus.  

Neste caso, somam-se gratuidades por lei que não passaram pela catraca do ônibus, 

por exemplo, idosos, pessoas com deficiência, policiais, carteiros entre outros que 

não possuem cartão especial para o uso do sistema. 

No caso de Osasco, o valor obtido foi de 19,05% do total de passageiros bilhetados, 

que num universo de 214 mil passageiros nos dias úteis significa um total de 40 mil 

passageiros. 

5.2.4.1.4. Integração com outras linhas municipais 

Assim como a análise de tipo de pagamento, através da bilhetagem foi possível 

verificar qual é a porcentagem de passageiros que se utilizam de duas linhas 

municipais para completar a sua viagem. 

Nos dados de bilhetagem enviados pelas empresas operadoras, fica registrado o 

número do cartão de transporte utilizado para fazer o pagamento, o dia e a hora do 

pagamento. Para esta análise, pressupõe-se uma janela de tempo entre 5 e 60 

minutos para que o usuário faça a integração para uma segunda linha municipal, 

além de que a análise só foi possível com os dados dos passageiros que pagam com 

cartão de transporte. 
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Desta forma, obteve-se que 6,93% dos passageiros municipais de Osasco fazem uma 

segunda viagem neste período de tempo, lembrando que este número não inclui 

usuários que não se utilizam do sistema de bilhetagem eletrônica. 

5.2.4.1.5. Origem e destino por macrozona 

Através da Pesquisa Sobe e Desce no Transporte Coletivo, foi possível analisar quais 

são as regiões do Município com maior produção e atração de viagens durante alguns 

períodos do dia. Para isso, agregou-se o Município de Osasco em treze macrozonas, 

sendo quatro ao norte da Rodovia Castelo Branco, duas na Região central (Centro 

Norte e Centro Sul), três que acompanham a Av. dos Autonomistas, e quatro na região 

Sul. 

Com base na quantidade de passageiros embarcados e desembarcados na 

macrozona, considerando três períodos: manhã, tarde e almoço, foi verificado o perfil 

de cada macrozona, se produtora ou atratora de viagens. 

No período de manhã (das 06h00 às 08h00), há uma forte atração de viagens nas 

zonas da Região Central e ao longo da Av. dos Autonomistas, enquanto que as zonas 

mais distantes do Centro, tanto ao norte quanto ao sul, possuem característica de 

produção de viagens. 

Durante o período entre 17h00 e 19h00, o cenário se inverte, com as macrozonas 

centrais e ao longo da Av. dos Autonomistas apresentando característica de produção 

de viagens, enquanto que as zonas mais distantes do Centro possuem característica 

de atração de viagens. 

No período almoço (entre 12h00 e 14h00), há uma certa equivalência na quantidade 

de viagens produzidas e atraídas, conforme se pode verificar na coluna 

Produção/Atração na tabela a seguir. 

A macrozona Centro Sul permanece em todos os períodos como uma importante área 

de produção e atração de viagens. 

Os resultados podem ser visualizados nas tabelas e mapas a seguir: 
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Tabela 35. Origem/Destino por macrozona – período manhã 

Macrozona Embarques Desembarques 
Produção 
Atração 

Tipo 

Autonomistas Centro 412 1.479 0,28  Atratora  

Autonomistas Leste 150 1.251 0,12  Atratora  

Autonomistas Oeste 127 188 0,68  Atratora  

Centro Norte 98 511 0,19  Atratora  

Centro Sul 829 3.742 0,22  Atratora  

Norte 1 355 146 2,43  Produtora  

Norte 2 1.361 263 5,17  Produtora  

Norte 3 1.322 838 1,58  Produtora  

Norte 4 262 200 1,31  Produtora  

Sul 1 629 462 1,36  Produtora  

Sul 2 1.573 766 2,05  Produtora  

Sul 3 1.802 386 4,67  Produtora  

Sul 4 1.623 432 3,76  Produtora  

Total 10.543 10.664   

 

Figura 69. Origem/Destino por macrozona – período manhã 
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Tabela 36. Origem/Destino por macrozona – período tarde 

Macrozona Embarques Desembarques 
Produção/ 

Atração 
Tipo 

Autonomistas Centro 843 455 1,85  Produtora  

Autonomistas Leste 1.025 709 1,45  Produtora  

Autonomistas Oeste 119 103 1,16  Produtora  

Centro Norte 104 126 0,83  Atratora  

Centro Sul 3.155 1.211 2,61  Produtora  

Norte 1 109 111 0,98  Atratora 

Norte 2 421 1.024 0,41  Atratora  

Norte 3 659 1.088 0,61  Atratora  

Norte 4 120 197 0,61  Atratora  

Sul 1 465 521 0,89  Atratora  

Sul 2 754 1.022 0,74  Atratora  

Sul 3 640 1.319 0,49  Atratora  

Sul 4 566 1.158 0,49  Atratora  

Total 9.061 9.044   

 

Figura 70. Origem/Destino por macrozona – período tarde 
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Tabela 37. Origem/Destino por macrozona – período almoço 

Macrozon Embarques Desembarques 
Produção/ 

Atração 
Tipo 

Autonomistas Centro 586 741 0,79  Atratora  

Autonomistas Leste 707 925 0,76  Atratora  

Autonomistas Oeste 106 97 1,09  Produtora  

Centro Norte 87 196 0,44  Atratora  

Centro Sul 2.189 2.218 0,99  Atratora  

Norte 1 236 236 1,00  Produtora  

Norte 2 693 742 0,93  Atratora  

Norte 3 945 935 1,01  Produtora  

Norte 4 255 175 1,46  Produtora  

Sul 1 542 411 1,32  Produtora  

Sul 2 1.013 915 1,11  Produtora  

Sul 3 1.014 872 1,16  Produtora  

Sul 4 907 827 1,10  Produtora  

Total Geral 9.280 9.290   

 

Figura 71. Origem/Destino por macrozona – período almoço 

 



 

174 

Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Osasco-SP 

5.2.4.1.6. Carregamentos: Pesquisa Volumétrica e Visual de Ocupação 

Na pesquisa Visual e de Ocupação, foram feitos levantamentos em 48 pontos de 

pesquisa, sendo 18 pontos nas entradas e saídas do Município de Osasco (os 

chamados postos da cordon line), e 28 pontos dentro do Município (chamados de 

postos da screen line). 

O resultado desta pesquisa e a respectiva metodologia de cálculo e processamento 

estão detalhados na Nota Técnica NT 09 Pesquisa de Contagem Volumétrica. Neste 

relatório, o enfoque será na análise dos volumes de passageiros em cada posto de 

pesquisa analisado. 

Para cada posto de pesquisa, foram coletadas a quantidade de ônibus, tanto 

municipais quanto intermunicipais, por sentido de direção da via, e a respectiva 

ocupação visual do ônibus. Através desta visualização, atribuem-se numericamente 

quantos passageiros estão dentro do ônibus, sejam sentados ou em pé. 

Somando-se os dois sentidos da via, durante a hora pico tarde, o posto mais 

carregado é o S14 – Rua Dona Primitiva Vianco, com 13,8 mil passageiros, sendo 

86% de passageiros municipais e 14% de passageiros intermunicipais, seguido pelo 

Posto S10 – Av. dos Autonomistas, sentido São Paulo, com 8,2 mil passageiros, com 

uma divisão de 41% para o transporte municipal e 59% para o transporte 

intermunicipal. 

Na hora pico almoço, o posto com maior carregamento é o Posto S10 – Av. dos 

Autonomistas, com 10,2 mil passageiros nos dois sentidos, com uma divisão de 69% 

para o transporte municipal e 31% para o transporte intermunicipal, seguido pelo 

Posto S14 – Rua Dona Primitiva Vianco, com 7,7 mil passageiros, sendo 89% do 

transporte municipal e 11% do transporte intermunicipal. 
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Figura 72. Carregamentos no transporte coletivo de acordo com a 

Pesquisa Volumétrica e Visual de Ocupação – PM (07h00 08h00) 

 

Figura 73. Carregamentos no transporte coletivo de acordo com a 

Pesquisa Volumétrica e Visual de Ocupação – PT (17h00 às 18h00) 
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Figura 74. Carregamentos no transporte coletivo de acordo com a 

Pesquisa Volumétrica e Visual de Ocupação PA (12h00 às 13h00) 
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Tabela 38. Carregamentos no transporte coletivo de acordo com a Pesquisa Volumétrica e Visual de Ocupação, separados linhas municipais e linhas 

intermunicipais 

Posto Local Sentido 
Pass 
PM 

Total 

Pass 

EP 

Tota 

Pass 

PT 

Tota 

Pass 
PM 

Inter 

Pass 

EP 

Inter 

Pass 

PT 

Inter 

Pass PM 
Munic. 

Pass EP 

Munic. 

Pass PT 

Munic. 

C01 Av. Victor Civita x Rodoanel Av. Victor Civita > Oeste 1.130 649 767 430 299 509 700 350 258 

C02 Estr. das Rosas x Rodoanel Estr. das Rosas > Sul 1.346 890 1.673 1.124 640 1.308 222 250 365 

C03 
R. Giusepe Saco – próximo à 

Entrada do Rodoanel 
R. Giusepe Saco > Oeste 425 656 1.244 115 250 494 310 406 750 

C04 Estr. da Gabiroba x Rodoanel Estr. da Gabiroba > Oeste 431 353 810 179 193 460 252 160 350 

C05 
Av. Mal. João Batista 
Mascarenhas de Moraes x 
Rodoanel 

Av. Mal. João Batista 
Mascarenhas de Moraes > 
Oeste 

80 105 224 30 30 114 50 75 110 

C07 R. Jussara próximo ao Rodoanel R. Jussara > Oeste 349 279 536 150 229 267 199 50 269 

C08 
R. Renato Magalhães de Cabral x 
R. Dom Feliciano 

R. Renato Magalhães de Cabral 
> Oeste 

483 415 484 35 - 160 448 415 324 

C09 
R. João Ferreira de Camargo x R. 

Abelardo Luz 

R. João Ferreira de Camargo > 

Oeste 
4.300 2.164 3.314 3.372 1.240 1.874 929 924 1.440 

C10 
R. Chico Mendes x R. Duarte da 
Costa 

R. Chico Mendes > Sul 3.139 2.387 2.618 2.258 1.492 1.929 881 896 689 

C11 
Av. Dr. Mauro Lindemberg 
Monteiro – próximo à Rodovia 
Anhanguera 

Av. Dr. Mauro Lindemberg 
Monteiro > Oeste 

1.424 395 1.249 1.394 335 949 30 60 300 

C12 
Av. Mutinga x R. Osvaldo 
Nascimento 

Av. Mutinga > Sudoeste 3.280 2.225 2.344 3.084 2.076 2.220 196 149 124 

C13 
Ponte dos Remédios x R. Frei 

Egidio Laurent 
Ponte dos Remédios > Oeste 4.681 1.926 3.518 2.966 1.185 2.211 1.716 742 1.306 

C14 
Viaduto Único Gallafrio x R. 
Armindo Hane 

Viaduto Único Gallafrio > 
Sudeste 

929 724 559 839 589 509 90 135 50 

C15 
Av. Hilário Pereira de Souza x Av. 
Franz Voegeli 

Av. Hilário Pereira de Souza > 
Oeste 

285 180 - 160 30 - 125 150 - 

C16 
Av. dos Autonomistas x R. Rosa 
D´Angelo Pisapia 

Av. dos Autonomistas > 
Sudeste 

5.884 4.664 6.278 4.918 3.320 4.658 966 1.344 1.620 

C17 
Av. Dr. Martin Luther King x R. 
Conde Luis E. Matarazzo 

Av. Dr. Martin Luther King > 
Oeste 

197 180 70 165 180 70 32 - - 

C19 
Av. Eng. Queirós Telles x R. 
Joaquim Lapas Veiga 

Av. Eng. Queirós Telles > Sul 1.595 1.186 2.247 1.082 596 1.026 514 590 1.221 

C20 
R. Cândido Fontoura x R. Kenkiti 
Shimomoto 

R. Cândido Fontoura > Sudeste 4.021 796 1.277 2.054 395 936 1.968 402 341 
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Posto Local Sentido 

Pass 

PM 
Total 

Pass 

EP 

Tota 

Pass 

PT 

Tota 

Pass 

PM 
Inter 

Pass 

EP 

Inter 

Pass 

PT 

Inter 

Pass PM 
Munic. 

Pass EP 

Munic. 

Pass PT 

Munic. 

S01 
Rua Três Pedras (acesso 
Edmundo Amaral) 

Rua Três Pedras > Sul 970 639 785 846 504 503 124 135 283 

S03 
R. Ceará sobre Rod. Castelo 

Branco 
R. Ceará > Sul 3.748 1.918 3.701 1.811 852 1.990 1.937 1.066 1.711 

S05 
Av. dos Autonomistas x R. Gen. 
Newton Estilac Leal 

Av. dos Autonomistas > Oeste 5.959 4.897 - 5.179 4.327 - 781 570 - 

S09 
Av. dos Autonomistas x Av. Sto. 
Antônio 

Av. dos Autonomistas > 
Sudeste 

5.919 3.390 4.215 4.483 2.179 2.541 1.436 1.212 1.675 

S10 
Av. dos Autonomistas em frente 
ao Shopping União 

Av. dos Autonomistas > 
Sudeste 

13.142 10.268 8.259 6.551 3.181 4.870 6.591 7.087 3.389 

S11 
R. da Estação x R. Ester 
Rombenso 

R. da Estação > Oeste 526 261 159 303 119 128 223 142 32 

S12 
Av. João Batista x Av. Mal. 
Rondon 

Av. João Batista > Oeste 5.965 4.209 3.941 1.996 1.656 1.763 3.970 2.554 2.178 

S14 
R. Dona Primitiva Vianco x R. 
Cipriano Tavares 

R. Dona Primitiva Vianco > 
Norte 

11.808 7.719 13.830 1.716 839 1.935 10.093 6.879 11.894 

S16 
Av. Bussocaba x Av. Padre 
Vicente Melilo 

Av. Bussocaba > Sul 5.941 2.736 2.707 1.792 691 744 4.149 2.044 1.963 

S18 Av. São José x R. Jandaia Av. São José > Sudoeste 1.936 1.374 1.363 1.526 789 752 410 585 611 

S19 Av. Brasil x R. Luis Durazo Av. Brasil > Sul 592 124 271 308 50 80 284 74 191 

S20 
R. Águas da Prata x R. Campina 
Grande 

R. Águas da Prata > Sudoeste 1.061 1.193 2.019 450 387 963 611 806 1.056 

S21 
Av. Pres. Médici x Av. Lourenço 

Beloli 
Av. Pres. Médici > Oeste 2.789 2.563 4.428 2.415 2.137 3.427 374 427 1.001 

S22 
Av. Dr. Alberto Jackson Byington 
x R. São Francisco 

Av. Dr. Alberto Jackson 
Byington > Sul 

2.903 1.500 1.690 1.737 1.092 1.150 1.166 409 540 

S23 
Av. João Ventura dos Santos x R. 
João Tomás da Silveira 

Av. João Ventura dos Santos > 
Oeste 

2.573 2.324 - 2.146 1.863 - 427 461 - 

S24 
Av. Pres. Costa e Silva x R. Maria 

Carvalho de Lima 

Av. Pres. Costa e Silva > 

Sudeste 
2.422 1.570 2.276 1.536 811 1.187 887 758 1.089 

S25 
Av. Getúlio Vargas x Av. 
Bandeirantes 

Av. Getúlio Vargas > Sul 5.720 3.986 - 1.952 1.234 - 3.768 2.752 - 

S27 
Av. Crisântemo x Av. Hildebrando 
de Lima 

Av. Crisântemo > Sul 2.521 1.211 1.485 313 42 21 2.208 1.169 1.464 

S30 
Av. Gal. Pedro Pinho x Av. Diogo 

Antônio Feijó 
Av. Gal. Pedro Pinho > Sul 5.353 3.324 2.849 2.382 1.259 1.094 2.971 2.065 1.755 

S31 
Av. João de Andrade x R. Antônio 
José Nurchis 

Av. João de Andrade > Sul 1.730 1.158 1.954 1.142 633 972 588 525 982 
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Posto Local Sentido 

Pass 

PM 
Total 

Pass 

EP 

Tota 

Pass 

PT 

Tota 

Pass 

PM 
Inter 

Pass 

EP 

Inter 

Pass 

PT 

Inter 

Pass PM 
Munic. 

Pass EP 

Munic. 

Pass PT 

Munic. 

S32 
Av. José Barbosa de Siqueira x R. 
Mário Stascioti 

Av. José Barbosa de Siqueira 
Noroeste 

2.171 1.187 1.310 852 527 432 1.319 660 878 

S33 
Av. Sarah Veloso x R. Bráulio 

Tertuliano Vieira 
Av. Sarah Veloso > Sudoeste 2.234 802 1.770 2.077 718 1.584 158 84 186 

S34 
Av. Valter Boveri x Av. Novo 
Osasco 

Av. Valter Boveri > Sudoeste 3.204 2.076 2.390 793 372 704 2.412 1.704 1.686 

S35 
Av. Benedito Alves Turibio x Rua 
Grécia 

Av. Benedito Alves Turibio > 
Oeste 

1.861 1.180 1.257 923 424 462 938 756 795 

S36 
R. João Carlos Munhoz Vaquero 
x R. Agostinho Navarro 

R. João Carlos Munhoz 
Vaquero > Sul 

2.732 1.539 1.986 1.068 565 832 1.664 974 1.154 

S37 
Rua Antonio C. Costa x Rua 
Quinze de Novembro 

Rua Antonio C. Costa > Sul 1.323 867 1.235 525 244 433 798 623 802 

S39 
Av. João Kauffman x Rua Minas 
Gerais 

Av. João Kauffman > Leste 4.030 2.378 2.405 2.005 997 1.124 2.024 1.381 1.281 

S40 
Av. Internacional x Rua João de 
Andrade 

Av. Internacional > Oeste 3.531 2.300 1.603 1.483 722 815 2.048 1.578 788 
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5.2.4.2. Demanda do sistema intermunicipal que atende Osasco 

Segundo os dados do sistema de bilhetagem eletrônica referentes ao mês de agosto 

de 2014, a demanda de passageiros transportados pelas 89 linhas metropolitanas 

que passam pelo Município de Osasco é de 7 milhões de passageiros / mês, não 

limitados aos passageiros que utilizam dessas linhas dentro do Município. Na média 

de dias úteis desse mesmo mês foram transportados 272 mil passageiros, caindo 

para 168 mil, na média dos sábados e para 91 mil, nos domingos. O Consórcio 

Anhanguera responde por 96% dessa demanda 

Tabela 39. Demanda transportada por consórcio em dias úteis, sábados e domingos 

  

 Anhanguera  Intervias Total 

Passageiros % Passageiros % Passageiros 

Passageiros / mês 6.727.172  96,0% 281.540  4,0% 7.008.712  

Média dias úteis 261.298  96,0% 10.871  4,0% 272.169  

Média sábados 161.731  96,0% 6.687  4,0% 168.418  

Média domingos 86.903  95,6% 3.970  4,4% 90.873  

Considerando a agregação de destinos por município, as linhas com destino ao 

Município de São Paulo transportam 49% dos passageiros, enquanto que as linhas 

com destino Osasco transportam 45% dos passageiros. 

Tabela 40. Demanda das linhas intermunicipais agregadas pelos principais destinos 

Destinos 
Média DU Média Sab. Média Dom. 

Pass. %  Pass. % Pas. % 

Linhas para Osasco 100.235,00  37% 71689 43% 40854 45% 

Centro 51.077,00  19% 34764 21% 21005 23% 

Vila Yara 49.158,00  18% 36925 22% 19849 22% 

Linhas para São Paulo 146.793,00  54% 84943 50% 44224 49% 

Metrô Butantã 24.744,00  9% 13.702  8% 8.344  9% 

Pinheiros 27.229,00  10% 15.244  9% 6.520  7% 

Lapa 58.038,00  21% 35.586  21% 19.301  21% 

Terminal Barra Funda 13.796,00  5% 7.709  5% 4.380  5% 

Outros 22.986,00  8% 12.702  8% 5.679  6% 

Linhas para Barueri 25.141,00  9% 11.786  7% 5.795  6% 

Total 272.169,00  100% 168418 100% 90873 100% 

5.2.4.3. Demanda do trem metropolitano 

A Linha 8 – Diamante da CPTM possui grande influência dentro do Município de 

Osasco. Os dados de demanda disponíveis se referem a dezembro de 2013. Naquele 

mês, o trem metropolitano registrou uma movimentação de 104 mil passageiros por 

dia, distribuídas em cinco estações; esta quantidade de passageiros representava 

24% do total transportado pela Linha 8 – Diamante, que era de 438 mil passageiros. 
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Tabela 41. Demanda embarcada nas estações da CPTM  no Município de Osasco 

Estação Município MDU (12/2013) 

Presidente Altino  Osasco  12.298 

Osasco  Osasco  54.896 

Comandante Sampaio (km 18) Osasco  13.563 

Quitaúna  Osasco  4.286 

General Miguel Costa (ex km 21)  Osasco / Carapicuíba 19.020 

Total das estações em Osasco  104.063 

 

Figura 75. 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. 

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 perguntado 

se o usuário da linha municipal complementa a sua viagem com outro modo de 

transporte. As respostas demonstram que 33,9% dos usuários de linhas municipais 

realizam a integração com o Trem da CPTM.  

Considerando que a demanda média transportada no sistema municipal durante um 

dia útil é de 214.278 passageiros, conforme visto anteriormente, 72.640 pessoas 

fazem o percurso Linha Municipal + Trem CPTM por dia. Este número representa 

73,6% da soma da demanda das cinco estações de Osasco da CPTM, apesar de não 

haver nenhum tipo de benefício tarifário para essas transferências. 
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Percebe-se um padrão de produção e atração de viagens tendo a Região Central 

como grande gerador de viagens; durante o período da manhã, o Centro possui 

característica de atrator de viagens, sendo que no período da tarde o seu perfil é 

de produção de viagens. 

O elevado número de transferências das linhas municipais para a CPTM mostra a 

importante relação dos usuários do sistema de transporte municipal com as linhas 

do trem metropolitano, indicando a necessidade de melhorar esta importante 

integração entre modos e ampliar a acessibilidade para as outras estações além da 

Estação Osasco. 

5.2.5.Infraestrutura para o transporte coletivo 

5.2.5.1. Terminais de ônibus urbanos 

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, em também parte 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 pode permitir um trajeto alternativo de conexão da zona 

sudoeste do Município com a CPTM, na Estação do Km 21. 
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Mapa 41. Localização dos terminais urbanos no Município de Osasco 

 

No que se refere à dimensões, capacidade operacional e infraestrutura, a situação 

desses terminais também varia muito, dependendo em parte do seu porte e do seu 

papel na rede de transporte.   
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 Terminal Largo de Osasco 

Este terminal está localizado na Área Central do Município, no Largo de Osasco, junto 

à Estação Osasco da CPTM. Na verdade, são dois terminais, um localizado ao norte 

e outro a sul da linha férrea. É o terminal mais importante do sistema de transporte 

coletivo de Osasco, uma vez que permite acesso ao trem metropolitano, abrigando 

uma grande quantidade de linhas de ônibus dos sistemas municipal e metropolitano. 

O Terminal Largo de Osasco é ponto final de 10 linhas municipais, com uma 

frequência na hora pico manhã de 52 ônibus/hora, enquanto que 28 linhas trafegam 

de passagem pelo local, ou 131 ônibus/hora. 

Foto 16. Terminal Largo de Osasco (sul) 

 

Foto 17. Terminal Largo de Osasco (norte) 
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 Terminal Vila Yara 

Localizado na Vila Yara, na Av. dos Autonomistas, este terminal é um importante 

ponto de conexão metropolitana. Além das linhas municipais de Osasco, operam 

neste terminal linhas intermunicipais e linhas municipais de São Paulo. Dentro da 

rede de transporte do Município de Osasco, este é o principal ponto de parada de 

linhas, sendo o final de 22 linhas, com uma frequência na hora pico manhã de 91 

ônibus/hora. 

Foto 18. Terminal de Vila Yara 

 

 Terminal Helena Maria 

O Terminal Helena Maria está localizado na Rua Walt Disney, servindo como ponto 

final de linhas que atendem à porção oeste da região norte, tanto do transporte 

municipal quanto do intermunicipal. São duas linhas municipais com ponto final, 

com uma frequência de 16 ônibus/hora na hora pico manhã. 

Foto 19. Terminal Helena Maria 
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 Terminal Novo Osasco 

Localizado na Praça Avelino Francisco de Lima, o Terminal Novo Osasco atende a 

rede de linhas da região sul do Município. É um ponto importante de confluência de 

linhas que vem das regiões mais distantes da região sul do Município. Possuem ponto 

final neste local três linhas, com uma frequência na hora pico manhã de 12 

ônibus/hora. 

Foto 20. Terminal Novo Osasco 

 

 Terminal Santa Maria 

Localizado no extremo sul do Município de Osasco, o Terminal Santa Maria atende 

as linhas de ônibus da região sul do Município, além de servir de ponto inicial de 

linhas do serviço intermunicipal da EMTU, que se utilizam da Rodovia Raposo 

Tavares para acessar o Município de São Paulo. Quatro linhas municipais possuem 

ponto final neste local, com 19 partidas na hora pico manhã. 

Foto 21. Terminal Santa Maria 
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 Terminal Km 21 

Este terminal está localizado no Município de Carapicuíba, nas proximidades da 

Estação General Miguel Costa da CPTM e do viaduto do Rodoanel Gov. Mário Covas 

sobre a Av. dos Autonomistas, pertencendo a macrozona Quitaúna.  

Atualmente, além de linhas do Município de Carapicuíba, existe apenas uma linha 

municipal de Osasco com ponto final neste local, porém, em função da sua 

localização na divisa entre os dois municípios pode ser melhor utilizado pelos 

moradores de Osasco como opção de acesso às linhas da CPTM.  

O Terminal Km 21 está sendo reformulado e faz parte do projeto Corredor Oeste da 

EMTU. 

Foto 22. Vista do local previsto para a futura implantação do Terminal Km 21 

 

 Terminal Primeiro de Maio 

Localizado no bairro Primeiro de Maio, foi recém inaugurado no mês de maio/2015, 

atendendo a linha 008 – Jardim Primeiro de Maio – Vila Yara, e a linha intermunicipal 

180 – Jardim Primero de Maio – São Paulo Lapa. 

Foto 23. Terminal Primeiro de Maio 
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 Terminal Jardim Veloso 

Instalações localizadas em uma pequena praça na Av. Benedito Alves Turíbio 

concentra pontos iniciais de diversas linhas municipais e metropolitanas, com 

abrigos, bancos e instalações de apoio aos motoristas 

Foto 24. Terminal Jardim Veloso 

  

 Terminal Munhoz Junior 

A Estação de Transferência Munhoz Junior foi construída pela EMTU na região norte 

do Município, na divisa com Barueri; a exemplo dos demais terminais instalados nos 

bairros, concentra pontos terminais de linhas municipais e metropolitanas, com 

abrigos, bancos e instalação de apoio aos motoristas. 

Foto 25. Terminal Munhoz Junior 

  

5.2.5.2. Tratamento preferencial para o transporte coletivo 

O Município de Osasco possui faixa exclusiva para ônibus nos eixos das avenidas 

dos Autonomistas (sentido Leste-Oeste), Getúlio Vargas (sentido Norte-Sul), avenidas 

Presidente Kenedy e Nações Unidas, e na região na Rua Antônio Agu, Marechal 

Floriano e Rua Dona Primitiva Vianco. Na região Sul, há faixa exclusiva na Av. Novo 

Osasco, somando um total de 14,3 quilômetros de tratamento exclusivo para o 

coletivo (ver item 5.1.1.4). 



 

189 

Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Osasco-SP 

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 

durante o período entre 06:00 e 09:00 no período da manhã e entre 16:00 e 20:00 no 

período da tarde. Esta proibição se estende por 1,9 quilômetros. 

Mapa 42. Vias com tratamento preferencial para o transporte coletivo 
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5.2.5.3. Pontos de parada 

Durante a fase de levantamento de dados primários foi realizado um completo 

inventário dos pontos de ônibus localizados no Município, quando foram verificadas 

as condições de manutenção e conservação dos equipamentos (abrigos) e das 

calçadas onde estão instalados. 

Foram cadastrados 1.459 pontos de parada, sendo que a maior parte conta apenas 

com uma identificação do local (placa em poste ou demarcador). 

Tabela 42. Infraestrutura nos pontos de 
parada 

Figura 76. Infraestrutura nos pontos de parada 

Identificação Quantidades 

Com abrigo 408 28,0% 

Placa (Poste, Palito) 937 64,2% 

Sem identificação 100 6,9% 

Sem informação 14 1,0% 

Total 1.459 100,0% 
 

 

Foto 26. Postes utilizados para demarcação dos pontos de parada 
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Apenas 408 pontos (28% do total) possuem abrigos, de variados modelos e 

dimensões, sendo que em menos na 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. 

Foto 27. Modelos de abrigos instalados nos pontos de parada 
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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. 

Tabela 43. Condições de infraestrutura dos pontos de parada 

Identificação 
Baia de Estac. Iluminação Acessibillidade 

Não Sim S/ Inf Não Sim S/ Inf Não Sim S/ Inf 

Com abrigo 399 9   9 399   389 17 2 

Placa (Poste, Palito) 925 12   11 926   925 3 9 

Sem identificação 100     2 98   98 2   

Sem informação     14     14     14 

Total 
1424 21 14 22 1423 14 1412 22 25 

97,6% 1,4% 1,0% 1,5% 97,5% 1,0% 96,8% 1,5% 1,7% 

Em quase todos os pontos de parada 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. 

Tabela 44. Condições de infraestrutura dos pontos de parada 

Calçadas Quantidades 
Conservação da Calçada 

Bom Regular Ruim S/ info 

até 1,00 m 20 1,4% 2 7 11   

Entre 1,00 e 1,50 101 6,9% 18 43 38 2 

Entre 1,50 e 2,00 264 18,1% 67 90 103 4 

Entre 2,00 e 2,50 307 21,0% 42 146 117 2 

Entre 2,50 e 3,00 255 17,5% 54 126 73 2 

Maior que 3,00 499 34,2% 118 234 140 7 

Não identificado 9 0,6% 2 1 5 1 

Sem calçada 4 0,3%     4   

Total 
1459 100,0% 303 647 491 18 

    20,8% 44,3% 33,7% 1,2% 

 

Os terminais existentes desempenham papéis distintos: os maiores, localizados em 

pontos de integração (física) entre sistemas, como o Largo de Osasco e Vila Yara, 

desempenham importante papel na articulação da rede, enquanto que os terminais 
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menores, localizados nos bairros, tem papel limitado ao apoio operacional, com 

instalações para os operadores – banheiro e refeição – e espaço para recolhida dos 

ônibus. 

Com um sistema integrado tarifariamente, os terminais de menor porte podem ser 

ampliados no futuro para que tenham um papel de maior relevância. 

A reduzida extensão de tratamento prioritário ao transporte coletivo reflete em 

maiores tempos de deslocamentos dos usuários das linhas. 

A qualidade do serviço não é medida apenas pela parte da viagem embarcada, 

sendo essencial a condição dos pontos de parada; nesse sentido, deve-se aumentar 

a quantidade de pontos com abrigo para melhorar o conforto dos usuários de 

transporte coletivo e melhorar a imagem do sistema. 

5.2.6.Política tarifária 

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

dentro do Município de Osasco. Cada gestor coloca 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 ao Município de 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 45. 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, através 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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5.2.7.Indicadores de desempenho do sistema 

5.2.7.1. Pesquisa de catraca 

Esta pesquisa possui como objetivo a obtenção de números reais para a quantidade 

de passageiros transportados, a quilometragem rodada e a frota alocada, por dia, por 

cada uma das empresas operadoras. 

Feita durante os dias 22 e 29 de março de 2015, os resultados mostram uma 

semelhança com os dados coletados através da bilhetagem e mostrados no capítulo 

de demanda anterior. Na média, foram transportados 208.825 passageiros, sendo 

111.267 pela Viação Urubupungá e 97.558 pela Viação Osasco (53,3% e 46,7%, 

respectivamente). 

Figura 77. Demanda por tipo de dia e empresa 

 

A quilometragem rodada foi de 76.050 km em todas as viagens de um dia útil, sendo 

39.174 km (51,5%) pela Viação Urubupungá e 36.876 km (48,5%) pela Viação 

Osasco. 

Figura 78. Quilometragem rodada por tipo de dia  
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Com relação à frota operacional, efetivamente em operação no sistema nos dias úteis, 

são utilizados 366 veículos, sendo que a Viação Urubupungá alocou 184 veículos e a 

Viação Osasco 182 (50,3% e 49,7%, respectivamente). 

Aos sábados, a frota diminui para 236 veículos (64,4% dos dias úteis), enquanto que 

aos domingos a frota é de 142 veículos (38,8% dos dias úteis). 

Figura 79. Quilometragem rodada por tipo de dia  

 

Um dos índices mais relevantes para a avaliação da produtividade do sistema é o IPK, 

ou Índice de Passageiro por Quilômetro, que apresenta uma maior taxa na operação 

da Viação Osasco, com um índice de 3,24 passageiros por quilômetro, contra 2,84 da 

Viação Urubupungá. 

Outro importante indicador de desempenho de sistema é o PVD, ou Passageiros por 

Veículo por Dia, que na Viação Urubupungá este índice é de 604 passageiros por 

ônibus por dia, contra 535 passageiros por veículo por dia na Viação Osasco 

Tabela 46. Indicadores operacionais por tipo de dia 

Empresa  Média D. Uteis Sábado Domingo 

Urubupungá 

IPK 2,840 2,494 1,730 

PVD 604,05 572,07 464,74 

Percurso Médio 212,67 229,42 268,69 

Viação Osasco 

IPK 3,246 2,646 1,390 

PVD 535,45 536,55 392,35 

Percurso Médio 202,39 227,64 282,29 

Total 

IPK 2,746 2,357 1,563 

PVD 569,94 556,27 430,08 

Percurso Médio 207,56 228,63 275,20 

 



 

196 

Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Osasco-SP 

5.2.7.2. 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, 

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). A tabela e o gráfico a seguir 

mostram estes dados. 

Figura 80. Avaliação da qualidade geral 

  

Para fins de comparação da qualidade geral do transporte de Osasco, a tabela e 

gráfico abaixo mostra alguns resultados obtidos em pesquisas realizadas pela 

consultora nos últimos três anos em cidades brasileiras. De fato, a nota 5,19 significa 

relativamente uma boa nota, acima de cidades com menor população, como por 

exemplo em Bauru-SP.  

O sistema operado pela Metra (concessionária que atua no corredor metropolitano de 

transportes São Mateus-Jabaquara e na extensão Diadema-Brooklin) possui boa 

avaliação, pelo fato de possuir uma boa infraestrutura de corredores e bons veículos 

em operação, o que influencia também na boa nota obtida pela rede de linhas de São 

Bernardo do Campo. 

Tabela 47. Comparação de pesquisas recentes de avaliação da qualidade geral 

Sistema Índice Aprovação + Regular 

Grande ABC - Metra 6,59 91% 

São Bernardo do Campo 5,49 78% 

Osasco 5,19 76% 

Bauru 4,69 67% 

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)

2,9%

32,6%

40,4%

17,0%

7,1%

Muito bom Bom Regular

Ruim Péssimo
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Salvador 2,88 37% 

A nota geral atribuída pelos usuários entrevistados (Qualidade Geral) é apenas média, 

considerando como referência uma nota de avaliação 5,00; os únicos atributos que 

mereceram uma avaliação mais positiva foram o comportamento dos motoristas e o 

estado de limpeza e conservação dos veículos. Os itens pior avaliados foram a 

operação nos finais de semana e a lotação dos veículos. 

Figura 81. 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. 
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Figura 82. Principal problema apontado na avaliação espontânea 

 

Figura 83. Principal problema apontado na avaliação estimulada 

 

5.2.7.3. Pesquisa sobe/desce 

Pela Pesquisa de Sobe e Desce, pode-se verificar o nível de serviço das viagens feitas 

pelas linhas municipais de Osasco. 
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Na pesquisa, verifica-se o número de pessoas que estavam dentro 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 tarde (entre 17h00 e 19h00), a porcentagem do trajeto com carregamento 

regular ou ruim diminui para 7,9% do trajeto, conforme se verifica na tabela a seguir. 

Tabela 48. 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 84. Nível de serviço nas linhas municipais de Osasco 
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5.3. Transporte Ativo 

5.3.1.Transportes ativos na legislação municipal 

5.3.1.1. Legislação urbanística 

O Plano Diretor de Osasco é de 2004 e encontra-se em processo de revisão desde 

2012. Cabe apontar, em relação às políticas públicas voltadas para a mobilidade 

pedonal e de bicicletas, a ausência de princípios, diretrizes, planos e ações voltadas 

para esses modos de locomoção. A elaboração do Plano de Mobilidade de Osasco não 

suprirá essa importante lacuna da legislação, mas estabelecerá parâmetros para a 

política de mobilidade no Município, para que atenda ao disposto na lei da Política 

Nacional de Mobilidade (lei n° 12.587/2012) e também informará o processo de 

revisão do Plano Diretor naquilo que couber.  

Com esse objetivo, cumpre apontar que a recente lei federal busca a integração entre 

os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade de 

pessoas e cargas no território. Também define diretrizes que orientem a consecução 

dessa política, entre elas a prioridade dos modos de transportes ativos sobre os 

motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte 

individual motorizado (art. 6°, inciso II). Nesse sentido, os modos ativos devem ser 

contemplados de forma prioritária nos planos de ação tratados no Plano de 

Mobilidade. 

As duas normas fundamentais da legislação urbanística do Município, o Plano 

Diretor (Lei Complementar n° 125/2004) e a Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS 

(Lei n° 1.485/1975) não preveem ações ou diretrizes que tratem dos modos ativos e 

de 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 e ciclistas.  

A análise da legislação busca além de apontar as lacunas, indicar onde a relação 

entre a política de uso e ocupação do solo se relaciona com os meios ativos, de forma 

positiva e negativa. Em outras palavras, trata-se de apontar como a ausência de 

reflexão sobre as necessidades e incentivos aos ativos é causa e consequência de uma 

situação de quase absoluta dedicação das políticas municipais aos meios 

motorizados, principalmente o transporte individual, privilegiando seu uso em todas 

as esferas do planejamento urbano: na circulação, nas edificações  ou na provisão da 

infraestrutura.  

Por fim, a análise também traz exemplos de como outros municípios vem tratando de 

maneira diferente os ativos em suas legislações, a fim de dar concretude à necessária 

relação entre sua mobilidade e o uso e ocupação do solo no planejamento urbano. 
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5.3.1.2. Legislação sobre calçadas 

As calçadas são um elemento fundamental para garantir a segurança e a qualidade 

da mobilidade pedestres, sendo necessária uma política que defina claramente as 

responsabilidade sobre a sua construção e manutenção. O Município de Osasco 

possui legislação específica tratando do tema que, segundo informações da equipe 

técnica da Prefeitura, se encontra em processo de revisão, orientada pelo objetivo 

enunciado de garantir um passeio público que atenda às necessidades coletivas. 

A lei n° 1.732/1973, com redação alterada pela lei n° 4.138/2007, define como regra 

geral a responsabilidade dos proprietários e compromissários dos imóveis  na 

construção e na manutenção das calçadas, nos lotes localizados em vias e 

logradouros públicos dotados de guias e sarjetas, edificados ou não, (art. 4°). São 

definidos ainda 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 (ZECS) (parágrafos 1° e 2° do art. 4°). 

A fiscalização e a aplicação de multas em razão do descumprimento das regras e/ou 

da falta de manutenção das calçadas é prevista na legislação, que também define 

prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de recebimento de notificação ou da 

publicação do edital. O Decreto n° 1.732/1983 regulamentou o procedimento de 

notificação via edital e definiu casos de isenção dessa obrigatoriedade para 

proprietários que estejam desempregados há mais de três meses, ou aqueles com 

rendimentos de até três salários mínimos. 

A multa prevista na lei é de 1 (uma) Unidades Fiscal Municipal (UFM) por metro 

quadrado da área irregular e que necessite de obra de reparo ou construção do 

passeio. Hoje a UFM de Osasco está fixada em R$ 2,5329 (Decreto n° 11.052/2014). 

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. 

A cobrança pela melhoria das calçadas pode ser feita por meio da instituição do 

instrumento tributário da contribuição de melhoria, como já utilizado quando da 

urbanização e asfaltamento de vias. 

5.3.1.3. Provisão de estacionamento 

A legislação urbanística do Município de Osasco estimula a construção de 

estacionamentos nas edificações. Essa política é promovida a partir de diversos 

dispositivos da Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS (lei n° 1.485/1975), 

introduzidos na norma pela Lei Complementar n° 267/2013, e tem como forma 

básica de operar a exclusão das áreas destinadas ao estacionamento de veículos 

motorizados do computo do coeficiente de aproveitamento para fins de edificação, de 

grandes volumes construtivos. 

A LUOS limita a exclusão do total construído de garagens cobertas, estacionamentos 

ou pátios de carga, descarga e manobra de veículos até o limite de 50% do coeficiente 
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de aproveitamento de todas as zonas. Este limite não se aplica quando houver lençol 

freático a menos de dois metros de profundidade em pelo menos 50% da área do lote. 

Nesses casos, as áreas destinadas ao estacionamento de veículos não são 

computadas, sem limitação em relação ao coeficiente de aproveitamento permitido 

para a zona de localização.  

As alterações promovidas em 2013 incentivam a construção de garagens acima do 

nível do solo até o limite de 12,60 metros (cerca de 4 pavimentos) em todas as zonas 

do Município, tornando mais econômica a construção dos estacionamentos,  

independente das dimensões da via.  

Entretanto, a legislação não leva em conta a relação da necessidade de oferta de 

estacionamentos com o território da cidade. A definição e a obrigação de construir 

vagas de estacionamentos se dá a partir da área construída e do uso previsto, sem 

considerar, por exemplo, a existência de uma boa infraestrutura de transporte 

público nas proximidades do empreendimento, como é o caso da Área Central de 

Osasco. Assim, é exigida uma disponibilidade de vagas de estacionamento mesmo 

onde elas são desnecessárias, ou mesmo indesejáveis, funcionando nesses casos 

como um elemento indutor do tráfego motorizado. 

Além disso, o Centro de Osasco está repleto de imóveis, com baixa densidade 

construtiva, utilizados como estacionamento privado. O mapa e conjunto de fotos na 

figura a seguir ilustram uma série de estabelecimentos desse tipo dentro do perímetro 

central. Esses estabelecimentos estão distribuídos em toda a Área Central, sem que 

haja um planejamento de modo a evitar circulação de automóveis internamente ao 

Centro.  

Ao contrário, na perspectiva de uma política de mobilidade urbana, deve ser revista 

a exigência (e o estímulo) para a oferta de vagas de estacionamento em novos 

empreendimentos, principalmente quando situados em áreas de tráfego 

congestionado e atendidas por sistemas de transporte coletivo. Mais uma vez 

observando as diretrizes da lei da Política Nacional de Mobilidade, é previsível que a 

manutenção de uma política urbana que fomenta e incentiva a construção de vagas 

de estacionamento a esmo pelo território irá induzir a utilização dos modos de 

transporte motorizados individuais. 
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Figura 85: Exemplos de áreas de estacionamento no Centro 

 

Exemplo concreto da tentativa de mudar essa forma tradicional de tratar a política 

de estacionamento nos municípios brasileiros foi feita pelo Município de São Paulo, 

em sua recente revisão do Plano Diretor (lei n° 16.050/2014) que, ao definir rede 

estrutural de transporte coletivo como eixo estruturador da transformação urbana, 

determinou com orientação para a revisão da LUOS estabelecer limites mínimos e 

máximo de área construída computável destinada a estacionamento de veículos, 

condicionando o número máximo à compensação urbanística por sua utilização. 

Assim, nos eixos do sistema viário estrutural da Cidade dotados de sistemas de 

transporte público, não apenas será dispensado o atendimento das disposições 

relativas à construção de um número mínimo de vagas para estacionamento, como 

que toda a área construída ocupadas por vagas que ultrapassar 1 vaga por unidade 

habitacional, no uso residencial, ou 70 m2 de área construída, nos usos não 

residencial e misto, passará a ser considerada como área computável. 

Outro exemplo interessante de uma nova orientação para a política de mobilidade 

urbana na legislação urbanística, em especial para os modos de Transporte ativos, é 

o Plano Diretor do Município de Vitória que passou a exigir a oferta de vagas para 

bicicletas para a aprovação de empreendimentos geradores de viagens. 



 

204 

Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Osasco-SP 

A legislação municipal define a responsabilidade dos proprietários e 

compromissários dos imóveis na construção e manutenção das calçadas, sendo 

que, para os eixos predominantemente comerciais e de serviços, são definidos o 

material preferencial (concreto) e o padrão obrigatório único (mosaico branco e 

preto). Cabe a Prefeitura a fiscalização quanto sua manutenção para garantir as 

condições de circulação. 

A legislação não leva em conta a necessidade de oferta de estacionamentos e 

garagens em relação ao território da cidade, exigindo uma disponibilidade de vagas 

mesmo onde elas são desnecessárias, ou até mesmo indesejáveis, funcionando 

nesses casos como um elemento indutor do modo individual motorizado.  

A Área Central, mesmo dispondo de razoável oferta de transporte público, está 

repleta de imóveis, com baixíssima densidade construtiva, utilizados como 

estacionamentos privados. 

5.3.2.Condições gerais para a mobilidade não motorizada em Osasco 

A pesquisa Origem-Destino (OD) da RMSP 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 49. 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 e as barreiras físicas. Em relação à topografia, os mapas a seguir 

mostram as dificuldades colocadas para pedestres e ciclistas em alguns vetores de 

deslocamentos, especialmente nos extremos sul e norte do Município. 

Percebe-se que na várzea do Rio Tietê, que corta o Município no sentido leste-oeste, 

exatamente onde está localizada a Área Central de Osasco, e ao longo de importantes 

avenidas construídas em fundos de vale, no sentido norte-sul, as principais avenidas 

apresentam situação bastante favorável para a circulação não motorizada. 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. 
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Figura 86. Mapas de declividade e elevação 

 

Além da topografia, barreiras naturais ou artificiais que cruzam o Município também 

dificultam a mobilidade da população. Foram estabelecidas duas categorias de 

barreiras, considerando o nível de separação imposto e a dificuldade de sua 

transposição. 

Foram classificadas como de nível 1 as barreiras naturais (Rio Tietê) ou construídas 

(ferrovia e rodovias), tais como pontes, viadutos ou túneis. Percebe-se pelo mapa que 

o Município de Osasco encontra-se cercado nos limites nordeste, pela Rodovia 

Anhanguera, no extremo sul pela Rodovia Raposo Tavares, e, especialmente, a oeste, 

pelo Rodoanel Mário Covas. No espaço intraurbano, três grandes obstáculos dividem 

as porções norte e sul do Município: a linha férrea, o Rio Tietê e a Rodovia Castelo 

Branco. 

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 

zona norte do território ao Centro ou aos outros territórios ao sul. Trajetos 

concentrados em poucas vias obrigam a população a fazer longos desvios, 

naturalmente sobrecarregados pelo 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.  
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Além dessas barreiras com maior dificuldade para transposição, um segundo nível 

de dificuldade se coloca de forma limitada, apenas para os meios ativos. 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 veículo, 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 sejam obrigados a fazer percursos mais longos e demorados, quando não 

negativos em relação ao destino final, ou a se expor a situações de alto risco, fazendo 

travessias em lugares ou condições inseguras. 

Figura 87. Barreiras físicas para a circulação não motorizada 

 

A partir da análise dessas barreiras, foram delimitadas manchas de isócronas para 

usuários a pé e de bicicleta nesse eixo leste-oeste, a partir das estações da CPTM. 
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Figura 88. Barreiras físicas e isócronas para a circulação de pedestres 

 

Figura 89. Barreiras físicas e isócronas para a circulação de ciclistas 
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Percebe-se pelo mapeamento das isócronas a pé, que a zona sul sofre menor impacto 

das barreiras existente no deslocamento, enquanto que, para a zona norte, o Rio Tietê 

se coloca como uma barreira para esses modos, devido especialmente à falta de 

transposições, distância excessiva a ser percorrida ou priorização de modos 

motorizados nas travessias existentes. 

A mancha de isócronas com bicicleta demonstra também problemas de conexão 

norte-sul decorrente das falhas na transposição do rio. No entanto, o alcance do modo 

cicloviário propicia uma abrangência maior. 

5.3.2.1. Condições de transposição das barreiras 

Se a utilização das isócronas deram uma avaliação preliminar das condições de 

mobilidade dos modos ativos, as vistorias em campo permitiram aferir as reais 

condições e dificuldades enfrentadas pelas pessoas em trajetos relativamente curtos 

e que deveriam ser passíveis de serem realizados a pé ou de bicicleta. 

a) Transposições da ferrovia 

A figura a seguir revela quatro pontos de travessia da linha férrea entre as estações 

Presidente Altino e Comandante Sampaio da CPTM. 

Figura 90. Transposições da linha férrea 
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A primeira foto mostra o viaduto que compõe o eixo das avenidas Nova Granada e 

Getúlio Vargas, quando acessado pela Avenida dos Autonomistas. Apesar de contar 

com uma faixa de pedestre, a acessibilidade a esse viaduto é bastante comprometida, 

especialmente para pessoas com mobilidade reduzida. 

A segunda e a terceira fotos ilustram a falta de qualidade das passarelas sobre a via 

férrea presentes na região do Bonfim e de Osasco, enquanto que a quarta traz a 

transposição na estação Presidente Altino. Em geral são lugares ermos, com baixa 

presença de comércio, iluminação precária, nenhuma proteção contra intempéries e 

graves problemas de acessibilidade. Além disso, o sistema de calçadas para acessar 

essas infraestruturas tem manutenção precária, sem qualquer sinalização para os 

pedestres indicando a localização e distâncias das passarelas. 

b) Transposições da Rodovia Castelo Branco 

As fotografias da figura a seguir tratam das transposições da Rodovia Castelo Branco.  

Figura 91. Transposições da Rodovia Castelo Branco 

 

A primeira foto é da travessia de pedestres da Avenida Getúlio Vargas na esquina 

com a Rua Paula Rodrigues. Há no local uma passagem sob a rodovia, com calçadas 

apresentando nível regular de conservação, porém os gradis instalados impõem um 

zigue-zague no canteiro central que, além de comprometer o conforto dos pedestres, 
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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 

tempo do semáforo, obrigando os pedestres a aguardarem no canteiro central estreito 

e inseguro por um novo ciclo para concluir a travessia.  

Esta situação é um bom exemplo de como os pedestres têm o tempo e a qualidade de 

sua viagem submetidos a uma decisão de necessidade de garantia da fluidez dos 

veículos motorizados. Importante ressaltar que embaixo da rodovia existem dois 

pontos de ônibus que são destino de viagens de moradores do entorno da avenida, 

especialmente dos enormes conjuntos residenciais no entorno das 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 fotografia mostra uma travessia informal sob a rodovia, às margens do 

"braço morto" do rio Tietê. A passagem está localizada próxima ao Parque das 

Bicicletas, com uma precária e perigosa passarela no barranco concretado do 

afluente que sustenta a rodovia. Aparentemente construída para evitar acidentes 

graves, a passarela foi encontrada pela equipe técnica ao perceber o contínuo fluxo 

de pedestres, inclusive crianças e idosos, que surgiam por debaixo da estrutura da 

pista. A utilização deste tipo de passagem, apesar dos riscos inerentes, comprova a 

demanda por novas transposições que sejam diretas, seguras e confortáveis para 

atender às necessidades da população. 

c) Transposições do Rio Tietê 

Igualmente precárias são as estruturas para a transposição, a pé, do Rio Tietê, que 

se apresentam como um grave problema para acesso da zona norte ao Centro e para 

as estações da CPTM.  

As poucas transposições que existem, ora priorizam os modos motorizados, ora impõe 

uma distância incompatível com o deslocamento a pé. As vistorias realizadas 

constataram uma série de problemas de acessibilidade e, muitas vezes, falta completa 

de condições para o acesso a esses pontos de transposição.  

Tendo isso em vista, elaborou-se uma série de imagens, a seguir, que retratam essas 

condições precárias. Cabe ressaltar que esses problemas não são exclusivos desse 

local e são encontrados em diversos outros pontos do município. No entanto, a 

importância dessa infraestrutura de transposição para a dinâmica intraurbana de 

Osasco, levou a sua escolha como exemplo do problema. Além da óbvia falta de 

atendimento às condições mínimas de acessibilidade universal, desrespeito às linhas 

de desejo dos usuários, 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 a ocorrência de violência. 
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Figura 92. Alternativas para transposição do Rio Tietê 

 

Figura 93. Transposição do Rio Tietê 
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A dificuldade de transposição do Rio Tietê foi considerada em três propostas de 

Projetos de Intervenção Urbana: as Operações Urbanas Consorciadas Tietê I e II, e a 

proposta de Área de Intervenção Urbana Eixo Tietê. Esses três projetos contemplam 

também propostas de transformar as margens do rio em um parque linear. Como 

propostas de parques são, por natureza, includentes de modos ativos, agrupamos as 

proposições de parque e de transposição dos três projetos com o intuito de agrupá-

los em uma leitura única e reforçá-las (figura acima). 

A topografia e as barreiras físicas se apresentam como dois graves problemas para 

modos ativos de transporte na Cidade de Osasco, por outro lado, na várzea do Rio 

Tietê, exatamente onde está localizada a Área Central, e ao longo de importantes 

avenidas construídas em fundos de vale, há uma situação bastante favorável para 

a circulação não motorizada. 

Afastando da várzea, tanto em direção ao norte como ao sul, as condições de 

transposições no sentido leste-oeste são difíceis e precisarão ser devidamente 

tratadas, possivelmente aproveitando os eixos da rede hídrica.  

Nas barreiras naturais (Rio Tietê) ou construídas (ferrovia e rodovias), tais como 

pontes, viadutos ou túneis, as possibilidades de transposição são limitadas e 

privilegiam os modos de transporte motorizados individuais, causando graves 

problemas de acessibilidade para pedestres e ciclistas. 

Outra dificuldade para os meios ativos é 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, ou ainda da falta de fiscalização no descumprimento das regras de trânsito. 

Os projetos em desenvolvimento na Prefeitura, tanto para melhorar as ligações 

existentes (Corredor da Av. Visconde de Nova Granada) ou construir uma nova 

(Eixo Norte) configuram-se como uma oportunidade de implementar uma 

transposição de qualidade, com projeto específico para as travessias de pedestres 

e ciclistas. 
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5.3.3.Condições para circulação de pedestres 

A partir de levantamentos realizados e de reuniões com atores importantes para a 

mobilidade ativa do Município, foram levantados alguns problemas específicos para 

pedestres. 

A transposição do Rio Tietê se apresenta 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 e dificultam ou mesmo põe em risco os 

pedestres e ciclistas, ora impõe uma distância incompatível com aquela realizável a 

pé. 

Considerando as estações da CPTM como centros de irradiação de viagens a pé, 

praticamente toda a Área Central e os pontos de atração de viagem são acessíveis 

com uma caminhada de até 15 minutos. Situação bem distinta se apresenta ao norte 

da ferrovia, onde as condições de acesso são piores em função da barreira constituída 

pelo rio. 

Figura 94. Isócronas para a circulação de pedestres a partir das estações da CPTM e polos de 

atração de viagens 
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Há problemas gerais no Município relativos à acessibilidade universal e, por vezes, 

falta completa de locais seguros para circulação de pedestres. Esse problema se 

mostra mais grave em locais próximos a pontos de interesse para pessoas com 

mobilidade reduzida, como idosos, crianças e deficientes físicos. 

Preocupada com os problemas de mobilidade da parcela de 6,2% da população de 

Osasco que conta com deficiência e, ao mesmo tempo acatar legislação federal 

(Decreto Nº 7.612 de 17/11/2011, o qual estabelece o Plano Nacional dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência – Viver sem Limite), a Prefeitura elaborou seu próprio plano 

Viver sem Limite. O objetivo foi de implementar novas iniciativas e intensificar ações 

que atualmente já são desenvolvidas em benefício desse segmento da população. As 

ações municipais seguiram a estrutura do plano nacional que prevê quatro eixos de 

atuações: (i) acesso à educação; (ii) inclusão social; (iii) acessibilidade; e (iv) acesso à 

saúde. Quanto à acessibilidade, o Plano Municipal Viver sem Limite prevê uma série 

de ações, sob responsabilidade de algumas secretarias e, principalmente da SETRAN, 

que incluem a implementação deste Plano de Mobilidade Urbana e a incorporação da 

Lei de Acessibilidade às Pessoas com Deficiência, compreendendo: (i) discutir o início 

da adequação das obras de adaptação de vias públicas pelos bairros e territórios com 

maior incidência de pessoas com deficiência; (ii) rever o plantio de árvores em 

calçadas para atender a legislação de acessibilidade; (iii) rever o posicionamento nas 

calçadas de postes, lixeiras, orelhões e outros equipamentos (mobiliário urbano); (iv) 

promover em cada rua recapeada e novas vias, rampas de acesso nas calçadas; e (v) 

adaptar o entorno das unidades habitacionais do programa “Minha Casa, Minha 

Vida” para garantir a acessibilidade, por meio da ampliação da contrapartida do 

Município para os futuros empreendimentos com vistas a garantir uma reserva para 

obras nesse sentido. Esse plano encontra-se na Câmara Municipal para aprovação. 

5.3.3.1. Calçadas 

Em geral, as condições para circulação de pedestres no sistema viário do Município 

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, situação 

comum à maioria das cidades brasileiras. 

Foi realizado um levantamento das condições do sistema viário principal da cidade, 

ao longo de 110 quilômetros de vias, incluindo a existência de calçadas, largura, 

material utilizado e estado de conservação. Considerando a instalação de calçadas 

em ambos os lados das vias, foram avaliados 220 km de calçadas, 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 não pode ser 

considerado animador, uma vez que essas são as principais ruas e avenidas do 

Município. 

Mesmo no Centro, as condições de circulação a pé não são ideais. Isso pode ser 

observado na série de fotos da Rua Primitiva Vianco, apresentadas a seguir, que 

ilustram a recente reforma da calçada à qual priorizou o estacionamento para 

automóveis e deixou um espaço insuficiente para os pedestres. 
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Figura 95. Calçada na Rua Primitiva Vianco 

 

 

Nos bairros de topografia acidentada, 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 96: Degraus nas ruas Júlio Silva (1) e Antônio Fiorita (2) e calçada com largura efetiva 

inadequada na Av. João Batista (3) 

 

Na falta de uma legislação adequada, não há restrição para rebaixamento de guias, 

fazendo com que alguns estabelecimentos, como postos de gasolina, rebaixem as 

guias ao longo de toda a sua fachada, contrariando a Resolução n° 38/1998 do 

Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, que exige demarcação de entrada e saída 

de postos de gasolina, garagens e oficinas, sendo que somente nestas será permitido 

o rebaixamento da guia, causando insegurança para os pedestres, principalmente 

nas esquinas. 
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Figura 97: Guias 100% rebaixadas nas ruas Euclides da Cunha (1), Júlio Silva (2) e Av. dos 

Autonomistas (3) 

 

Também não há restrição para estacionamento nos recuos frontais, causando 

conflitos entre pedestres e os modos motorizados que acessam os lotes. Estas 

situações pioram a relação dos pedestres com os empreendimentos, reduzem o 

conforto para os transeuntes e aumentam a inseguridade no passeio, como pode ser 

observado na figura acima, fotos 1 e 3. 

Comportamentos inadequados por parte de motoristas, e até mesmo de ciclistas, não 

contribuem para a criação de um ambiente seguro para a circulação das pessoas. 

 

Foto 28. Sem infraestrutura, ciclistas 

utilizam as calçadas 
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5.3.3.2. Segurança 

Não há dados adequadamente sistematizados sobre fatalidades no trânsito de 

Osasco, o que dificulta a análise das condições de segurança desses usuários do 

sistema de circulação. Entretanto, além das situações de precariedade das calçadas 

exemplificada anteriormente, algumas medidas de moderação do tráfego motorizado 

que estão sendo tomadas em outras cidades, em especial em São Paulo, não são 

praticadas em Osasco.  

Por exemplo, 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. 

Nas vistorias de campo, e nas demandas apresentadas nas reuniões setoriais, foram 

identificados alguns pontos com condições desfavoráveis para os pedestres, causadas 

pelo projeto geométrico ou de sinalização adotado pela Prefeitura. Um novo olhar 

sobre a Cidade por parte da própria Administração Municipal poderia eliminar ou 

pelo menos mitigar essas situações: 

a) Intervenções viárias na Av. Getúlio Vargas, na altura da Capelinha, foram 

orientadas para o tráfego motorizado, causando transtornos para os pedestres, 

aumentando a quantidade de travessias para acesso dessa avenida para o 

mercado Mendes Peixoto e diversos estabelecimentos, além do posicionamento 

de um semáforo, que foi implementado em local com dificuldade para 

visualização entre pedestres e motoristas. 

b) No início da Av. Maria Campos, na saída do Viaduto Dona Ignês Colino, a 

geometria favorece os veículos motorizados na conversão à direita para a Rua 

Jaime Regalo Pereira, criando uma barreira para os pedestres que ficam 

impedidos de cruzar a rua nesse local, conforme foto 1 da figura a seguir. 

c) Ainda na Av. Maria Campos, as faixas para travessia de pedestres 

implementadas em zigue-zague não respeitam a linha de desejo dos pedestres e 

impõe percursos extensos e exigem maior tempo para a travessia completa (foto 

2 da figura a seguir). 
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Figura 98. Exemplos de problemas para travessias de pedestres (Av. Maria Campos) 

 

d) Ponto de ônibus instalado na Av. dos Autonomistas, entre as faixas de pedestre 

das ruas João Crudo e Albino dos Santos, com cerca de 650 metros de distância 

entre elas, fazendo com que os pedestres atravessem a avenida em situação de 

alto risco. 

Foto 29. Ponto de ônibus distante da faixa de 

pedestres 
Foto 30. Pedestres atravessam a avenida em 

local inadequado 

  

5.3.3.3. 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 

serviços tradicional, há uma grande movimentação de pessoas para acesso à Estação 

da CPTM, além da presença de hospitais, shopping centers e outros polos de atração 

de viagens. 

O Centro apresenta alta vitalidade, com intenso fluxo de pedestres, especialmente no 

eixo da Rua Antônio Agu, onde existe um calçadão, que é tido como a segunda maior 
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rua comercial do Estado de São Paulo, ficando atrás apenas da Rua 25 de Março, em 

São Paulo. Essa vitalidade, com uma intensidade um pouco menor, também foi 

observada nos finais de semana, inclusive aos domingos, com muitas lojas em 

funcionamento e uma feira livre na Av. João Batista. 

Foto 31. Calçadão da Rua Antônio Agu Foto 32. Acesso à estação da CPTM 

  

Foto 33. Calçadão da Rua Antônio Agu 

 

Além do eixo do calçadão, a Rua Primitiva Vianco também apresenta uma grande 

concentração de estabelecimentos comerciais e de serviços e um alto fluxo de pessoas 

circulando a pé, apesar da falta de largura adequada na calçada em um dos lados da 

via, decorrente da oferta de estacionamento na via, conforme já comentado. 

5.3.3.4. Áreas verdes 

Outra questão importante para modos ativos, por estarem mais suscetíveis às 

condições climáticas, é que estes requerem algum tipo de proteção ao longo de seu 

caminho. Praças e áreas verdes são uma forma de amenizar esses desconfortos. 

Apesar de ser pouco arborizado e apresentar escassez de locais para descanso, há 

algumas praças bastante arborizadas dentro do perímetro central, e uma 

imediatamente fora dela, na continuação do eixo da Rua Antônio Agu. 
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Figura 99. Áreas verdes e alguns 

pontos de interesse na Área Central 

 

Cada um desses espaços de descanso ou lazer dentro do perímetro tem um tipo de 

uso. Aquelas que apresentaram utilização mais intensa são as praças Padroeira do 

Brasil e Marquês de Herval. Segue abaixo uma breve descrição de cada um 

Figura 100. Praça Padroeira do Brasil (trecho norte) 
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A Praça Padroeira do Brasil fica na porção sudeste do perímetro central, próxima à 

Av. Maria Campos. A praça é dividida em duas partes por um conjunto pequeno de 

lotes entre elas. A parte ao norte apresenta uma vegetação arbórea bastante densa, 

proporcionando uma vasta sombra. Com uma configuração mais linear, conta com 

alguns bancos e um conjunto de mesas na parte central. Junto a esse conjunto de 

mesas instalou-se um comerciante informal (ambulante) que supre um serviço que 

não é oferecido no entorno dessa praça. 

Figura 101. Praça Padroeira do Brasil (trecho sul) 

 

A porção sul dessa praça também apresenta bastante densidade de árvores, no 

entanto mais concentradas no perímetro da praça, criando uma área de luz no seu 

centro. Além de também ser bem servido de bancos, essa parte da praça conta com 

um conjunto de equipamentos de exercício, instalados em uma área bastante vasta. 

Falta nessa praça, ou em qualquer praça dentro do perímetro central, um espaço 

com brinquedos infantis. Talvez por essa razão esses equipamentos para exercícios 

estavam sendo mais utilizados por crianças do que adultos. Essas condições (excesso 

de espaço para esses equipamentos, falta de local para crianças e a apropriação 

dessas) é sugestivo na necessidade de maior oferta de equipamentos desse tipo no 

Centro. 
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Figura 102. Praça junto à EMEF Marechal Bitencourt e Praça Paschoal Iazeta 

 

A leste do eixo da Rua Antônio Agu encontram-se duas pequenas praças também 

vastamente arborizadas, mas com pouco espaço para utilização pela população. No 

extremo sul da Rua Dr. Mariano Jatati Marcondes Ferraz, encontra-se uma praça em 

frente à EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Marechal Bitencourt (foto 

1 da figura acima). Apesar de estar na frente de uma escola, e contar com uma área 

razoavelmente ampla no seu interior, essa praça não oferece qualquer equipamento 

para crianças, além de contar com pouquíssimos bancos.  

A outra praça em questão, um pouco a norte dessa em frente à EMEF, é a Praça 

Paschoal Iazeda, dividida pela Rua Dr. Mariano Jatati Marcondes Ferraz em duas. 

Apesar da arborização agradável e contar com alguns bancos, as praças contém 

trechos de ruas, utilizados como estacionamento, que as separam das edificações 

lindeiras. 
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Figura 103. Praça Marquês do Herval 

 

Ainda no eixo da Rua Dr. Mariano Jatati Marcondes Ferraz, no cruzamento com a 

Av. João Batista, encontra-se a Praça Marquês do Herval, dividida em quatro partes 

pelas vias citadas. Dois desses trechos contam com uma arborização densa e bancos. 

O uso dessa praça parece ser bastante intenso, tanto durante a semana como no 

final de semana. 

Figura 104. Praça Vinte e Um de Dezembro (junto ao Mercado Municipal) 
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Por fim, junto ao Mercado Municipal, encontra-se a Praça Vinte e Um de Dezembro. 

Apesar de também contar com uma vasta arborização perimetral, essa praça é quase 

toda tomada por um estacionamento para automóveis (fotos 1 da figura acima); o 

estacionamento na praça é rotativo e, nas ruas lindeiras no entorno do mercado, há 

uma grande quantidade de imóveis servindo como estacionamentos. 

Figura 105. Praça Duque de Caxias 
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A praça Duque de Caxias fica no eixo da Rua Antônio Agú. Apesar de bem arborizada 

e relativamente bem servida de locais para descanso, falta manutenção de modo geral 

e equipamentos para lazer. 

5.3.3.5. Acesso às estações da CPTM 

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

Essas linhas são acessadas por cinco estações dentro do perímetro do município: 

Presidente Altino, Osasco, Comandante Sampaio (km 18), Quitaúna e Miguel Costa 

(km 21). Destas somente duas possuem acesso às duas margens do eixo ferroviário, 

Osasco e Presidente Altino, podendo ser utilizadas como infraestrutura de 

transposição dessa barreira. 

Figura 106. Estação Presidente Altino (entorno) 

 

A Estação Presidente Altino está localizada no limite leste do município, próxima à 

divisa com São Paulo. Essa estação garante a transposição da linha férrea neste 

ponto da cidade, 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 destacamos a agência do 

Poupatempo, na Av. Hilário Pereira de Souza, e os centros universitários mais a sul, 

UNIFIEO e Anhanguera. De todo modo, todos esses pontos apresentam uma 
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distância razoável em relação à saída da estação, mas podem ser facilmente 

acessados por bicicleta. 

Figura 107. Estação Presidente Altino (transposição) 

 

A figura acima ilustra as condições imposta aos usuários desta estação para acessar 

o território ao sul. Além da distância a ser percorrida, não existe qualquer tipo de 

proteção contra intempéries.  

Em ambos os lados da linha férrea, o acesso à estação se dá por pequenas praças, 

no entanto falta proteção às intempéries e arborização, além precária manutenção e 

ausência de locais para descanso. O desenho viário promove a circulação de 

automóveis, com larguras de faixa e raios de giro favoráveis à velocidade, além de 

inexistir infraestrutura adequada para travessias, como uma simples demarcação de 

faixa de pedestre ou iluminação, ou qualquer elemento de moderação de tráfego. 

Tampouco há qualquer infraestrutura para guarda de bicicletas, seja um 

bicicletários, como encontrado na Estação Osasco, ou um simples paraciclos. 

Figura 108. Estação Presidente Altino – Acesso Norte 
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Figura 109. Estação Presidente Altino – Acesso Sul 

 

Uma das propostas contidas na Área de Intervenção Urbana (AIU) Eixo Tietê indica 

uma transposição da linha férrea próximo à Estação Presidente Altino associado à 

um empreendimento, conforme ilustrado pela figura abaixo. 

Figura 110. Proposta de transposição da ferrovia associada a empreendimento 

 

A Estação Comandante Sampaio localiza-se na Av. dos Autonomistas, a oeste do eixo 

da Av. Visconde de Nova Granada. O acesso à estação pela Autonomista se dá por 

uma rua lateral, ao lado de um terreno utilizado para estacionamento, para o qual 

poderia ser dado uma utilização mais adequada, em função de sua localização 

privilegiada. O território ao norte da linha do trem é inacessível por essa estação. 

Assim como os acessos à Estação Presidente Altino, o ambiente é árido, pouco 

arborizado, sem local para descanso ou proteção contra intempéries. Para os 

ciclistas, também não há local para guarda de bicicleta, havendo inclusive uma placa 

indicando proibição do uso da grade em torno do estacionamento para prendê-las. 

Essa estação fica relativamente próxima do atual campus da UNIFESP, um polo 

atrativo de viagens com um público majoritariamente jovem, que poderia se favorecer 

de uma oferta de infraestrutura cicloviária para acesso por bicicleta e local para 

guarda do veículo na estação e no campus. 
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Figura 111. Estação Comandante Sampaio 

 

A estação Quitaúna está localizada 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 Quitaúna é árido, sem local para descanso, sem arborização 

ou proteção contra intempéries, e não há local para guarda de bicicleta. 

Figura 112. Estação Quitaúna  

 

As estações Comandante Sampaio e Quitaúna ficam próximas ao perímetro da OUC 

Tietê I e, a partir dela, deverá ser ocupada a área ao norte da ferrovia, ampliando a 

possibilidade de acesso ao trem metropolitano para os moradores dos bairros da zona 

norte. A ocupação desta área também é prevista na AIU Eixo Tietê. 
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Figura 113. Proposta de ocupação ao norte da ferrovia na OUC Tietê 1 

 

Figura 114. Proposta de ocupação ao norte da ferrovia na AIU Tietê 

 

A transposição do Rio Tietê se apresenta como um grave problema para a conexão 

do Centro e das estações da ferrovia com os bairros da zona norte. 

Há problemas relativos à acessibilidade universal e, por vezes, falta completa de 

locais seguros para circulação de pedestres, essencialmente nos locais próximos a 

pontos de interesse para pessoas com mobilidade reduzida. 

As condições para circulação de pedestres são apenas razoáveis. As calçadas são 

relativamente melhores na região central e nos bairros mais consolidados, e vão se 



 

231 

Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Osasco-SP 

deteriorando nos bairros mais afastados, mas mesmo no Centro, as condições de 

circulação a pé não são ideais. 

Pesquisas realizadas em 110 quilômetros de vias do sistema estrutural foi 

detectado que apenas 13,5 km (6%) não dispõem de calçadas e onde há, 45% 

encontram-se em bom estado de conservação, 35% estão regulares e 14% ruins. 

Nos bairros de topografia acidentada, em ruas com maior declividade, é comum a 

existência de degraus nas calçadas, em razão da priorização do acesso aos lotes 

para os automóveis. 

Não há restrição/fiscalização para estacionamento nos recuos frontais, causando 

conflitos entre pedestres e os modos motorizados que acessam os lotes. 

Nos principais eixos viários, mesmo onde as condições geométricas da via e dos 

passeios são desfavoráveis, a velocidade máxima regulamentada é de 60 km/h, o 

que aumenta o risco de acidentes e a gravidade destes. 

O Centro de Osasco, além da atividade comercial e de serviços tradicional, conta 

com uma grande movimentação de pessoas para acesso à Estação da CPTM, além 

da presença de hospitais, shopping centers e outros polos de atração de viagens. 

Há grande vitalidade durante toda a semana, inclusive aos domingos, com muitas 

lojas em funcionamento e uma feira livre na Av. João Batista. 

No eixo do calçadão as condições de circulação são bastante favoráveis, porém, nas 

demais vias comerciais do Centro, observa-se que as larguras das calçadas não 

estão adequadas aos fluxos que recebem. 

Apesar de ser pouco arborizado e apresentar escassez de locais para descanso, há 

algumas praças que amenizam a temperatura e oferecem bancos e outros 

equipamentos dentro do perímetro central. 

5.3.4.Transporte cicloviário em Osasco 

A pesquisa Origem-Destino da Região Metropolitana indica que a quantidade de 

viagens cotidianas utilizando bicicleta em Osasco ainda é pouco expressiva, apesar 

de ter apresentado um crescimento de 16,7% no período entre as duas últimas 

edições da pesquisa (0,6% das viagens em 1997 e 0,7% em 2007). 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 com esse modo seja ainda reduzida, a pesquisa 

indica uma concentração de viagens com 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 115. Principais eixos de viagens com bicicleta segundo OD 2007 

 

A figura a seguir demonstra o potencial da bicicleta como modo de deslocamento 

intraurbano e de acesso à principal estrutura de transporte metropolitano. A 

concentração de pontos de interesse que apresentam distâncias cicláveis é mais um 

elemento que confirma a necessidade de uma política de mobilidade urbana que torna 

seguro e confortável o deslocamento em bicicleta. 
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Figura 116. Isócronas para a circulação de ciclistas a partir das estações da CPTM e polos de 

atração de viagens 

 

5.3.4.1. Presença de bicicletas nas contagens veiculares 

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 os ciclistas. Ainda assim, em 30 deles foi registrada a presença 

de bicicletas (ver figura abaixo). As quantidades de ciclistas de fato foram baixas: 

0,2% do total de veículos contados em todos os pontos, ou 0,5%, se forem descartados 

os pontos por onde não circularam 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). 
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Figura 117. Locais da pesquisa de contagem veicular onde foram registradas bicicletas 

  

Outra contagem foi realizada pelo CICLOSASCO, um grupo de cicloativistas da 

cidade, para embasar uma análise que foi apresentada para a Prefeitura em reunião 

setorial de preparação do Plano de Mobilidade e também no Conselho Municipal da 

Mobilidade Urbana. 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. 

  

Posto Local Bicicletas

C 01 Av. Victor Civita 77

C 02 Estr. das Rosas 51

C 03 R. Giusepe Saco 43

C 04 Estr. da Gabiroba 92

C 05 Av. Mal. João Batista Mascarenhas de Moraes 82

C 07 R. Jussara 100

C 08 R. Renato Magalhães de Cabral 46

C 09 R. João Ferreira de Camargo 124

C 10 R. Chico Mendes 91

C 11 Av. Dr. Mauro Lindemberg Monteiro 42

C 12 Av. Mutinga 84

C 13 Ponte dos Remédios 189

C 14 Viaduto Único Gallafrio 37

C 15 Av. Hilário Pereira de Souza 44

C 19 Av. Eng. Queirós Telles 30

C 20 R. Cândido Fontoura 63

S 01 Rua Três Pedras 21

S 03 R. Ceará 38

S 05 Av. dos Autonomistas 68

S 13 R. Antônio Agú 15

S 14 R. Dona Primitiva Vianco 30

S 16 Av. Bussocaba 144

S 18 Av. São José 53

S 19 Av. Brasil 99

S 20 R. Águas da Prata 68

S 21 Av. Pres. Médici 182

S 22 Av. Dr. Alberto Jackson Byington 54

S 23 Av. João Ventura dos Santos 35

S 24 Av. Pres. Costa e Silva 224

S 25 Av. Getúlio Vargas 48
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Figura 118. Pontos de contagem de bicicletas na pesquisa realizada pela CICLOSASCO 

 

Tabela 50. Contagens de ciclistas realizadas pela CICLOSASCO 

Locais de Contagem Manhã Tarde 

1 Av. Getúlio Vargas 255 313 

2 Av. Bandeirantes  169 

3 Av. Pres. Costa e Silva  155 

4 Av. Pres. Kennedy (Ayrosa) 127  

5 Av. Pres. Kennedy (Rochdale)  108 

6 Av. dos Autonomistas 98  

7 Av. Fuad Auada  83 

8 Av. Bussocaba 63  

9 Av. Maria Campos  42 

10 Av. Hilário Pereira de Souza 37  

11 Av. Visconde de Nova Granada  65 

5.3.4.2. Perfil dos ciclistas 

Uma segunda pesquisa foi realizada pela CICLOSASCO com entrevistas no acesso ao 

bicicletário existente junto à Estação Osasco da CPTM. O questionário buscou 

levantar o perfil dos usuários, o padrão de uso da bicicleta, as principais vias 

utilizadas e os bairros de origem e destino das viagens. 
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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: 

Figura 119. Idade dos entrevistados Figura 120. Escolaridade dos entrevistados 

  

Perguntados a respeito da adoção da bicicleta como meio de transporte e a 

quantidades de dias por semana em que se utiliza a bicicleta, 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. 

Figura 121. Frequência de uso da bicicleta Figura 122. Tempo de uso da bicicleta 

  

Por fim, a pesquisa incluiu um questionamento sobre as rotas utilizadas pelos 

entrevistados para acesso ao bicicletário. Como a pesquisa se limitou a usuários do 

bicicletário, as respostas refletem as opções de rotas para acesso à região central, 

provavelmente não incluindo trajetos que fazem outras conexões, seja diametrais ou 

entre bairros próximos. 

Figura 123. Principais vias utilizadas para 

acesso ao bicicletário 
Figura 124. Principais vias utilizadas na 

viagem de retorno 

  

Percebe-se nos gráficos acima, que o conjunto das avenidas Bussocaba/Hirant 

Sanazar/Maria Campos/Fuad Auada/Brasil constituem um importante eixo norte-

sul para acesso à Estação Osasco e à Região Central. Essa rota também é destacada 

pela pesquisa Origem-Destino, conforme pontuado anteriormente. 
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Figura 125. Rotas indicadas pela pesquisa no bicicletário e cruzamento com o estado de 

conservação do sistema viário 

 

5.3.4.3. 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 em 2008, junto ao canteiro central da Av. Presidente João 

Goulart, com pouco mais de 600 metros de extensão. 

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. Visconde de Nova Granada; entretanto, em 2014, alegando falta de condições de 

segurança adequadas, 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 para 

Brasília 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 do 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 34. Ciclofaixa na Av. Pres. João Goulart Foto 35. Ciclovia na R. Walt Disney 

  

Foto 36. Ciclovia na Av. Mal. Edgar de Oliveira Foto 37. Parque da Bicicleta 
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Figura 126. Mapeamento da infraestrutura cicloviária no Município de Osasco 

 

Quanto à infraestrutura para estacionamento de bicicletas, existe apenas um 

bicicletário inaugurado em 2012 junto à Estação de Osasco da CPTM, que conta com 

apenas cerca de 160 vagas, insuficientes para atender a demanda de usuários 

inscritos que ultrapassa a marca de 1 mil ciclistas. 

Não há locais para guarda segura de bicicletas nas outras estações, resultando no 

uso do mobiliário público do entorno para travamento das bicicletas, apesar de 

sinalização proibindo essa prática. 

Foto 38. Bicicletário lotado em Osasco Foto 39. Bicicletas em frente à Estação CPTM 
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Foto 40 e 41. Bicicletas amarradas em poste e lixeira na Rua Primitiva Vianco no centro 

  

5.3.4.4. Ciclofaixa operacional de lazer 

Em 06 de outubro do 2013 foi inaugurada a Ciclofaixa Operacional de Lazer de 

Osasco, nos mesmo moldes da instituída na Capital em 2009. Abrange um circuito 

de cerca de 7 km, interligando o Parque Municipal Chico Mendes, na zona sul, com 

o Parque Ecológico Rochdale, na zona norte, percorrendo as avenidas Prof. Hirant 

Sanazar, Domingos Odália Filho e Brasil, com travessia da ferrovia pelo viaduto 

Guerino Spitalletti. A ciclofaixa é operada apenas nos domingos e, segundo relato dos 

cicloativistas, é suspensa nas semanas próximas ao Natal, alegando a intensificação 

do uso das vias por automóveis em direção ao Centro. 

Foto 42. Ciclofaixa de lazer em Osasco Foto 43. Trajeto pela Av. Bussocaba 

  

 

A pesquisa OD do Metrô detectou que o número de viagens diárias por bicicleta em 

Osasco ainda é pouco expressiva, apesar de um pequeno crescimento. A maior 

concentração de viagens com bicicleta como modo principal é na ligação entre a 

porção centro-sul (Novo Osasco) e nordeste (Mutinga), com cerca de 1,3 mil viagens 

diárias 
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Nas contagens realizadas em 48 pontos estratégicos do sistema viário durante um 

dia útil, em 30 deles foi registrada a presença de bicicletas. As quantidades de 

ciclistas mais expressivas foram registradas na Av. Bussocaba (144), na Av. 

Presidente Médici (182), na Ponte dos Remédios (189) e na Av. Pres. Costa e Silva 

(224). 

Outra pesquisa foi realizada pelo CICLOSASCO, em 10 pontos não coincidentes 

com os anteriores, nos períodos da manhã e da tarde, que constatou maior número 

de ciclistas na Av. Getúlio Vargas (313, à tarde), Av. Bandeirantes (169) e Av. Pres. 

Costa e Silva (155).  

A pesquisa de entrevista no acesso ao bicicletário da Estação Osasco da CPTM, 

feita pelo mesmo grupo, mostrou que os ciclistas são predominantemente do sexo 

masculino (87%), com idade entre 30 e 35 anos (29%) e razoável grau de 

escolaridade. A maioria (84%) utiliza esse meio de transporte cinco dias ou mais 

por semana. O eixo das avenidas Bussocaba/Hirant Sanazar/Maria Campos/Fuad 

Auada/Brasil é a rota mais importante.  

A infraestrutura para o transporte cicloviário se limita a pequenos trechos isolados 

e sem continuidade. No bairro Piratininga existe o Parque das Bicicletas que oferece 

um espaço para prática de bicicross, porém não há um acesso seguro dos ciclistas 

a ele. 

Existe um bicicletário junto à Estação de Osasco da CPTM, que conta com apenas 

160 vagas, insuficientes para a demanda de usuários inscritos que ultrapassa a 

marca de 1 mil ciclistas. Não há locais para guarda nas outras estações, resultando 

no uso do mobiliário público do entorno para travamento das bicicletas. 

Todos os domingos opera a Ciclofaixa Operacional de Lazer, num circuito de cerca 

de 7 km, desde o Parque Municipal Chico Mendes até o Parque Ecológico Rochdale, 

percorrendo as avenidas Prof. Hirant Sanazar, Domingos Odália Filho e Brasil, com 

travessia da ferrovia pelo viaduto Guerino Spitalletti. 
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5.4. 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, à instalação de estabelecimentos industriais no Município e, apesar da 

saída de muitas destas rumo ao interior do Estado, algumas ainda permanecem e 

juntamente com os centros de distribuição de importantes redes de comércio, 

colocam a Cidade como importante polo de atração/geração de viagens. A presença 

destes empreendimentos explica a circulação da quantidade expressiva de veículos 

de fora da Cidade em suas vias, principalmente de caminhões. 

Para caracterizar o transporte de cargas no Município, neste capítulo são abordados 

os seguintes aspectos básicos: sistema viário e uso e ocupação do solo; quantidades 

e distribuição horária da circulação de caminhões e estacionamento 

5.4.1.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, para análise, a divisão virtual 

do Município em três zonas distintas: 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 do Metrô), compreende a parte mais ao 

norte do Município, 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.  

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 em esperam a realização 

de operação de carga e descarga. Esses veículos, em geral de grande porte, aguardam 

então sua chamada na própria via, criando frequentes impasses com moradores e 

dificultando a circulação dos demais veículos, principalmente do transporte coletivo 

que atende aos inúmeros conjuntos habitacionais.  

A segunda zona corresponde a 12,3% de área do Município, abriga 4,9% da população 

e 23,5% dos empregos (OD-2007 do Metrô), 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 estrada de ferro da CPTM, 

onde se posiciona a Estação Osasco com grande afluxo de pedestres que incentivou 

o comércio e motivou a criação de via exclusiva de pedestres e a restrição de 

circulação de caminhões. A estrada de ferro e a rodovia dificultam a conexão dos 

fluxos de veículos com a zona norte.  

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.  
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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 do Metrô). 

No Mapa 43 destacam-se as macroáreas de indústria, comércio e serviços, bem como 

o sistema viário principal e as rodovias; no Mapa 44 a zona norte e a localização dos 

principais grandes empreendimentos. 

As características da malha viária principal e a distribuição espacial dos 

empreendimentos sugerem, a divisão virtual do Município em três zonas distintas: 

- Zona norte – caracterizada pela concentração de indústrias, empresas de 

transporte e mais de 30 centros de logística de abastecimento e inúmeros 

conjuntos habitacionais.  

- Zona centro – caracterizada pela concentração de atividades de comércio 

varejista e serviços, nela há ainda três shoppings centers – Shopping Plaza, 

Super Shopping e União – e diversos hospitais. Essa zona se sobressai como 

um polo de centralidade.  

- Zona sul – onde se destacam áreas residenciais, eixos comerciais e de serviço 

e áreas industriais nas proximidades do Rodoanel. 

5.4.2.Circulação de caminhões no Município 

Foram realizadas contagens volumétricas classificadas em 61 seções e contados 

veículos em 115 movimentos de tráfego em período das 6h00 às 19h59. A figura 

abaixo mostra a localização dos pontos de contagem. 

Essas contagens resultaram em 86.157 caminhões, 5,1% do total dos 1.684.677 

veículos registrados, entre os quais, além de caminhões, estão incluídos: auto, 

bicicleta, moto, ônibus (fretado, rodoviário, intermunicipal) e micro-ônibus. Pelo 

cálculo de equivalência de veículos, foram obtidos 1.778.143 veículos-equivalentes, 

sendo que os caminhões, neste caso, representam 12,1%. 

Tabela 51. Fatores de equivalência utilizados, por tipo de veículo pesquisado 

Veículo Fator  

Automóvel 1,00 

Caminhão (todos os tipos) 2,50 

Ônibus (todos os tipos) 2,00 

Micro ônibus 1,50 

Motos/bicicletas 0,35 
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Mapa 43. Áreas de concentração de comércio, serviços e indústria 

 

Mapa 44. Áreas de concentração de centros de distribuição 
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Figura 127. Localização dos pontos de contagem 

 

As pequenas diferenças obtidas dos volumes de tráfego – simples e equivalente , nos 

totais e individualmente por posto e movimento, se devem à grande quantidade de 

motos cuja equivalência igual a 0,35, rebaixando o valor do volume equivalente. Há 
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casos em que o volume equivalente chega a ser menor do que o simples, como nos 

movimentos da Av. Dr. Martin Luther King ˃ Leste (C17-2) e da Rua Antônio C. Costa 

˃ Norte (S37-1). 

No movimento da Rua Renato Magalhães de Cabral ˃ Oeste (S8-1), por exemplo, 

foram registradas 3.800 motos para um total de 685 caminhões. No total, a 

quantidade pesquisada de motos é superior ao somatório de caminhões e ônibus. 

Figura 128. 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. 

Tabela 52. Quantidades simples e acumuladas de caminhões nos postos de maior participação 

Área Posto Caminhão 
Acumulado 

Qtde. % 

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% 

AUTO
80,9%

MOTO
9,5%

CAMINHÃO 
5,1% ÔNIBUS E 

MICRO-ÔNIBUS
4,3%
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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.  

Dos 61 postos de contagens selecionados, os 20 localizados no cordon line, 

codificados com a letra C, computam juntos 28.672 caminhões. Estes postos estão 

localizados muito próximos dos limites do Município, sendo possível supor que 

grande parte desse volume tenha origem e/ou destino fora de Osasco. 

Mesmo que os totais diários de cada movimento no mesmo posto sejam semelhantes, 

há diferenças na distribuição horária. Enquanto um movimento apresenta volume 

maior no início da manhã e menor no fim da tarde, o outro inverte essa tendência. 

Da mesma forma, em alguns postos, há maior entrada no início da manhã e menor 

saída à tarde, em outros ocorre o contrário. Isso pode ser observado nos gráficos a 

seguir de quatro pontos mais carregados e localizados no contorno do Município. 

Figura 129. Distribuição horária do volume 

de caminhões na Av. dos Autonomista, 

proximidades do Rodoanel (posto C6) 

Figura 130. Distribuição horária do volume 

de caminhões na Rua Jussara, sob o Rodoanel 

(posto C7) 

  

Figura 131. Distribuição horária do volume 

de caminhões na Av. Dr. Mauro Lindemberg 

Monteiro, proximidades da Rodovia 

Anhanguera (posto C11) 

Figura 132. Distribuição horária do volume 

de caminhões no Vd. Único Gallafrio, 

proximidades de São Paulo (posto C14) 
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5.4.3.Distribuição horária e hora-pico 

Pela soma da hora móvel de todos os postos pesquisados, verifica-se que a faixa 

horária de maior carregamento – 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 como hora-pico o período das 7h às 8h, sendo também 

relevantes os horários das 18h às 19h e o entrepico das 12h às 13h. 

Figura 133. Quantidade de caminhões por 

faixa horária (todos os postos) 
Figura 134. 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. 

Figura 135. Distribuição de caminhões nos 

postos de contorno e internos, por faixa 

horária (todos os postos) 

Figura 136. Distribuição de caminhões nos 

postos de contorno, entrando e saindo de 

Osasco, por faixa horária (todos os postos) 
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5.4.4.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, observam-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 53. 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% 

 

Figura 137. 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. 
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Tabela 54. 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. 

Figura 138. Distribuição de caminhões nos 

postos de contorno, entrando na zona centro 

e saindo dela, por faixa horária 

Figura 139. Distribuição de caminhões nos 

postos de contorno, entrando na zona norte e 

saindo dela, por faixa horária 

  

Figura 140. 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.  
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Tabela 55. Quantidades de caminhões do 

Município de Osasco, por zona de estudo 
Figura 141. 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. 

 

Figura 142. Caminhões (%) nos postos 

internos do Município de Osasco 

Contagens de tráfego resultaram em 86.157 caminhões, 5,1% do total dos 

1.684.677 veículos pesquisados, já pelo cálculo de equivalência de veículos, os 

caminhões, representam 12,1%. 

A Av. Dr. Mauro Lindemberg Monteiro é o principal acesso do Município de e para 

a Rodovia Anhanguera, nela consta a maior participação de caminhões no tráfego 

geral – 45,8%. 

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%.  

Dos 61 postos de contagens selecionados, os 20 localizados no cordon line 

computam juntos 28.672 caminhões. Mesmo que os totais diários de cada 

movimento no mesmo posto sejam semelhantes, há diferenças na distribuição 

horária. Enquanto um movimento apresenta volume maior no início da manhã e 

menor no fim da tarde, o outro inverte essa tendência. 
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A faixa horária de maior carregamento – hora-pico – do tráfego de caminhões se dá 

entre 10h15 e 11h14, não concorrendo com o período de maior movimento do 

tráfego geral. Nesse horário circulam 12,5% do volume total de caminhões. 

5.4.5.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 de 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 7,20 

metros de comprimento por 2,30 metros de largura.  

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. 

Figura 143. Quantidade de caminhões por 

faixa horária em movimentos com e sem 

restrição de circulação 

Foto 44. 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 
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pareceu insuficiente e nem sempre bem localizada, estando sua visibilidade 

prejudicada por outros elementos. 

A Prefeitura Municipal de Osasco já adota medidas que restringem a circulação em 

função do porte dos caminhões e dos horários de maior movimentação do trânsito.  

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. 

5.4.6.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 e 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 e descarga. Não foi observada a presença 

de agentes de fiscalização nos locais. As fotos a seguir ilustram algumas situações 

observadas. 

Foto 144. Operação de carga/descarga Foto 145. Veículos de carga estacionados 

irregularmente 

  

Foto 146. Dificuldade na operação de 

carga/descarga 
Foto 147. Veículos de carga estacionados 

irregularmente 
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Na zona norte, as vias, já com larguras insuficientes, tem 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 ainda frequente ver 

carretas sem o cavalo mecânico estacionado 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 entregada a nota da mercadoria 

transportada, chega a ficar até uma semana aguardando sua chamada para a 

realização de operação de carga ou 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. 

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 sejam compatíveis as características do sistema viário, os esquemas 

operacionais de trânsito, os tipos de veículos permitidos à estrutura dos usos ali 

instalados de forma a possibilitar uma convivência mais harmoniosa entre todos os 

usos ali 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. 

As fotos a seguir exemplificam as situações citadas. 

Foto 148. Veículos de carga estacionados fora 

do empreendimento 
Foto 149. Ambulância estacionada sobre a 

calçada 
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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. 

Foram observadas várias situações de veículos parados na via, em desacordo com 

a sinalização, efetuando operação de carga e descarga. Não foi observada a 

presença de agentes de fiscalização nos locais.  

Em vistorias na zona Norte observou-se veículos de grande porte esperando nas 

vias para serem atendidos pelos estabelecimentos. Foram relatadas situações em 

que o motorista, depois de entregada nota da mercadoria transportada, chega a 

ficar até uma semana aguardando sua chamada para a realização de operação de 

carga e descarga. Durante esse período, são criados frequentes conflitos com 

moradores e demais motoristas em igual situação, além das dificuldades geradas 

à circulação dos demais veículos nessas vias. 

A circulação de caminhões com dimensões maiores criam problemas para o 

trânsito e, ao mesmo tempo, são dificultados em seus percursos pelas 

características físicas das vias limitantes – vias estreitas, cruzamentos ortogonais, 

raios pequenos, topografia íngreme. 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. 
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6 Mobilização Social 

O processo participativo foi um diferencial qualitativo para a elaboração do Plano 

Municipal de Mobilidade Urbana de Osasco, tendo tido como princípio da metodologia 

a participação social na sua elaboração, inserida no processo de construção do Plano, 

como forma de atingir uma melhor integração entre as dimensões do planejamento e 

da gestão. 

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. 

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”, de maneira a 

garantir a representação da diversidade social, regional, de gênero e de raça e etnia. 

b) Coletar junto a sociedade informações e dados da realidade que contribuíram 

para a construção dos conteúdos necessários à elaboração do Plano de Mobilidade. 
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c) Abrir espaço para recebimento de demandas e obtenção de contribuições para a 

elaboração do Plano. 

d) Apresentar e discutir os elementos estruturais do diagnóstico e do prognóstico, 

bem como as diretrizes para a construção de uma política de mobilidade para o 

Município de Osasco. 

e) Apresentar, discutir e validar as propostas que integram o Plano de Ação do Plano 

de Mobilidade. 

f) Garantir ampla difusão das informações sobre o Plano de Mobilidade, de modo 

abrangente, com transparência, clareza e objetividade. 

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 

elaboração do Plano de Mobilidade foram utilizadas diferentes metodologias, visando 

a melhor forma de condução dos eventos, para que eles fossem de fato contributivos. 

6.1. Processo de mobilização social 

O processo de discussão pública do Plano de Mobilidade foi realizado em etapas, cada 

uma voltada para um objetivo específico, envolvendo atores diferenciados. Cada etapa 

foi composta por um conjunto de atividades, realizadas de acordo com roteiros 

metodológicos adaptados a sua natureza e objetivos. 

6.1.1.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 ao mapeamento dos atores sociais direta e indiretamente 

envolvidos no tema e 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. 
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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. 

6.1.2.Apresentação para o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana 

O envolvimento do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana - COMURB no processo 

de desenvolvimento do Plano de Mobilidade seguiu orientação específica 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 e do 

diagnóstico do Plano, realizada no dia 25/08/2015. Foi realizada uma segunda 

reunião no dia 05/10/2015 para apresentação do plano de ações e entrega aos 

conselheiros de cópias eletrônicas de todos os relatórios e notas técnicas produzidas 

ao longo do processo. 

6.1.3.Contribuições pela internet: a Plataforma ParticipaOsasco 

A consulta pública é uma das metodologias adotadas no processo de participação 

social de elaboração do Plano. Ela abrangeu dois níveis de participação, relativamente 

ao grau de envolvimentos dos atores e de sua capacidade de influenciar as tomadas 

de decisão: um de caráter informativo e outro de caráter consultivo. Dessa maneira, 

desde o início de outubro, a Prefeitura manteve disponível para download no site 

www.participaosasco.com.br todos os relatórios e notas técnicas produzidas pela 

consultoria da empresa Oficina, inclusive as apresentações com a leitura urbana e o 

diagnóstico do Município com uma linguagem mais compreensível para o público em 

geral. 

Além disso, os debates presenciais também foram amplamente divulgados nesse site 

e nos sites da SEPLAG e da Prefeitura de Osasco. Para efetivar o caráter consultivo, 

a Prefeitura manteve, no período de 19 de outubro até 7 de dezembro, no site 

www.participaosasco.com.br (site que agregou a consulta pública de outros planos 

municipais) espaços específicos para receber contribuições nos temas tratados pelo 

Plano. Esses espaços estavam organizados por eixo que compõe o Plano (1. Sistema 

Viário, 2. Transporte Coletivo, 3. Transporte Ativo, 4. Transporte de Cargas e 5. 

Gestão ) e havia um parágrafo introduzindo a temática e incentivando o envio de 

http://www.participaosasco.com.br/
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opiniões e contribuições. Ao todo, foram recebidas 171 contribuições, concentradas 

em dois eixos: 52% no de Transporte Ativo e 24.5% no de Transporte Público Coletivo. 

Comparativamente às outras consultas realizadas, tomando-se em conta um 

processo crescente de participação virtual que teve início em outubro 2014 e seu 

aprimoramento, a consulta pública do Plano de Mobilidade alcançou expressiva 

participação quando analisado o número de acessos ao site. 

Figura 150. Contribuições pelo site nos planos setoriais 

 

Fonte: Elaboração Departamento de Planejamento Estratégico 

Dessa forma, durante o período vigente da consulta pública houve: (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. 

Atualmente, o site está em fase de reestruturação para passar a funcionar como uma 

plataforma perene para receber contribuições, sugestões e críticas aos textos dos 

planos e como ferramenta de acompanhamento da execução das ações. 
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Figura 151. Tela do site para acompanhamento do Plano de Mobilidade pela internet 

 

6.1.4.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 152. Cartaz de divulgação 
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Foto 45. Ciclos de debates 

  

6.1.5.Audiência pública 

Concluído o ciclo de debates de apresentação do Diagnóstico, e sistematizados os 

seus resultados, foi realizada, no dia 8 de dezembro de 2015, uma audiência pública, 

amplamente divulgada e aberta à participação de todos os interessados, para 

apresentação e discussão das diretrizes e propostas do Plano de Mobilidade. 

A audiência foi iniciada com uma mesa de autoridades – com a presença de 

vereadores(as), do prefeito e de diversos(as) secretários(as) –, em seguida 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 Plano e no 

projeto de lei, conforme o caso. 

 

 

  



 

262 

Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Osasco-SP 

 

7 Propostas e Plano de Ações 

Como um instrumento de planejamento, o Plano de Mobilidade apresenta em suas 

propostas um conjunto de orientações que deverão orientar a política municipal de 

mobilidade urbana para o Município de Osasco dentro de um horizonte de 10 anos, 

lembrando que muitas das propostas ultrapassarão este período e terão impactos a 

muitas gerações. É a oportunidade para que seja repensada a configuração dos 

sistemas de circulação da Cidade – reconhecendo seu papel de redução das 

desigualdades sociais e de promoção do exercício pleno da cidadania via inclusão e 

acesso a direitos. Concretizando em ações, programas e adoção de medidas a visão 

integrada da mobilidade urbana, proporcionando melhorias da acessibilidade e da 

mobilidade das pessoas e cargas no território de Osasco, considerando a 

intermodalidade, a sustentabilidade, a prioridade dos modos ativos e a gestão 

democrática e transparente. 

As propostas incorporadas ao Plano 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, que foram adequados às condições específicas do Município de Osasco. 

Durante todo o processo de desenvolvimento do Plano, desde as pesquisas e os 

diálogos para o levantamento de informações, passando pela leitura mais apurada 

das condições atuais e a elaboração do diagnóstico, o trabalho procurou manter um 
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caráter sistêmico, sempre tendo em conta o sistema viário como o espaço viário 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 cinco 

eixos:  

i) Sistema viário;  

ii) Transporte coletivo;  

iii) Transporte ativo (transporte cicloviário e pedestres);  

iv) Transporte de carga; e  

v) Gestão. 

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”. 

O resultado final é um conjunto de ações a serem desenvolvidas ou coordenadas pela 

Administração Municipal, constituindo o Plano de Ação do Plano de Mobilidade, que 

também foram subdivididas segundo a sua natureza: 

i) Obras; 

ii) Projetos a serem desenvolvidos; 

iii) Medidas de planejamento; 

iv) Ações institucionais; 

v) Programas; 

vi) Medidas de Gestão 

Do ponto de vista do cronograma de execução das ações do Plano, optou-se por 

articular sua organização fundamentada nos ciclos de planejamento orçamentário. A 

ideia é que, ao preparar os planos plurianuais (PPA), o Município oriente-se, para a 

área de mobilidade, nas diretrizes que o Plano coloca, priorizando os investimentos 

contidos neste instrumento em detrimento de outros que por ventura possam surgir. 

Nesse sentido, as ações estão hierarquizadas em execução de prazo Imediato quando 

se referir ao PPA vigente, com desdobramentos em 2016 e 2017; Curto Prazo naquelas 

previstas a serem incluídas no PPA que vigerá de 2018 a 2021; Médio Prazo quando 

se tratar de execução durante o período de 2022 a 2025 do planejamento plurianual; 

e Longo Prazo caso as ações perpassem o ano de 2026 em diante.  

Cabe destacar, no entanto, que parte das medidas propostas dependerá ainda de 

estudos complementares, desenvolvimento de planos específicos, detalhamento de 

projetos ou elaboração de orçamentos que permitam a sua efetiva implantação. Outro 

aspecto importante a se considerar é que todas as obras de melhoria ou construção 
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de sistema viário obedecerão às diretrizes do Plano Municipal de Drenagem Urbana 

procurando, dessa forma, ampliar as áreas permeáveis do Município. 

7.1. Proposta para o sistema viário 

7.1.1.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;  

IV. Contribuir para a construção de um modelo de mobilidade urbana 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, resultado de 

uma topografia adversa e de uma ocupação do território sem planejamento e controle. 

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, levando-se em conta a estrutura 

fundiária e a variação do valor da terra. 

7.1.2.Objetivos específicos 

Lembrando que em relação ao sistema viário, pela especial necessidade de construção 

de infraestrutura dedicada ao transporte coletivo e ao transporte cicloviário e de 

qualificação dos espaços destinados à circulação de pedestre, as respectivas 

propostas foram tratadas separadamente para reforçar a sua importância. Nesse 

sentido, para a circulação geral, dois objetivos específicos foram estabelecidos para 

os investimentos no sistema viário: 



 

265 

Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Osasco-SP 

a)  Ampliação do sistema viário estrutural, mais especificamente 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, basicamente 

por meio da gestão eficiente do trânsito. 

7.1.2.1. 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 Plano. 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 

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; iii) condições de abrigar uma infraestrutura cicloviária; e iv) 

calçadas com parâmetros de acessibilidade e padrão urbanístico confortável e 

convidativo para a mobilidade a pé. 

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. 
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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 Plano de Mobilidade 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 Plano 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 infraestrutura cicloviária e a qualificação dos 

espaços destinados aos pedestres (calçadas, iluminação, acessibilidade, arborização, 

entre outros). 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 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: Melhoria das conexões entre as zonas norte e sul com superação das 

barreiras (ferrovia, Rio Tietê e Rod. Castelo Branco) 

Ações propostas: 

 Duplicar a Av. Visconde 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; 
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 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. Visconde 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. 

 

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 

Diretriz: Melhoria dos acessos ao Município 
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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. 
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Propostas para a ampliação do sistema viário estrutural 

Duplicação da Av. Visconde de Nova Granada e construção da extensão até a 
Av. Flora e até a Av. Sarah Veloso 

Objetivo: além de promover maior mobilidade para esse eixo norte-sul, garantindo o 

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

ônibus com faixa exclusiva que cortará a Cidade de norte a sul, semáforos inteligentes 

para melhor desempenho do transporte coletivo e outras melhorias para 

acessibilidade dos usuários, como por exemplo a plataforma elevada nas paradas 

para dar mais conforto e facilitar o embarque/desembarque de passageiros. Esta obra 

é extremamente importante para melhorar a fluidez do trânsito, principalmente na 

região sul. 

Características: pista dupla, sendo 3 faixas de tráfego por sentido, com Córrego João 

Alves no eixo central. O primeiro trecho, já em obras, 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 D. Blandina 

Ignês Júlio. Desse ponto está previsto 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. 

  

 Duplicação da Av. Visconde de Nova Granada 
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Propostas para a ampliação do sistema viário estrutural 

Implantar nova Via Marginal ao Rodoanel, continuidade à Av. Leonil Crê 

Bertolosso, ao norte e ao sul 

Objetivo: proporcionar alternativa às ligações Norte-Sul existentes, sem passagem 

por áreas já consolidadas e com viário restrito. Ao mesmo tempo, possibilitar a 

conexão com as duas diametrais previstas no sentido leste-oeste, que deverão cruzar 

e ligar a outros importantes eixos do Município. Permitirá ainda que seja utilizada 

pelo sistema de transporte por ônibus, evitando-se a passagem de linhas pelo viário 

de Carapicuíba para serviços que operam nesse extremo da cidade. 

Características: pista simples, duplo sentido de circulação, sendo 2 faixas de tráfego 

no sentido norte e 1 faixa no sentido sul. 

Trecho sul tem início no Vd. Procurador Sylvio Ulhôa Cintra, segue paralela ao 

Rodoanel até interseção com a pista existente, logo após a Praça de Pedágio (saída 

para Osasco e Carapicuíba). 

Trecho norte tem início em via elevada (para transpor a ferrovia), anterior à Av. dos 

Autonomistas, seguindo paralela ao Rodoanel/Praça de Pedágio de acesso à Rodovia 

Castelo Branco, conectando-se à Alameda Florêncio J. C. Monteiro. Segue em via 

elevada (para transpor as pistas da Rodovia Castelo Branco), até alcançar a diretriz 

da Av. Eurico da Cruz, trecho este que mantém as características do viário existente. 

Posteriormente, com solução em túnel, conecta-se à Diametral Leste-Oeste Mutinga, 

nessa região, constituída pela Av. João Ventura dos Santos. 

 

 
 Nova Via Marginal ao Rodoanel – Trecho Sul 
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 Nova Via Marginal ao Rodoanel – Trecho Norte 

 

Propostas para a ampliação do sistema viário estrutural 

Implantar o Corredor Via Norte, com construção da avenida marginal ao Braço 

Morto do Rio Tietê, passagem sob a Rodovia Castelo Branco e 3ª Ponte (nova 

transposição sobre o rio e a ferrovia) 

 Av. Marginal ao Braço Morto do Rio Tietê 

Objetivo: por cortar importantes bairros como Rochdale, Canaã e Aliança, esse novo 

viário será uma opção de trânsito e de circulação para o sistema de transporte por 

ônibus, facilitando o acesso ao Centro de Osasco, por meio da nova ponte sobre o rio 

e a ferrovia. Possibilitará maior integração de área do Rochdale que se encontra 

isolada entre o rio e a rodovia e ainda melhor acesso ao Jardim Aliança, que conta 

com viário deficiente, resultado da ocupação irregular. 

Características: vias marginais ao córrego canalizado, 2 faixas de tráfego por sentido e 

parque linear ao longo do trecho. Tem início na Av. Pres. Kennedy, passa sob a Rodovia 

Castelo Branco, segue até atingir a Av. Pres. Médici, no Parque Industrial Mazzei. 
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 Terceira Ponte 

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. 

Características: construção de nova ponte sobre o Rio Tietê, ligando o Centro, a partir 

da Av. Marechal Rondon, ao bairro do Rochdale, conectando-a exatamente à futura 

Av. Marginal ao Braço Morto do Tietê. O projeto prevê a construção de ponte e de 

viaduto, constituindo uma estrutura que passará sobre o Rio Tietê, a Av. Pres. 

Kennedy e a linha férrea da CPTM. Essa nova estrutura deverá operar em duplo 

sentido de circulação, tendo defensa new-jersey como elemento separador das pistas. 

Contará com 2 faixas de tráfego por sentido. Está prevista também a construção de 

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

 

 

 Av. Marginal ao Braço Morto do Rio Tietê 

 

 

 Terceira Ponte 
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Propostas para a ampliação do sistema viário estrutural 

Construir a conexão das avenidas Pres. Médici/Lourenço Beloli/Roberto P. 

Sobrinho/Rua Arinos 

Objetivo: depois de concluído, deve 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 a essa área industrial da cidade. 

Características: trata-se do prolongamento da Rua Arinos, incluída no programa de 

urbanização do Jardim Santa Rita que envolve, além da construção de moradias, um 

piscinão antienchentes e a canalização de córregos. Prevê-se via de pista dupla, com 

2 faixas de tráfego por sentido. 

  
 Conexão avenidas Pres. Médici/Lourenço Beloli/Roberto P. 

Sobrinho/Rua Arinos 
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Propostas para a ampliação do sistema viário estrutural 

Implantar novo eixo de conexão da Rua Irene Pereira Leitão (Aliança) até o 

prolongamento da Av. Nações Unidas, ligação ruas Romildo Isaias 

Neto/Francisco Diogo de Assis Vasconcelos, com nova transposição da 

Rodovia Castelo Branco e novo tabuleiro sobre o Rio Tietê 

Objetivo: faz parte dos estudos da Área de Intervenção Urbana Eixo Tietê e permitirá 

maior integração do Bairro Piratininga, hoje bastante isolado, com as zonas norte e 

sul da Cidade, principalmente para os modos ativos. Também contribuirá facilitando 

o acesso à Estação Comandante Sampaio da CPTM (Km 18). 

Características: via de pista simples, duplo sentido de circulação, 1 faixa de tráfego 

por sentido. As ruas Romildo Isaias Neto e Francisco Diogo de Assis Vasconcelos 

também devem receber melhorias para poder receber esse novo fluxo de veículos. 

 

 

 Intervenção Urbana Eixo Tietê – Conexão da Rua Irene Pereira Leitão/Av. 

Nações Unidas 
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Propostas para a ampliação do sistema viário estrutural 

Construir novo tabuleiro (em nível) sobre o Rio Tietê, ligando a Rua Frei 

Caneca (Piratininga) com o prolongamento da Av. Nações Unidas, na área da 

OUC Tietê I 

Objetivo: também é um componente dos estudos da Área de Intervenção Urbana Eixo 

Tietê e permitirá maior integração do Bairro Piratininga, com as zonas norte e sul da 

Cidade, principalmente para os modos ativos e acesso à Estação Comandante 

Sampaio. 

Características: via de pista simples, duplo sentido de circulação, 1 faixa de tráfego 

por sentido. A Rua Frei Caneca deve ter sua infraestrutura adequada à nova função 

que exercerá como ligação viária dentro do bairro. 

 
 

 Intervenção Urbana Eixo Tietê – Ligação Rua Frei Caneca/Av. 

Nações Unidas 

A proposta de transposição em nível pretende romper o atual conceito de via expressa 

das marginais do Rio Tietê, tendo em vista a instalação de um parque linear ao longo 

de suas margens. Esta proposta depende de compatibilização com os órgãos estaduais 

responsáveis. 
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Propostas para a ampliação do sistema viário estrutural 

Construir novas transposições (tabuleiros em nível) sobre o Rio Tietê previstas 

na OUC Tietê II (na altura das ruas Anhembi e Nichan Sasounian) 

Objetivo: essas transposições têm como função maior articulação entre a malha viária duas 

áreas isoladas, contidas entre a rodovia e a ferrovia e cortadas pelo rio e destas com o 

entorno, melhorando assim a acessibilidade e mobilidade local, uma vez que possibilitará a 

articulação das redes de transporte público coletivo existente, por ônibus e CPTM. 

Características: trata-se da OUC Tietê II na qual são previstas 2 novas pontes para a 

circulação de veículos em cada uma das extremidades da área de intervenção de conexão 

interna: uma na altura da Rua Anhembi e outra na Rua Nichan Sasounian. Compreende 

ainda pequenas alterações no viário para reorganização da malha em função dos usos e 

adensamentos esperados. Na Lei que instituiu a OUC não há especificação quanto às 

dimensões e operação das transposições, sendo considerado para este Plano a construção 

dos tabuleiros para circulação em sentido único (binário) e 2 faixas de tráfego cada. 

  
 Intervenção Urbana Eixo Tietê – Construção de transposições do Rio 

Tietê – OUC Tietê II 

Da mesma forma que a proposta anterior, estas duas transposições em nível 

pretendem romper o atual conceito de via expressa das marginais do Rio Tietê, tendo 

em vista a instalação de um parque linear ao longo de suas margens. Esta proposta 

depende de compatibilização com os órgãos estaduais responsáveis. 
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Propostas para a ampliação do sistema viário estrutural 

Construir nova ponte sobre o Rio Tietê e sobre a Rodovia Castelo Branco, 

ligando a Rua Armindo Hane (Presidente Altino) com Rua Pedro Rissato 

(Remédios) 

Objetivo: também é um componente dos estudos da Área de Intervenção Urbana Eixo 

Tietê e permitirá maior integração entre os bairros Presidente Altino e Remédios. 

Características: pista simples, duplo sentido de circulação, 1 faixa de tráfego por 

sentido. Cabe destacar que esta ligação é muito importante para articulação do viário 

norte-sul, porém, pode se transformar numa rota de fuga da Marginal Pinheiros para 

acesso ao Bairro Remédios quando da execução da ponte de acesso a Osasco, prevista 

pela CCR, pela Av. Engº. Billings. 

  
 Intervenção Urbana Eixo Tietê – Nova ponte, ligação ruas Armindo 

Hane/Pedro Rissato 

 

 

 

  



 

278 

Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Osasco-SP 

Propostas para a ampliação do sistema viário estrutural 

Duplicar a Av. Prestes Maia 

Objetivo: trata-se de viário que deve ter sua capacidade ampliada, dando continuidade ao 

Eixo Norte-Sul Bussocaba/Brasil, para acesso a importantes bairros ao sul de Osasco e 

conexão com a Rodovia Raposo Tavares. Para que o acesso à rodovia seja facilitado, serão 

necessários investimentos em infraestrutura nas avenidas Eng. Queiroz Telles e Joaquim 

L. Veiga e ruas César Cavassi, Marco Giannini e dos Piemontes, todas no Município de São 

Paulo. É importante também que nestas vias seja implantada sinalização de orientação de 

tráfego, identificando os percursos Rodovia Raposo Tavares/Osasco e vice-versa. 

Características: pista dupla, 3 faixas de tráfego por sentido, desde a Rua Osvaldo Du 

Pain até o final. 

 
 

 Duplicação da Av. Prestes Maia 
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Propostas para a ampliação do sistema viário estrutural 

Duplicar a Av. Flora, a partir da interseção com o prolongamento da Av. 

Visconde de Nova Granada 

Objetivo: dar continuidade ao Eixo Norte-Sul Nova Granada/Getúlio Vargas de forma 

a criar condições mais favoráveis de acesso aos bairros localizados ao sul do 

Município, bem como à circulação do transporte coletivo por ônibus, principalmente 

para acesso ao Terminal Novo Osasco. 

Características: pista dupla, 3 faixas de tráfego por sentido. 

 

 
 Duplicação e prolongamento da Av. Flora 
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Propostas para a ampliação do sistema viário estrutural 

Construir a extensão da Av. Flora até a Av. Transversal Sul 

Objetivo: dará continuidade ao Eixo Norte-Sul Nova Granada/Getúlio Vargas de 

forma a criar condições mais favoráveis de acesso aos bairros localizados ao sul do 

Município, bem como facilitará a conexão com a Rodovia Raposo Tavares, por meio 

de sua ligação com Av. Transversal Sul (trecho já construído) e melhorias também 

propostas na Estrada Kenkiti Shimomoto. 

Características: pista dupla, 3 faixas de tráfego por sentido. 

 

 

 Extensão da Av. Flora até a Av. Transversal Sul 
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Propostas para a ampliação do sistema viário estrutural 

Alargar a Estrada Kenkiti Shimomoto, entre Av. Transversal Sul e Av. Vitor 

Civita 

Objetivo: em continuidade à Av. Transversal Sul, terá a função de estabelecer uma 

ligação mais favorável com a Av. Vitor Civita e, principalmente, com a Av. Cândido 

Fontoura, importante acesso à Rodovia Raposo Tavares, pois conta com trevo que 

permite tanto a saída no sentido Capital quanto no sentido Interior. Para possibilitar 

melhor conexão com a rodovia é essencial que também sejam realizados investimentos 

no aumento da capacidade da Rua Cândido Fontoura, no Município de São Paulo, bem 

como na sinalização de orientação de tráfego, entre a rodovia e Osasco. 

Características: pista simples, 2 faixas de tráfego por sentido e proibição de 

estacionamento em ambos os lados da via. 

  
 Alargamento da Estrada Kenkiti Shimomoto 
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Propostas para a ampliação do sistema viário estrutural 

Implantar nova via de ligação Av. Panorâmica - Av. João Ventura dos Santos 

(na diretriz da Av. Juscelino Kubitschek) 

Objetivo: trata-se de viário necessário para garantir melhor acesso aos bairros lindeiros 

(Bonança, Três Montanhas, Portal D’Oeste), hoje com sérias restrições devido ao viário 

desarticulado e com pequena capacidade. Será também um viário propício à instalação 

de corredor para o sistema municipal por ônibus, oferecendo novos serviços para o 

atendimento das áreas industriais localizadas ao norte da ligação. 

Características: pista dupla, 3 faixas de tráfego por sentido. Tem início na Av. Panorâmica, 

segue pela Av. Juscelino Kubitscheck, até conectar-se à Diametral Leste-Oeste Mutinga 

(Av. João Ventura dos Santos) e, posteriormente, à nova Via Marginal ao Rodoanel. 

 
 

 Ligação Av. Panorâmica/Av. João Ventura dos Santos 
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Propostas para a ampliação do sistema viário estrutural 

Implantar nova via Ribeirão Vermelho (em continuidade à Av. Onix) e novo 

Trevo na Rodovia Anhanguera 

Objetivo: em continuidade ao Eixo Norte-Sul Bussocaba/Brasil, utilizando a Av. 

Onix, este novo viário tem por finalidade atender à área industrial existente nessa 

região da Cidade e, principalmente, facilitar o acesso à Rodovia Anhanguera, 

evitando-se a utilização do único trevo que se conecta à Av. Dr. Mauro Lindemberg 

Monteiro, via com desempenho já comprometido, tendo em vista o elevado número 

de caminhões que a utiliza por ser a única opção de trajeto. 

Reduzirá também o fluxo de caminhões na Av. Dr. Alberto Jackson Byington, via com 

capacidade restrita, densamente ocupada e com graves problemas de segurança 

viária. 

Características: pista dupla, 3 faixas de tráfego por sentido. Trevo de conexão com a 

Rodovia Anhanguera, com alças de acesso às pistas sentido Capital e Interior da 

rodovia, bem como destas para a região norte de Osasco. Tem início na interseção da 

Av. Onix com Av. Presidente Médici, prossegue lindeira ao Ribeirão Vermelho, 

conecta-se na diretriz da Rua Vitantônio D’Abril e, na sequência, segue pelas ruas 

Américo Vespúcio e João Furlan. 

Para completar o eixo, é necessário ajustar a conexão com Av. Brasil, ao sul e ao 

norte, na altura do Parque Ecológico do Rochdale, bem como melhorar a capacidade 

da Rua Américo Vespúcio, até interseção com Av. Dr. Alberto Jackson Byington 

 

 
 Nova via Ribeirão Vermelho e novo Trevo na Rodovia Anhanguera 
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Propostas para a ampliação do sistema viário estrutural 

Melhorar as condições operacionais (ajuste de geometria, restrição de 

estacionamento, etc.) da Rua Américo Vespúcio 

Objetivo: por se tratar de via com características físicas desfavoráveis à circulação (estreita, 

sinuosa e com topografia irregular), e ser utilizada tanto pelo transporte coletivo como por 

caminhões para acesso às diversas indústrias localizadas em seu entorno, é fundamental 

que tenha sua capacidade aumentada. Além de proporcionar melhor distribuição dos 

fluxos veiculares, ainda contribuirá para garantir maior segurança viária. 

Características: pista simples, 2 faixas de tráfego por sentido e proibição de 

estacionamento em ambos os lados da via. 

 
 

 Melhorias na Rua Américo Vespúcio 
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Propostas para a ampliação do sistema viário estrutural 

Duplicar a Av. Dr. Alberto Jackson Byington, entre Rua Arinos e Rua Herman 

Objetivo: por possibilitar a conexão do Eixo Norte-Sul 3ª Ponte, formado pelas avenidas 

Brasil, Lourenço Beloli e Roberto Pinto Sobrinho e Rua Arinos com a Av. Dr. Mauro 

Lindemberg Monteiro, é essencial que tenha sua capacidade aumentada, tendo em 

vista o maior fluxo de veículos de passagem, em conflito com intenso movimento de 

caminhões que atendem aos armazéns e indústrias localizados na região. 

Características: pista dupla, 3 faixas de tráfego por sentido e proibição de 

estacionamento em ambos os lados da via. 

 

 
 Duplicação da Av. Dr. Alberto Jackson Byington, entre Rua Arinos 

e Rua Herman 
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Propostas para a ampliação do sistema viário estrutural 

Implantar o Eixo Leste-Oeste Diametral Sul Bussocaba: avenidas Benedito 

Alves Turíbio/Internacional/Estados Unidos/Manoel da Nóbrega/Cândido 

Mota Filho e Pablo Casals (São Paulo) 

Objetivo: criar uma via alternativa à Av. dos Autonomistas, ao sul do Município, 

estabelecendo a ligação desde a Av. Escola Politécnica e/ou Av. Corifeu de Azevedo 

Marques, ambas em São Paulo, até Carapicuíba. Ao mesmo tempo, tem como 

finalidade conectar os eixos que fazem a ligação Norte-Sul de Osasco, oferecendo mais 

opções de caminhos aos usuários e menores tempos de percurso, tendo em vista que 

a malha existente obriga a percursos negativos, desfavorecendo, inclusive o sistema 

de transporte por ônibus. 

Para completar esta Diametral é importante que haja investimentos/melhorias na 

infraestrutura da Av. Pablo Casals e Av. Cândido Mota Filho, vias pertencentes ao 

Município de São Paulo. 

Características: pista dupla, 3 faixas de tráfego por sentido. Com início na Av. Martin 

Luther King, interseção com Av. Cândido Mota Filho (viário de São Paulo), segue pelas 

seguintes vias: Av. Manoel da Nóbrega, Av. Presidente João Goulart, Rua Quinze de 

Novembro, Av. Internacional, conexão por meio de túnel à Av. Benedito Alves Turíbio e 

Rua Giusepe Saco, cruza com a Via Marginal ao Rodoanel, onde se tem acesso a este. 

Como variante desse eixo a oeste, sugere-se manter 2 faixas de tráfego por sentido 

na Av. José Barbosa de Siqueira e sua sequência, a Av. Mal. João Batista 

Mascarenhas de Moraes, solução que exige a adequação de trechos que não se 

enquadram nessa seção. Esta proposta visa proporcionar maior capacidade neste 

viário que cumpre a função de importante ligação com Carapicuíba. 

 

 
 Eixo Leste-Oeste Diametral Sul Bussocaba 
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Propostas para a ampliação do sistema viário estrutural 

Implantar o Eixo Leste-Oeste Diametral Norte Mutinga: avenidas João Ventura 

dos Santos/Presidente Médici/Mutinga (São Paulo) 

Objetivo: criar uma via de ligação leste-oeste, hoje inexistente, ao norte do Município, 

estabelecendo eixo desde São Paulo até Barueri. Assim como a Diametral prevista ao 

sul, tem como finalidade conectar os eixos que fazem a ligação Norte-Sul de Osasco, 

oferecendo mais opções de caminhos aos usuários, favorecendo a circulação do 

sistema de transporte coletivo. 

Com a duplicação da Av. Presidente Médici, entre Av. Lourenço Beloli e Av. João 

Ventura dos Santos, será também facilitada a conexão com a Av. Lourenço 

Beloli/Rua Arinos, esta última já com sua obra de prolongamento prevista pela 

Prefeitura, permitindo melhor atendimento às plantas industriais existentes nessa 

região norte, bem como o acesso dos trabalhadores, tendo em vista a proposta de um 

viário mais adequado à utilização pelo sistema de transporte por ônibus. 

Características: pista dupla, 3 faixas de tráfego por sentido. Tem início na Av. 

Presidente Médici, interseção com as avenidas Onix e Mutinga, limite com Município 

de São Paulo. Segue pela Av. João Ventura dos Santos, até encontrar a Nova Via 

Marginal ao Rodoanel, também prevista neste Plano. 

 

 
 Eixo Leste-Oeste Diametral Norte Mutinga 
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Propostas para a ampliação do sistema viário estrutural 

Construir a extensão da Av. Transversal Sul até Nova Via Marginal ao Rodoanel 

Objetivo: melhorar as condições de circulação em área com poucas opções viárias e 

bastante afastada do Centro e outros polos importantes do Município. Conectada à 

nova Via Marginal ao Rodoanel, possibilitará o acesso da população moradora dos 

bairros Conceição, Novo Osasco e Jd. 1º de Maio de forma mais rápida à ferrovia, ao 

futuro corredor da EMTU e outros destinos de interesse dentro da própria Cidade. 

Com a duplicação da Av. Presidente Médici, entre Av. Lourenço Beloli e Av. João 

Ventura dos Santos, será também facilitada a conexão com a Av. Lourenço 

Beloli/Rua Arinos, esta última já com sua obra de prolongamento prevista pela 

Prefeitura, permitindo melhor atendimento às plantas industriais existentes nessa 

região norte, bem como o acesso dos trabalhadores, tendo em vista a proposta de um 

viário mais adequado à utilização pelo sistema de transporte por ônibus. 

Características: dar continuidade ao trecho existente, mantendo as mesmas 

características para o viário, com pista simples e duas faixas de tráfego por sentido. 

 

 
 Extensão da Av. Transversal Sul até Nova Via Marginal ao Rodoanel 
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Propostas para a ampliação do sistema viário estrutural 

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) 

Objetivo: permitirá a ligação entre o Eixo Norte-Sul Nova Granada/Getúlio Vargas com o 

novo eixo proposto - Nova Via Marginal ao Rodoanel. Além disso, será viário de apoio aos 

novos empreendimentos previstos para a área compreendida pela Operação Urbana Tietê 

I, assim como para a conexão com as transposições do Rio Tietê para o bairro Piratininga 

e seus novos usos, conforme propostas contidas no estudo “Osasco Eixo Tietê”. 

Características: dar continuidade ao trecho existente, mantendo as mesmas 

características para o viário, com pista simples e duas faixas de tráfego por sentido. 

 

 
 Prolongamento da Av. Nações Unidas 
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Propostas para a ampliação do sistema viário estrutural 

Implantar nova via de acesso à Estação Comandante Sampaio (lado norte) 

Objetivo: esta nova opção de acesso à estação da CPTM possibilitará que algumas 

linhas do transporte coletivo por ônibus, que hoje integram na Estação Osasco, sejam 

transferidas para esse local, reduzindo assim o fluxo de ônibus na Área Central, em 

vias já bastante saturadas. Como o complexo existente sob o Vd. Pres. Tancredo Neves 

possibilita o acesso do fluxo proveniente do Eixo Norte-Sul Nova Granada/Getúlio 

Vargas, tanto da zona norte como da sul, a execução desse viário possibilitará a 

circulação de novas linhas, principalmente para criar atendimentos pela Av. Visconde 

de Nova Granada, hoje subutilizada. 

Características: pista dupla, 2 faixas de tráfego por sentido; e nova via, a partir do 

prolongamento da Av. Nações Unidas, para acesso ao lado norte da Estação Cte. Sampaio. 

  

 Construção de via de acesso à Estação Comandante Sampaio 
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Propostas para a ampliação do sistema viário estrutural 

Implantar binário nas ruas Presidente Costa e Silva e Walt Disney/Eurípedes 

de Paula 

Objetivo: facilitar a circulação do sistema por ônibus, proporcionando melhor desempenho 

e fácil acesso ao Terminal de Ônibus Helena Maria, localizado Rua Walt Disney. As viagens 

pelo modal ônibus se tornarão mais rápidas, beneficiando a população local. 

Características: trata-se da implantação do Corredor Via Norte, o qual prevê a 

implantação de binário e conexão com as avenidas Bandeirantes e Getúlio Vargas. 

Dessa forma, poderá operar com 2 faixas de tráfego por sentido. 

 
 

 Binário nas ruas Presidente Costa e Silva e Walt Disney/Eurípedes 

de Paula 
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Propostas para a ampliação do sistema viário estrutural 

Construir a ligação da Av. Eurico da Cruz com a Rua Irene Pereira Leitão 

Objetivo: essa nova ligação viária deverá proporcionar maior mobilidade à população 

que mora nessa região da Cidade e que não dispõe de acessos facilitados. Atenderá 

os bairros Castelo Branco e IAPI. Essa nova ligação permitirá, principalmente, a 

reformulação do atendimento do sistema de transporte por ônibus, melhorando 

assim os serviços em área dependente desse modal. 

Característica: é viário que faz parte do plano novas avenidas da Prefeitura. Prevê a 

ligação da Av. Eurico da Cruz, hoje subutilizada, com a Rua Irene Pereira Leitão, via que 

dá acesso à Av. Getúlio Vargas, tanto no sentido norte quanto no sentido sul da Cidade. 

Está prevista a continuidade das características atuais da avenida, pista dupla que 

acomoda 2 faixas de rolamento por sentido e canteiro central com cerca de 4,0 metros. 

 
 

 Ligação da Av. Eurico da Cruz/Rua Irene Pereira Leitão 
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Propostas para a ampliação do sistema viário estrutural 

Construir nova via na extensão da Av. Nações Unidas até a Av. dos 

Autonomistas, com passagem sob a ferrovia (OUC Tietê I) 

Objetivo: terá importante papel a partir da ocupação e adensamento da área conforme 

previsto para a OUC. Sua conexão com as avenidas dos Autonomistas, Nações Unidas 

e Visconde de Nova Granada (por meio do Vd. Tancredo Neves), permitirá que esta 

área, hoje isolada entre o rio e a ferrovia, tenha acessos garantidos. 

Característica: trata-se de viário previsto pela OUC Tietê I, ligará a Av. dos 

Autonomistas, em Quitaúna, com a Av. das Nações Unidas, no Bonfim, ao lado do 

Vd. Tancredo A. Neves. No trecho duplicado estão previstas pistas com largura de 

10,5 metros (acomoda 3 faixas de rolamento cada), canteiro central de largura 

variável e passeios de 3,0 metros. No trecho de pista simples, prevê-se a largura de 

14,0 metros para o tráfego de veículos, que permite a operação de 2 faixas por sentido 

e passeios também de 3,0 metros. Para transpor a linha férrea está prevista uma 

passagem inferior com seção de 7,0 metros para a pista de rolamento e passeios 

laterais com 1,5 metros, separados do tráfego por defensas de concreto tipo new-

jersey. O gabarito de altura previsto é de 5,5 metros 

 

 
 Construção de nova via na extensão da Av. Nações Unidas até a Av. 

dos Autonomistas 
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Propostas para a ampliação do sistema viário estrutural 

Construir nova entrada da Cidade pela Rodovia Castelo Branco (fluxo Marginal 

Tietê) 

Objetivo: irá facilitar sobremaneira o acesso à Área Central da Cidade pois permitirá 

ligação direta com a Av. Fuad Auada, com redução do percurso, utilização de viário 

livre de congestionamentos e eliminação do 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 proporcionará 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. A Rua João Kaufman também será beneficiada com 

menor fluxo veicular, o que facilitará toda a movimentação de saída do bairro 

Piratininga em direção ao centro. Há que se destacar, no entanto, que esta nova 

entrada da Cidade deve ser construída simultaneamente à ponte prevista pela Av. 

Engº. Billings, uma vez que o fluxo da Marginal Pinheiros não terá acesso por este 

viário. 

Característica: o projeto prevê a construção de um novo viaduto, em sentido único e 

2 faixas de tráfego, ligando a Rodovia Castelo Branco (pista local oeste) à Av. Fuad 

Auada, que se conecta à Av. Maria Campos, na região central da cidade, facilitando 

a chegada a Osasco pelo 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. Trata-se de uma 

obra complexa tendo em vista que prevê viaduto e ponte sobre estruturas elevadas já 

existentes. 

  
 Construção de nova entrada da Cidade (fluxo Marginal Tietê) 
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Propostas para a ampliação do sistema viário estrutural 

Construir acesso da Rodovia Castelo Branco (pista local oeste) para a Av. Brasil 

Objetivo: 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, atendendo às indústrias ali localizadas. 

Características: trata-se da construção de uma alça, em via elevada, de acesso à Av. 

Brasil, com 1 faixa de tráfego. Em função disso, o projeto também prevê melhorias 

na geometria de todo o viário sob esta alça e na confluência desta com a avenida, de 

forma a possibilitar melhor organização dos fluxos e menor conflito com o fluxo que 

já trafega pela avenida, proveniente da região sul do Município. Serão adequações que 

também proporcionarão maior capacidade em algumas aproximações. 

  

 Construção de novo acesso da Rodovia Castelo Branco para a Av. 

Brasil 
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Propostas para a ampliação do sistema viário estrutural 

Construir novo acesso a Osasco pela Av. Engº. Billings (fluxo Marginal 

Pinheiros) 

Objetivo: apesar de ser uma obra ainda no Município de São Paulo, a ligação criará 

a transposição do Rio Pinheiros e possibilitará a chegada a Osasco pelo bairro 

Presidente Altino, até o centro da Cidade 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). 

Reduzirá significativamente o volume de veículos com destino a Osasco no acesso 

pela Rodovia Castelo Branco, uma vez que todo o fluxo proveniente dos bairros ao 

sul da Capital deverá utilizar esta saída. Porém, vai aumentar o fluxo veicular numa 

região que hoje está se desenvolvendo com a construção de vários condomínios 

residenciais. As vias que receberão esse novo fluxo deverão ser preparadas visando 

sua menor interferência, condições seguras de circulação e conflitos com usos 

lindeiros (entrada/saída de garagens, comércio, operação de carga/descarga e de 

embarque/ desembarque). 

Características: Trata-se de uma nova ponte para conectar a pista sentido Rodovia 

Castelo Branco da Marginal Pinheiros à Av. Engº. Billings. Projetada justamente para 

completar a obra da nova entrada da Cidade, descrita anteriormente, que permitirá 

apenas o acesso do fluxo proveniente da Marginal Tietê. Contará com 2 faixas de 

tráfego. 

  

 Construção de novo acesso à Cidade (fluxo Marginal Pinheiros) 
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Propostas para a ampliação do sistema viário estrutural 

Construir conexão da Av. Presidente Altino com a Av. Manoel Pedro Pimentel 

Objetivo: Os bairros Presidente Altino e Industrial Altino terão seu acesso mais 

facilitado, para os fluxos provenientes de Jaguaré como os da área central da Cidade 

e Vila Yara. 

Características: 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; esta alça permitirá o 

acesso à Av. Manoel Pedro Pimentel, tanto no sentido Centro de Osasco quanto no 

sentido São Paulo. 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. Sobre a ferrovia fica mantida a seção atual. 

 
 

 Construção da conexão da avenidas Presidente Altino/Av. Manoel 

Pedro Pimentel 
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7.1.2.2. Propostas para melhoria das condições de circulação no sistema viário 

estrutural 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 

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. Visconde 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); 

 Aumentar número de faixas na Av. Presidente Kennedy (na altura da Rua Minas 

Gerais); 

 Aumentar número de faixas na Av. Fuad Auada; 

 Eliminar conversões à esquerda na Av. dos Autonomistas; 

 Facilitar conexão da Av. Visconde 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; 

 Modernizar a sinalização semafórica e ampliar a área sob controle da CCO. 
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Propostas para melhoria do desempenho operacional e da capacidade do 

sistema viário existente 

Eliminar estacionamento na Av. Flora, do início até interseção com final do 

prolongamento da Av. Visconde de Nova Granada 

Objetivo: garantir melhor desempenho ao sistema por ônibus, pois trata-se de corredor 

utilizado por várias linhas com destino ao Centro, que atendem bairros da região sul do 

Município e aqueles localizados entre os eixos Norte-Sul. Para o tráfego geral, será uma 

opção de trajeto para acesso aos bairros Bussocaba, Novo Osasco e Conceição, tendo em 

vista sua conexão com o eixo proposto: Diametral Leste-Oeste Bussocaba. 

Características: pista simples, 2 faixas de tráfego por sentido, com proibição de 

estacionamento em ambos os lados da via. 

 
  

 Ampliação da capacidade na Av. Flora (trecho inicial) 
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Propostas para melhoria do desempenho operacional e da capacidade do 

sistema viário existente 

Eliminar estacionamento na Av. Vitor Civita 

Objetivo: dar mais capacidade à via, tendo em vista seu papel de ligação com os 

bairros Santa Isabel e Santa Maria localizados além do Rodoanel, facilitando, 

essencialmente, a circulação do sistema de transporte coletivo por ônibus. 

Características: pista simples, 1 faixa de tráfego por sentido e proibição de 

estacionamento em ambos os lados da via. Não permitir a realização de serviços 

automotivos na via e calçada (mecânica, borracharia, etc.). 

  
 Melhorias na Av. Vitor Civita 
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Propostas para melhoria do desempenho operacional e da capacidade do 

sistema viário existente 

Eliminar estacionamento na Av. Maria Carvalho de Lima (conexão entre 

Corredor Norte e novo Eixo Leste-Oeste Diametral Norte Mutinga) 

Objetivo: Promover a ligação entre o eixo proposto como Diametral Leste-Oeste 

Mutinga ao Corredor Norte (Av. Bandeirantes/Av. Pres. Costa e Silva/Rua Walt 

Disney), conforme projeto desenvolvido pela Prefeitura. É uma opção intermediária 

que favorece a circulação e acesso a área bastante adensada, que apresenta viário 

restrito e desarticulado. 

Característica: Pista simples, duas faixas de tráfego por sentido e proibição de 

estacionamento em ambos os lados da via. Necessidade de alargamento de pequeno 

trecho entre Av. Pres. Costa e Silva e Rua Maria Eugênia da Conceição. 

  
 Melhorias na Av. Maria Carvalho de Lima 

 

  



 

302 

Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Osasco-SP 

Propostas para melhoria do desempenho operacional e da capacidade do 

sistema viário existente 

Aumentar número de faixas na Av. Presidente Kennedy (na altura da Rua 

Minas Gerais) 

Objetivo: Com maior capacidade da via espera-se melhor desempenho do tráfego, 

principalmente para o sistema de transporte coletivo por ônibus que atendem a região 

norte da Cidade e utilizam a via para acesso ao Centro. 

Características: Ampliação da capacidade na Av. Presidente Kennedy por meio do 

alargamento de mais 1 faixa de tráfego à esquerda do sentido do fluxo. 

  

 Melhorias na Av. Presidente Kennedy 
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Propostas para melhoria do desempenho operacional e da capacidade do 

sistema viário existente 

Aumentar número de faixas na Av. Fuad Auada 

Objetivo: Maior capacidade para criar condições mais favoráveis a conversões e 

operações de retorno, sem interferência com fluxo de passagem. 

Características: Ampliação da capacidade da Av. Fuad Auada, pista sentido sul, com 

a criação de 1 faixa de tráfego à esquerda junto ao Córrego Bussocaba. 

 
 

 Melhorias na Av. Fuad Auada 
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Propostas para melhoria do desempenho operacional e da capacidade do 

sistema viário existente 

Eliminar conversões à esquerda na Av. dos Autonomistas 

Objetivo: Evitar o conflito entre os fluxos de conversão e de passagem, estabelecendo 

prioridade ao corredor. Com a solução de looping serão criados cruzamentos onde 

todos os modais são melhor atendidos: os pedestres poderão contar com travessias 

mais seguras; as operações de retorno para o modo individual também serão 

favorecidas; poderão ser ampliados os atendimentos pelo sistema por ônibus; e até 

poderá ser inserida uma ciclovia ao longo do eixo. 

Características: Criação de loopings de quadra para evitar conflito com fluxo de 

passagem. Na maioria dos casos, tal medida exige desapropriações e construção de 

novas vias, para que estas operem em sentido único e com, no mínimo, 2 faixas de 

tráfego.  

Algumas destas conversões já estão contempladas no projeto da EMTU – Corredor 

Itapevi / São Paulo, porém é recomendável que sejam implementadas independente 

dos investimentos previstos pelo Estado, ainda sem prazo para sua execução. 

 

Propostas para melhoria do desempenho operacional e da capacidade do 
sistema viário existente 

Facilitar conexão da Av. Visconde de Nova Granada com viário de acesso à 

Área Central 

Objetivo: Com aumento das possibilidades de conexão do importante eixo norte-sul 

com o viário adjacente será possível adotar novos serviços para o transporte por 

ônibus e melhor distribuição das viagens motorizadas, essencialmente na ligação 

zona norte com centro e vice-versa. 

Características: A articulação do Eixo Norte-Sul Visconde de Nova Granada/Getúlio 

Vargas com o viário de acesso à área central e, principalmente com a Av. dos 

Autonomistas, não é favorecido. É necessário desenvolver estudo de área e de nova 

circulação nos bairros Km 18 e Centro para que esta condição seja melhorada. 
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Propostas para melhoria do desempenho operacional e da capacidade do 

sistema viário existente 

Concluir a implantação do POT - Projeto de Orientação de Tráfego 

Objetivo: Oferecer aos condutores do transporte motorizado, a orientação necessária 

para seu deslocamento dentro de Osasco, bem como para acesso ao viário 

macrometropolitano constituído pelas rodovias que cortam ou tangenciam a Cidade. 

Indiretamente, tem como finalidade evitar conflitos e acidentes provocados por 

indecisão ou manobras em locais inapropriados. 

Características: Engloba a revisão do projeto já desenvolvido para adequá-lo às novas 

exigências do Denatran, verificar se a sinalização já implantada corresponde ao 

padrão especificado pela respectiva resolução e avançar na implantação nos demais 

corredores da Cidade e programar os estudos para incorporação dos novos viários 

propostos por este Plano. 

 

Propostas para melhoria do desempenho operacional e da capacidade do 
sistema viário existente 

Modernizar a sinalização semafórica e ampliar a área sob controle da CCO 

Objetivo: Um sistema padronizado e moderno, de alta durabilidade, o que garantirá 

condições de tráfego e segurança para os usuários das vias. O papel da sinalização 

semafórica é de suma importância para a preservação de vidas no trânsito. 

Características: Instituir um Plano de Ações para o Trânsito o qual deverá prever 

investimento para aquisição de novos controladores eletrônicos de tráfego, ampliação 

da área sob controle da Central de Controle e continuidade na instalação de 

semáforos com lâmpadas tipo LED, tendo em vista a questão da vantagem econômica 

e de segurança, e também inibem o efeito fantasma que acontece em dias de sol, 

melhorando sua visibilidade para os condutores. 
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Mapa 45. Intervenções propostas no Plano de Ações para o sistema viário 
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7.1.2.3. Hierarquização do sistema viário 

O novo sistema viário estrutural pretendido para o Município de Osasco, 

considerando todas as ampliações propostas, permite a adoção de uma nova 

hierarquia viária, que leva em conta as características físicas da via, características 

operacionais, uso do solo, presença de pedestres e ciclistas em circulação e 

executando travessias. 

A hierarquia aqui estabelecida segue a classificação já prevista pelo Código de 

Trânsito Brasileiro – CTB, basicamente composto pelos eixos estruturantes principais 

(vias arteriais) e eixos estruturantes secundários (vias coletoras). 

As vias arteriais responsáveis pela conexão intraurbana de setores diferentes foram 

classificadas em duas categorias: 

 Arterial I – vias onde se permitem velocidades de até 60 km/h, pista dupla com 

três faixas de tráfego por sentido, canteiro central, interseções em nível 

semaforizadas e espaçadas e acessos a lotes lindeiros controlados. Articula 

regiões extremas da Cidade e privilegia os deslocamentos inter-regionais e 

setoriais, como também a articulação com outros municípios e rodovias. O 

estacionamento deve ser proibido; 

 Arterial II – vias onde se permitem velocidades de até 50 km/h e interseções em 

nível, semaforizadas ou não. Apresentam, em sua maioria, pista simples com 

duas faixas de tráfego por sentido e acessos a lotes lindeiros. O estacionamento 

deve ser proibido. 

As vias coletoras têm como função básica a distribuição do fluxo veicular entre a rede local 

e a rede de vias arteriais, bem como apoiar a circulação nas vias da rede arterial. Essas 

vias apresentam menor fluxo de veículos, porém, mesclam fluxos de passagem e tráfego 

local. Em geral, são vias de pista simples, onde se permitem velocidades de até 40 km/h 

e estacionamento liberado desde que não haja comprometimento da capacidade. 

É importante ressaltar que não foram definidas categorias para a rede coletora e nem 

um sistema viário local. Considerou-se que estas definições não têm grandes 

desdobramentos em horizontes maiores que dez anos. Assim, se optou pela definição 

apenas das vias responsáveis para estruturação e organização da cidade. 

As rodovias que cortam e margeiam o Município são classificadas como vias expressas 

macrometropolitanas, conforme hierarquia já definida pelo SIVIM para a RMSP. 

7.1.2.3.1. Eixos estruturantes principais – Arterial I 

Cada um dos sete eixos estruturantes principais foi denominado conforme a conexão 

que permite, entre norte-sul ou leste-oeste. 
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1 Eixo Norte-Sul Bussocaba/Brasil – viário existente, complementado, ao norte e ao sul, com as 

obras propostas neste Plano 

2 Eixo Norte-Sul Nova Granada/Getúlio Vargas – viário existente, em obras de duplicação e 

prolongamento, complementado, ao norte e ao sul, com as propostas deste Plano 

3 Eixo Norte-Sul Via Marginal ao Rodoanel – Av. Leonil Crê Bertolosso, complementado com viário 

proposto neste Plano, ao sul 

4 Eixo Norte-Sul 3ª Ponte – viário e transposição com projeto em desenvolvimento pela Prefeitura, 

inclui conexão com prolongamento da Rua Arinos 

5 Eixo Leste-Oeste Autonomistas – via existente, com projeto de rearranjo da geometria para 

implantação de corredor de ônibus intermunicipal pela EMTU 

6 Eixo Leste-Oeste Diametral Sul Bussocaba – via proposta pelo Plano, opção ao sul à Av. dos 

Autonomistas, liga os eixos Norte-Sul, corta o Município de São Paulo a Carapicuíba 

7 Eixo Leste-Oeste Diametral Norte Mutinga – via proposta pelo Plano, liga os eixos Norte-Sul, é 

opção de atravessamento do Município na região norte, desde São Paulo até Barueri 

7.1.2.3.2. Eixos estruturantes principais – Arterial II 

1 Eixo Superavenida: Rua da Estação/Rua Gal. Manoel de Azambuja Brilhante/Av. Hilário 

Pereira de Souza/Av. Manoel Pedro Pimentel 

2 Av. Franz Voegel 

3 Av. Dr. Martin Luther King 

4 Av. Padre Vicente Mellilo/Av. Prestes Maia (até Rua Osvaldo Du Pain) 

5 Rua Joaquim Lapas Veiga/Rua Kenkiti Shimomoto 

6 Av. Victor Civita/Rua Cândido Fontoura, trecho entre Av. Kenkiti Shimomoto e Rua Agostinho 

Navarro 

7 Viário de Vila Osasco/Av. Dom Pedro I/Av. Antônio Carlos Costa/Av. Flora (até interseção com 

prolongamento da Av. Visconde de Nova Granada) 

8 Av. Novo Osasco 

9 Av. Sarah Veloso/Av. Dolores Lupiano Moioli/Rua Robert Kennedy 

10 Eixo Transversal Noroeste – Av. Valter Boveri/Av. João de Andrade/Av. José Barbosa de 

Siqueira/Av. Mal. João B. Mascarenhas de Moraes 

11 Eixo Av. das Flores/Rua João Antônio Prado/Rua Maria Quintina dos Santos/Av. João 

Andrade 

12 Av. Nações Unidas 

13 Av. Presidente Kennedy/Rua João Kaufman/Av. dos Bandeirantes 

14 Av. Dr. Alberto Jackson Byington 

15 Av. Dr. Mauro Lindemberg Monteiro/Estrada da Alpina/Rua Arinos 

16 Ligação Av. Panorâmica/Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira/Av. João Ventura dos Santos 

17 Rua Presidente Costa e Silva/Rua Walt Disney/Av. Bandeirantes 
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7.1.2.3.3. Eixos estruturantes secundários – Vias Coletoras 

1 Eixo Estrada das Rosas – Rua Dr. Bento Vidal/Rua Dr. Washington Pedro Lanzzelotti/Rua 

Pernambucana/Nova Via (início Transversal Sul) 

2 Rua Agostinho Navarro/Av. Transversal Sul/Rua Paranaense 

3 Binário Av. Hildebrando de Lima/Av. Eucalipto/Rua Adv. Dr. Nilo Machado/Av. Diogo Antônio 

Feijó/Av. Liberdade 

4 Rua Prof. José Azevedo Minhoto/Av. Crisântemo 

5 Rua N. Sra. Imaculada Conceição/Rua Agenor Domingues de Siqueira/Rua Aristides 

Belini/Av. Gal. Pedro Pinho/Rua Elza Fagundes Moraes e Rua Antônio José Nurchis 

6 Rua Gal. Newton Estillac Leal/Av. Mal. Edgar de Oliveira/Av. Ipê/Rua Maria Vacari de Souza 

7 Rua Gal. Florêncio 

8 Rua Licínio de Castro 

9 Rua Dr. Carlos Moraes Barros/Rua Mônica M. H. Smith/Rua Dep. Emílio Carlos 

10 Rua Paula Rodrigues/Av. Brasil, até interseção com Av. Onix 

11 Rua Águas da Prata 

12 Av. Cruzeiro do Sul 

13 Av. das Esmeraldas 

14 Av. São José 

15 Av. dos Remédios 

16 Av. Presidente Kennedy 

17 Rua Herman 

18 Rua Américo Vespúcio 

19 Av. Maria Carvalho de Lima 

20 Rua Irene Pereira Leitão 

 

O novo sistema viário estrutural proposto, hierarquizado, está apresentado no mapa 

a seguir: 
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Mapa 46. Configuração do sistema viário estrutural considerando as propostas do Plano 
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7.2. 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 Osasco. 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. 

7.2.1.Objetivos gerais 

Foram considerados como objetivos gerais do Plano de Mobilidade 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; 

IV. Mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de 

pessoas na cidade; 

V. Incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de energias 

renováveis e menos poluentes. 

A reestruturação pretendida dentro do Plano para os serviços de transporte coletivo 

não pretende 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. 

7.2.2.Objetivos específicos 

Para orientação das diretrizes e ações do Plano foram estabelecidos três objetivos 

específicos: 

a)  Reestruturação e racionalização dos serviços de transporte coletivo com objetivo 

de racionalizar a oferta e melhorar 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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7.2.2.1. 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 Plano, 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 média dos ônibus 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 de Osasco, reduzindo tempos de viagem e a 

sobrecarga no sistema viário do Centro. 

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. Visconde 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 dos sistema 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 Plano de Mobilidade 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. 
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Figura 153. Esquema de integração das linhas nas estações Gal. Miguel Costa e Com. Sampaio 

 

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). 

 

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 

Visconde 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; 

 Utilizar os recursos tecnológicos de controle de tráfego para priorizar a circulação 

dos ônibus. 
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Mapa 47. Vias propostas para implantação de tratamento prioritário para o transporte coletivo 
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7.2.2.2. 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. 

 

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 e com padrão de acessibilidade. 

 

7.2.2.3. 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 

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 
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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: Aumentar a capacidade da Prefeitura para aprimorar a gestão dos serviços 

de transporte coletivo no Município 

Ações propostas: 

 Criar procedimentos de gerenciamento público e transparente 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) e disponibilizá-los para 

consulta na internet (site do órgão gestor responsável e da Prefeitura) com a 

respectiva metodologia, microdados em formato aberto, boletins periódicos 

informativos e apresentação dos dados no Conselho Municipal da Mobilidade 

Urbana. 
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7.3. 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 a tração humana ganharam importância. 

Dentre as suas diretrizes inclui-se a prioridade desses modos em relação aos 

motorizados (inciso II do art. 6°), reforçando a premissa prevista no Código de 

Trânsito Brasileiro - CTB (Lei Federal n° 9.503/1997), de que a segurança desses 

modos é de responsabilidade dos de maior porte (§ 2° do artigo 29). 

Em relação à sua participação nas viagens totais, a pesquisa OD de 2007 indicou 

que 31% das viagens diárias da população de Osasco é realizada exclusivamente a 

pé. Somando com a participação de viagens unicamente com bicicleta, com 0,7%, as 

viagens com modos a tração humana somam quase um terço do total de viagens 

diárias. Como esses dados referem-se ao modo principal utilizado, é razoável supor 

que haja um subdimensionamento desses números, não considerando os 

complementos das viagens, no início ou no final do percurso, principalmente a pé. 

Com números tão expressivos, é de se estranhar a pouca atenção historicamente 

dada a esses modos no planejamento dos transporte e na construção da 

infraestrutura, salvo poucas exceções. Mas, o fato é que apenas recentemente 

pedestres e ciclistas passaram a ser objeto de maior atenção nas políticas de 

mobilidade urbana. 

7.3.1.Objetivos gerais 

Mais uma vez remetendo à lei nº 12.587/2012, que definiu as diretrizes para a 

Política Nacional de Mobilidade Urbana, na elaboração deste Plano 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. 

7.3.2.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 condições bastante desiguais. Porém aqui acabam as semelhanças e cada um 

desses grupos enfrenta situações particulares, demandando portanto políticas 

distintas e bastante independentes. 

Nesse sentido os objetivos para este grupo foram estabelecidos de forma vinculada 

ao modo de transporte – se pedestre ou se ciclista – mantendo apenas uma terceira 

classificação para os assuntos comuns: 
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a)  Reconhecimento, valorização e estímulo aos modos de transporte ativos; 

b) Estímulo ao uso da bicicleta como meio de transporte urbano; 

c) Valorização da mobilidade a pé; e 

d) Implantação gradativa de medidas de moderação de tráfego e segurança viária, 

criando um ambiente consequentemente mais convidativo ao uso dos modos 

ativos. 

7.3.2.1. Propostas para reconhecimento, valorização e estímulo aos modos de 

transporte ativos 

Apesar da crescente percepção da importância, por um lado, e do abandono, por 

outro, dos meios de transporte ativos, 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. 

Talvez a principal ação nesse sentido seja a moderação do tráfego dos veículos 

motorizados, considerando o impacto direto dessas medidas na redução de acidentes 

e mortes no trânsito, comprovado por estudos que mostram relação direta entre a 

velocidade regulamentada para o tráfego e o risco de fatalidade no caso de impacto, 

como demonstram os gráficos abaixo: 

Figura 154. Relação entre a velocidade de impacto e o risco de fatalidade  

 

Políticas de redução da velocidade do tráfego motorizado vem sendo adotadas em 

diversas cidades no mundo e, recentemente, no Brasil. Rio de Janeiro e Florianópolis 

são exemplos de cidades que adotam as chamadas Zonas 30, em geral em áreas de 

intensa movimentação de pedestres ou de uso de circulação predominantemente 

local. 
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Foto 46. Zona 30 no Rio de Janeiro e em Florianópolis 

  

Em São Paulo, tem se destacado na mídia o debate sobre a iniciativa da Prefeitura de 

reduzir gradualmente os limites de velocidade permitidos em todo o sistema viário, 

inclusive vias expressas e estruturais. 

Foto 47. Redução da velocidade regulamentada na Cidade de São Paulo 

  

Os modos ativos também são os mais vulneráveis em relação às condições climáticas 

e os com menor proteção contra intempéries. Assim, requalificar áreas verdes e 

oferecer locais sombreados para descanso é essencial para promover o uso desses 

modos. 

Foto 48. Ciclovia em Curitiba Foto 49. Ciclovia e calçada em São Paulo 
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Objetivo: Reconhecimento, valorização e estímulo ao uso dos modos de Transporte 

ativos 

Diretriz: Constituição de um ambiente seguro e estimulante aos meios de transporte 

ativos 

Ações propostas: 

 Implementar medidas de moderação do tráfego motorizado (redução e controle de 

velocidade, semaforização de travessias, etc.); 

 Implantar sinalização e comunicação visual voltadas para ciclistas e pedestres; 

 Criar programa de arborização, com foco nas áreas com maior utilização de modos 

ativos (pedestres, ciclistas, skatistas, etc.); 

 Criar programa de incentivo ao deslocamento a pé nas escolas municipais, 

promovendo o acesso às escolas pelos meios ativos. através de rotas compartilhadas 

e com horários marcados; 

 Criar programa de incentivo ao uso de modos coletivos ou não motorizados nas 

instituições públicas municipais; 

 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 

adequada para pedestres e padrão de acessibilidade universal, bem como levem em 

consideração o Plano Municipal Viver sem Limite. 

7.3.2.2. Propostas de estímulo ao uso da bicicleta como meio de transporte urbano 

Parte dos problemas identificados para uma maior utilização do transporte cicloviário 

em Osasco são comuns ao transporte a pé, pelo menos no que se refere à necessidade 

de proteção desses usuários nas situações de conflito com o tráfego motorizado. 

Entretanto, muitas são as especificidades de cada um desses meios de transporte 

(bicicleta e caminhada) na implementação de uma política pública de mobilidade 

urbana. 

O transporte cicloviário pode compartilhar o sistema viário (pista) com os veículos 

motorizados, demandando uma infraestrutura segregada apenas em condições de 

tráfego intenso, pesado ou de grande velocidade, onde o ciclista está exposto a 

situações de risco. Em vias locais, com tráfego de baixa intensidade, medidas de 

moderação do tráfego motorizado podem ser suficientes para garantir a segurança 

desejada. 

Por outro lado, também se verificam situações de conflito entre bicicletas e pessoas 

quando as primeiras, indevidamente, “invadem” o espaço das calçadas, destinado aos 

pedestres. Segundo o CTB, o ciclista, nesta condição, deve descer da bicicleta e fazer 

o percurso a pé, empurrando-a. 

Portanto, o transporte cicloviário demanda, por um lado, uma infraestrutura 

específica, constituída por ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, conforme o grau de 

segregação em relação ao tráfego motorizado, que deve seguir algumas premissas: 

a) Proporcionar conexões seguras e confortáveis, entre bairros e entre equipamentos 

de uso coletivo, através da implantação de um conjunto de vias que caracterizem 

uma malha articulada e com continuidade; 
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b) Identificar e sinalizar vias com relevo menos acidentado e, portanto, com 

condições mais favoráveis à circulação de bicicletas, evitando percursos que 

submetam o ciclista a subidas íngremes e locais de elevado risco; 

c) Aproveitar áreas planas dos córregos e APPs para implantação; 

d) Aplicar tipologias compatíveis com o desenho e a velocidade das vias existentes. 

A política de valorização do transporte cicloviário não deve se limitar à provisão da 

infraestrutura, sendo necessário medidas de educação e conscientização de todos os 

usuários das vias (motoristas, ciclistas e pedestres) para comportamentos seguros no 

trânsito, como também iniciativas de estímulo à sua utilização, em função dos seus 

benefícios pessoais e coletivos. 

Em Osasco, nas diversas vistorias realizadas em campo, conversas com órgãos 

públicos e reuniões com grupos de cicloativistas, foi verificado que praticamente não 

há uma infraestrutura viária (ciclovias ou ciclofaixas) que garanta segurança aos 

ciclistas; não há sinalização adequada para usuários de bicicleta; não há mobiliário 

urbano adequado para guarda das bicicletas (paraciclos ou bicicletários) em locais 

públicos ou polos de atração de viagens; o relevo é acidentado; e o sistema viário 

voltado apenas para os automóveis dificulta a circulação dos ciclistas pelas poucas 

vias planas. 

Na formulação do Plano de Ações, foi particularmente expressiva a participação dos 

ciclistas nos eventos de mobilização social, não apenas apresentando reivindicações 

mas também apontando sugestões de intervenções, em diversos níveis, para a 

construção de um ambiente urbano atraente para esta modalidade. 

Resumindo as propostas do Plano de Mobilidade em um único objetivo, o de estimular 

o uso do transporte cicloviário, foram definidas quatro diretrizes estratégicas entre 

as quais foram distribuídas as medidas propostas: 

Objetivo: Estímulo ao uso da bicicleta como veículo de transporte urbano 

Diretriz: Implementar ações de difusão do uso da bicicleta como veículo de transporte 

urbano 

Ações propostas: 

 Implantar sistema de bicicleta pública (uso compartilhado), articulado ao sistema 

de transporte coletivo por meio do Sistema de Bilhetagem Eletrônica; 

 Implementar programas de apoio a iniciantes no uso da bicicleta como modo de 

transporte cotidiano por meio de ações transversais com as áreas da administração 

municipal como da saúde, educação, desenvolvimento econômico e esporte; 

 Ampliar a operação da ciclofaixa de lazer; 

 Promover regularmente passeios ciclísticos; 

 Adaptar os próprios municipais com paraciclos, vestiário e programa de estímulo ao 

uso da bicicleta como meio de transporte pelos servidores. 
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Foto 50. Passeio ciclístico Osasco 51 Anos Foto 51. Passeio Ciclístico do Trabalhador 

  

Foto 52. Bicicletas públicas em São Paulo Foto 53. Bicicletas públicas em Porto Alegre 

  

 

Objetivo: Estímulo ao uso da bicicleta como veículo de transporte urbano 

Diretriz: Desenvolver campanhas para conscientização de ciclistas e não ciclistas 

(pedestres e motoristas) sobre comportamento seguro no trânsito) 

Ações propostas: 

 Criar programas de treinamento de motoristas de ônibus (municipais e 

intermunicipais) para respeito do ciclistas no compartilhamento da rua; 

 Criar campanhas educativas orientadas para usuários de modos motorizados e para 

respeito ao ciclista no compartilhamento da rua. 

 

Foto 54. Treinamento de motoristas de 

ônibus em Vitória 
Foto 55. Treinamento de motoristas de 

ônibus em Porto Alegre 
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Objetivo: Estímulo ao uso da bicicleta como veículo de transporte urbano 

Diretriz: Implantar infraestrutura segura para a circulação de bicicletas 

Ações propostas: 

 Elaborar o Plano Cicloviário de Osasco; 

 Implantar uma rede cicloviária abrangente, constituída de ciclovias e ciclofaixas, 

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; 

 Elaborar projeto para implantação de eixo cicloviário no sentido leste - oeste, 

preferencialmente pela Av. dos Autonomistas que, apesar da dificuldade do intenso 

tráfego, possui uma condição topográfica favorável, alta conectividade e grande 

atratividade; 

 Implantar sinalização indicativa de ciclorrotas (percursos seguros e com baixa 

declividade). 

Foto 56. Exemplos de sinalização orientada para ciclistas 
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Figura 155. Diretriz de ciclovia no eixo 

Bussocaba / Brasil 

Figura 156. Diretriz de ciclovia no eixo 

Visconde de Nova Granada / Getúlio Vargas 
Figura 157. Diretriz de ciclovia no parque 

linear ao longo do Rio Tietê 
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Objetivo: Estímulo ao uso da bicicleta como veículo de transporte urbano 

Diretriz: Implantar infraestrutura segura 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; 

 Implantar paraciclos em equipamentos públicos (escolas, unidades de saúde, de 

esporte e pontos da administração municipal); 

 Implantar paraciclos na Área Central com desativação de vagas de estacionamento 

de veículos em pontos estratégicos. 

 Implantar paraciclos em equipamentos públicos (escolas, unidades de saúde, de 

esporte e pontos da administração municipal) 

 Instituir legislação municipal com obrigatoriedade dos Polos Geradores de Tráfego 

construírem infraestrutura cicloviária e oferecerem vagas para estacionamento de 

bicicletas; 

 Instituir programa de incentivo de entregas de pequenas cargas e serviços de 

transporte de documentos na Área Central a ser realizado por bicicleta, substituindo 

minivans e motos. 

Foto 57. Reunião com os cicloativistas, sem local para estacionar as bicicletas no Paço 

 

7.3.2.3. Propostas de valorização da mobilidade a pé 

Uma grande dificuldade para se atingir este objetivo é a sua dimensão. A precariedade 

do espaço destinado aos pedestres no sistema viário é quase que uma constante em 

todo o Município; mesmo nas áreas centrais, onde é intenso o volume da circulação 

a pé e as condições das calçadas são bem mais favoráveis, foram observados muitos 

problemas, como: inexistência de calçadas, inadequação da largura das calçadas ao 
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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. Essa situação caracteriza a falta quase total de 

acessibilidade para pessoas com deficiência no Município. 

Foto 58. Obstáculos nas calçadas são comuns nas cidades brasileiras 

  

Observa-se uma enorme diversidade de situações encontradas nas condições das 

calçadas na cidade; na Área Central, a condição geral das calçadas é boa, com largura 

razoável, pavimento em boa condição e com adequadas condições de circulação, 

inclusive com o calçadão em um trecho da Rua Antônio Agu, onde a via é exclusiva 

para pedestres, 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 (e a respectiva fiscalização), a sua execução 

é diversificada e descontínua. 

Ao grau de urbanidade dos bairros deve ser adicionado um outro elemento, dado pela 

topografia e pela forma como foram resolvidos, caso a caso, os acessos aos lotes, 

normalmente com sacrifício do espaço dos pedestres e levando os pedestres a 

caminharem no espaço destinado aos veículos. Nestes casos, apesar da situação ser 

generalizada, as soluções deverão ser encontradas de forma localizada (em torno de 

terminais, estações, escolas, equipamentos de saúde, por exemplo) 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. 

Nesse sentido, a exemplo da política para o transporte cicloviário, a Cidade demanda 

um planejamento específico para a construção e regularização das calçadas, não 

tanto pela necessidade de definição de rotas conectadas, mas pela sua abrangência 

para todo o território do município. 
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A exemplo do transporte cicloviário, apenas um objetivo genérico foi estabelecido para 

este segmento: a valorização da mobilidade a pé, para o qual foram definidas três 

diretrizes estratégicas: 

a) Construir infraestrutura adequada para a circulação dos pedestres; 

b) Implementar medidas para melhorar as condições de segurança dos 

deslocamentos a pé; e 

c) Implementar medidas de valorização do pedestre como elemento fundamental da 

mobilidade urbana. 

 

Objetivo: Valorização da mobilidade a pé 

Diretriz: Construir infraestrutura adequada para a circulação dos pedestres 

Ações propostas: 

 Elaborar Plano de Mobilidade a Pé, incluindo definição de prioridades em 

investimentos estruturais (eixos com continuidade) e indicação de ações localizadas 

nos bairros; 

 Instituir legislação municipal de calçadas, definindo parâmetros construtivos 

(dimensões e materiais) e responsabilidades pela manutenção e fiscalização; 

 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; 

 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; 

 Ampliar o calçadão da Rua Antônio Agu; 

 Implementar programa de rebaixamento de guias nas travessias de pedestres; 

 Implantar mobiliário urbano, oferta de serviços e proteção às intempéries nas áreas 

destinadas à circulação a pé; 

 Garantir que em todas as obras de valorização, adequação e sinalização para 

circulação a pé, o padrão de acessibilidade e o Plano Municipal Viver Sem Limites 

estejam considerados. 
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Foto 59. Sinalização de rotas para pedestres no Rio de Janeiro 

 

 

Objetivo: Valorização da mobilidade a pé 

Diretriz: Implementar medidas para melhorar as condições de segurança dos 

deslocamentos a pé 

Ações propostas: 

 Implementar política de redução do limite de velocidade do tráfego motorizado nas 

principais vias públicas, adequando a velocidade permitida conforme o tipo de via e 

uso do solo; 

 Requalificar travessias existentes para a barreira do eixo leste-oeste (trem-rio-

rodovia): acessos, iluminação e condições do percurso; 

 Ampliar as opções de travessias sinalizadas ao longo das principais avenidas (eixos 

comerciais e de prestação de serviços), próximo a escolas, postos de saúde e 

hospitais; 

 Expandir para toda a Cidade a implantação de iluminação nas travessias de 

pedestres; 

 Rever parâmetros de projeto viário que estimulem velocidades elevadas (raios de 

giro, largura de faixas e outros). 

 

  



 

331 

Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Osasco-SP 

 

Objetivo: Valorização da mobilidade a pé 

Diretriz: Implementar medidas de valorização do pedestre como elemento 

fundamental da mobilidade urbana 

Ações propostas: 

 Criar campanhas educativas orientadas para usuários de modos motorizados para 

respeito à prioridade dos pedestres nas travessias; 

 Mapear locais prioritários, que devem ser atendidos pelo poder público, 

especialmente locais com uso elevado por pessoas com mobilidade reduzida, como 

proximidades a escolas, creches, casas de repouso, clínicas médicas e outras 

instituições; 

 Implantar sistema para controle da qualidade da infraestrutura do sistema de 

circulação a pé, via mapa colaborativo; 

 Criar programa de caminhadas e corridas de ruas para incentivar e valorizar a 

mobilidade a pé; 

 Criar programa de implantação de Ruas de Lazer aos finais de semana com 

fechamento de avenidas para trânsito motorizado na zona norte e na zona sul 

articuladamente à programação cultural, de esportes e de lazer; 

 Criar política de ocupação de vagas de estacionamento de veículos para transformá-

las em espaços de convivência; 

 Implantar sistema para controle da qualidade da infraestrutura do sistema de 

circulação a pé, via mapa colaborativo integrado via APP (e site) vinculado ao 

Observatório da Mobilidade e ao CONECTA. 
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7.4. Propostas para o transporte de carga 

A localização estratégica do Município, sua proximidade com a Capital e sua conexão 

com uma importante malha rodoviária, incentivou, no passado, à instalação de 

estabelecimentos industriais e, mais recentemente, dos centros de distribuição de 

importantes redes de comércio, que colocam a Cidade como relevante polo de 

atração/geração de viagens. Estes empreendimentos explicam a circulação da 

quantidade expressiva de veículos de fora da Cidade em suas vias, principalmente de 

caminhões de grande porte. 

Conforme as características da malha viária principal e a distribuição espacial dos 

empreendimentos, podem ser consideradas três zonas distintas no Município: (i) zona 

norte, caracterizada pela concentração de indústrias, empresas de transporte e mais 

de 30 centros de logística de abastecimento; (ii) zona centro, caracterizada pela 

concentração de atividades de comércio varejista e serviços, com três shoppings 

centers e diversos hospitais; e (iii) zona sul – onde se destacam áreas residenciais, 

eixos comerciais e de serviço e áreas industriais nas proximidades do Rodoanel. 

Nas pesquisas de contagem realizadas do total de caminhões que entraram e saíram 

do Município, 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. A Av. 

Dr. Mauro Lindemberg Monteiro é o principal acesso do Município de e para a Rodovia 

Anhanguera, nela consta a maior participação de caminhões no tráfego geral – 45,8%. 

Essa intensa movimentação de caminhões vinha comprometendo o desempenho do 

tráfego geral e, para tanto, a Prefeitura adotou medidas que restringem a circulação 

em função do porte dos caminhões e dos horários de maior movimentação do trânsito. 

Porém, pelos inúmeros acessos possíveis e a falta de equipamentos de controle, a 

fiscalização não abrange a totalidade das vias restritas o que torna essa medida muito 

frágil na sua eficiência. Além disso, há inúmeros problemas que a circulação de 

caminhões de grande porte traz à Cidade: (i) foram observadas várias situações de 

veículos parados na via efetuando operação de carga e descarga, em desacordo com 

a sinalização; (ii) grande quantidade de veículos de grande porte esperando nas vias 

para serem atendidos pelos estabelecimentos, alguns chegam a permanecer por até 

uma semana para a operação de carga e descarga; (iii) os caminhões que aguardam 

a liberação geram conflitos frequentes com moradores e prejudicam a acessibilidade 

da população pelas dificuldades que criam à circulação dos demais veículos nessas 

vias; (iv) caminhões com dimensões maiores têm seu percurso dificultado por 

utilizarem vias estreitas, existência de cruzamentos ortogonais, raios pequenos, 

topografia íngreme, chegando até a abalroar postes de iluminação e interromper o 

fornecimento de energia na região; e (v) falta de sinalização de orientação dificulta a 

circulação e o acesso dos caminhões a seus destinos. 

Para atender as necessidades das atividades econômicas instaladas no Município de 

Osasco, garantir o abastecimento e a distribuição de bens, bem como minimizar os 

conflitos observados, é apresentado um conjunto de ações com vistas ao sistema de 
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transporte de cargas. Estas ações abrangem: a circulação desses veículos; os espaços 

para estacionamento, parada e operações de carga e descarga nas vias; as instalações 

de produção, armazenamento e distribuição; os veículos; a infraestrutura viária; e a 

gestão dos órgãos envolvidos. 

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. 

7.4.1.Objetivos gerais 

São objetivos gerais do Plano de Mobilidade para a circulação de cargas em Osasco: 

 Disciplinar e regulamentar a circulação geral de veículos de carga no Município. 

 Estabelecer o convívio harmônico e seguro entre o tráfego de carga e os demais 

usuários do sistema viário. 

 Promover facilidades às atividades próprias ao transporte de carga. 

 Criar canais de negociação entre órgãos públicos e empresas privadas para 

minimizar conflitos de interesses. 

 Mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de 

cargas na cidade. 

 Criar incentivos para que os estabelecimentos comerciais e de serviços na Área 

Central adotem o transporte de cargas e entregas por bicicletas, diminuindo a 

circulação de veículos motorizados na região. 

7.4.2.Objetivos específicos 

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 específicas para este segmento, genericamente concentradas em um 

único objetivo específico de melhoria das condições de circulação do transporte de 

circulação da carga urbana e mitigação das situações de conflito entre este tráfego e 

os demais usos da cidade. 

7.4.2.1. Propostas para melhoria do planejamento para a circulação da carga 

urbana e mitigação das situações de conflito entre o tráfego de carga e os 

demais usos da cidade 

Para que novos empreendimentos não causem transtornos ao tráfego de passagem 

será necessário rever a legislação e os procedimentos de aprovação dos projetos para 

que sejam previstas áreas suficientes para receber os veículos de carga e que os 

acessos sejam adequadamente dimensionados. 
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A falta de sinalização de orientação, tendo em vista sua implantação incompleta na 

Cidade, bem como sinalização específica que atenda esse fluxo, faz com que veículos 

de carga circulem por vias inadequadas ao seu porte, causando problemas ao tráfego 

geral, inclusive ao transporte coletivo, e conflitos com moradores e demais 

estabelecimentos.  

Assim, a sugere-se a criação de rotas de acesso por meio da implantação de Plano de 

Orientação de Tráfego – POT, para atendimento às indústrias, armazéns e outros 

polos de interesse. 

É na zona norte que se encontra grande parte dos principais polos geradores de carga 

de Osasco, dessa forma, essa área deve receber o tratamento de adequação ao tráfego 

de carga a fim de facilitar os deslocamentos e o escoamento das mercadorias, reduzir 

conflitos e estimular a atração de novos empreendimentos. 

Deverão ser desenvolvidos programas de melhorias nos acessos às principais 

indústrias e centros de distribuição, de forma que facilite a entrada/saída dos 

caminhões e haja menor conflito com os fluxos de passagem nas vias. Termos de 

Ajuste de Conduta (TAC) poderão ser firmados com empreendimentos em situação 

irregular (projeto, licença de funcionamento) e que estejam causando transtornos na 

vizinhança (caminhões parados nas vias, calçadas irregulares ou inexistentes). 

Os conflitos entre o tráfego de carga e os demais modos levaram a Prefeitura a propor 

medidas restritivas da circulação de caminhões em determinadas vias e períodos do 

dia, a fim de garantir mais segurança, melhor fluidez do tráfego geral ou um melhor 

desempenho do transporte coletivo. Entretanto, para garantir a efetividade dessa 

medida, devem ser melhoradas a operação e a fiscalização, preferencialmente com 

uso de equipamentos eletrônicos. 

Independente das restrições de circulação, diversas vias, na área Central e nos 

corredores de comércio, têm uma demanda expressiva por vagas para o transporte 

de cargas para o que devem ser reservadas vagas para a operação de carga e descarga 

dos veículos. 

Outras medidas devem ser adotadas pela Prefeitura para reduzir conflitos e aumentar 

a eficiência do transporte de bens e mercadorias, entre elas a adoção de entregas no 

período noturno, procurando reduzir os tempos de deslocamento e das operações de 

carga e descarga, redução da pressão sobre o sistema viário e um melhor 

aproveitamento da frota. Também deve ser induzida a adoção de tecnologias limpas 

pelos prestadores de serviço de entrega de mercadorias. 
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Objetivo: Melhoria das condições de circulação do transporte de cargas 

Diretriz: Melhoria do 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; 

 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 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; 

 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 Comissão (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); 

 Criar incentivos para que os veículos de transporte de carga adotem tecnologia limpa 

(benefícios fiscais, liberação na circulação etc.). 

 

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: 

 Desenvolver programa de melhorias nos acessos às principais industrias e centros 

de distribuição, de forma que facilite a entrada/saída dos caminhões e que haja 

menor conflito com os fluxos de passagem pelas via; 

 Instituir programa para viabilizar Termos de Ajuste de Conduta (TAC) nos 

empreendimentos que não estejam com situação regular (projeto aprovado, licença 

de funcionamento); 

 Incentivar a instalação de pátio(s) de estacionamento para receber 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; 

 Rever a sinalização de restrição de circulação de caminhões na ZMRC e nas vias 

classificadas como VER e elaborar programa de fiscalização; 

 Elaborar e implantar projeto de sinalização para prover vagas reservadas para 

operação de carga e descarga na via e ou em área de estacionamento rotativo; 

 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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Objetivo: Melhoria das condições de circulação do transporte de cargas 

Diretriz: Criar incentivos ao uso da bicicleta para entrega de cargas na Área Central 

Ações propostas: 

 Promover e incentivar para que os estabelecimentos comerciais e de serviços na Área 

Central adotem o transporte de cargas e entregas por bicicletas, diminuindo a 

circulação de veículos motorizados na região. 

 

7.5. Propostas para a gestão da política de mobilidade urbana 

7.5.1.Objetivos gerais 

A atuação do poder público municipal será 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, além da sustentabilidade ambiental e, por extensão, de melhorias 

urbanísticas para toda a cidade. 

Neste sentido, dois objetivos gerais se colocam para a Prefeitura Municipal de Osasco, 

na gestão da mobilidade urbana: 

a)  Dar eficácia na gestão, capacitando a estrutura e as equipes da PMO para uma 

nova maneira de administrar a provisão de infraestrutura e dos serviços de 

transporte público e a sua operação; 

b)  Aumentar a eficiência da gestão, permitindo a execução das atividades 

cotidianas de administração da política de mobilidade, a maior parte delas já 

executadas nas diversas áreas da PMO, obtendo melhores resultados em menor 

tempo e a menor custo; e 

c) Melhorar a gestão dos dados de mobilidade no município, organizando um 

sistema municipal de informações. 

 

7.5.2.Objetivos específicos 

As ações de qualificação da gestão estão presentes em muitas das ações já 

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 ou espaços internos para carga e descarga, conforme a sua 
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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 apresentam mais consistentes quando apresentadas dentro de 

um conjunto mais amplo de medidas de outra natureza – obras de ampliação da 

infraestrutura, programas continuados ou desenvolvimento de projetos, e, assim 

optou-se por tratá-las  nos itens anteriores. 

Naturalmente nem todas as iniciativas propostas no Plano de Mobilidade 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 quatro diretrizes: 

 Capacitar os órgãos da Administração Municipal para a implementação de uma 

política de mobilidade urbana. 

 Atuar preventivamente na gestão da política urbana para a construção de uma 

cidade sustentável, com menor dependência de longos deslocamentos cotidianos. 

 Dar continuidade a uma gestão do trânsito que privilegie e segurança e defesa da 

vida. 

 Melhorar as condições operacionais do sistema viário e dos serviços de transporte 

público. 

7.5.2.1. Propostas para qualificação da Administração Municipal para a gestão da 

política de mobilidade urbana 

Objetivo: Qualificação da Administração Municipal 

Diretriz: Aprimorar a estrutura organizacional responsável pela política de mobilidade 

urbana dentro da Administração Municipal 

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; 

 Criar Programa de Melhoria da Capacidade Institucional. 

 Estabelecer convênios ou outras formas de cooperação com os municípios vizinhos 

e com os órgãos estaduais (EMTU, CPTM e ARTESP) com vistas a ações conjuntas e 

tratamento de problemas comuns; 

 Democratizar a gestão da política municipal de mobilidade urbana, com criação de 

mecanismos de participação popular e promoção de transparência nos processos de 

tomada de decisão. 
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Objetivo: Qualificação da Administração Municipal 

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 PGT, 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. 

 Implementar procedimentos de gestão do trânsito com base na avaliação 

permanente das condições de circulação para todos os modos (motorizados e não 

motorizados). 

 

Objetivo: Qualificação da Administração Municipal 

Diretriz: Dar continuidade a uma gestão do trânsito que privilegie e segurança e 

defesa da vida 

Ações propostas: 

 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. 

 Implantar medidas de moderação de tráfego e rever os projetos de rotatórias e 

lombadas instaladas em desacordo com normas e legislação vigente. 

 Implementar as ações de educação de trânsito. 

 Ampliar a utilização de equipamentos eletrônicos no apoio à fiscalização de trânsito. 

 Instituir uma área específica para acompanhar a evolução dos indicadores de 

acidentalidade, analisar as causa e propor soluções. 

 Ampliar o quadro de técnicos destinados a coleta de informações e estudos de 

segurança. 

 Criar programa de tratamento de pontos críticos de acidentes. 

 

Objetivo: Qualificação da Administração Municipal 

Diretriz: Melhorar as condições operacionais do sistema viário e dos serviços de 

transporte público 

Ações propostas: 

 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). 

 Ampliar a utilização de sistema de estacionamento rotativo (Zona Azul), inclusive 

com melhoria na fiscalização. 

 Complementar a implantação do Plano de Orientação de Tráfego (POT). 
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 Modernizar a sinalização semafórica e ampliar a área controlada pelo atual CCO. 

 Ampliar o número de agentes destinados à fiscalização e operação do trânsito e dos 

serviços de transporte público. 

 Elaborar estudos e implantar de projetos de interesse comum (sinalização de 

orientação, novos acessos). 

 Implantar o Centro Operações e Planejamento Integrado - CONECTA. 
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7.6. Plano de Ações 

O Plano de Ações não é mais do que uma sistematização das propostas desenvolvidas 

para o Plano de Mobilidade, estruturadas segundo dois critérios estabelecidos em 

conjunto com a Prefeitura, que auxiliará o acompanhamento da implementação do 

Plano: natureza da ação e prazo estimado de implantação. 

7.6.1.Natureza das ações 

Quanto à natureza, as ações foram subdivididas em seis categorias: 

a)  Obra 

Na categoria de “obra” foram incluídas todas as propostas de construção ou 

ampliação de infraestrutura física, seja para o sistema viário, incluindo vias, calçadas 

ou ciclovias, para equipamentos urbanos associados ao transporte coletivo 

(terminais), desde que especificamente identificados. 

Ações genéricas, mesmo que relacionadas à infraestrutura física, como por exemplo, 

regularização de calçadas em todo o município, qualificação dos pontos de parada do 

transporte coletivo, implantação de paraciclos, foram classificadas como 

“programas”, dependendo de estudos ou projetos complementares para que possam 

ser quantificados e orçados. 

b)  Programa 

Esta categoria, como já indicado no item anterior, engloba as propostas de ações 

genéricas, de grande abrangência – em geral para todo o município, visando o 

atendimento de uma demanda difusa, porém não menos importante. Além dos 

exemplos citados de ampliação da infraestrutura, foram incluídas também 

campanhas de promoção de novos comportamentos, como a valorização dos modos 

de transporte ativo (bicicleta e caminhada), ou de reforço de clássicos valores, como 

de promoção de educação e segurança no trânsito. 

As ações apresentadas nessa seção são amplas e dependem de iniciativas 

complementares da Administração Municipal, que deverão ser desenvolvidas na 

vigência do Plano de Mobilidade, com definição de metas, provisão de recursos para 

a ações a serem incluídas nos futuros orçamentos e dos órgãos responsáveis quando 

se tratar de ações intersetoriais. Por exemplo, a instalação de “n” abrigos em pontos 

de ônibus, ou a construção de “n” quilômetros de ciclovias. 

c)  Projeto 

As ações propostas para esta categoria se comparam à anterior (programas) por 

dependerem de estudos complementares, mas de maior complexidade. Neste caso os 

projetos a serem desenvolvidos precisam apresentar soluções viáveis – física, 

operacional e economicamente – para os problemas enunciados. 

d)  Planejamento 
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Ações também dependentes de aprofundamento e/ou detalhamento, mas de 

abrangência mais ampla; neste grupo estão as propostas de desenvolvimento dos 

planos complementares (cicloviário, de transporte a pé ou reestruturação da rede de 

transporte coletivo) a serem desenvolvidos com base nas diretrizes contidas neste 

Plano de Mobilidade. 

e)  Gestão 

A categoria de “gestão” compreende ações que nem sempre demandam investimentos, 

mas que dependem fundamentalmente da capacidade da Administração Municipal 

se articular com outras esferas de governo ou com o setor privado, ou ainda de 

mediações internas à própria Prefeitura, na determinação de prioridades ou na 

destinação de recursos internos. 

f)  Institucional 

O grupo de propostas considerado como “institucional” de certa forma é um 

componente do grupo “gestão”, mas que envolvem medidas legislativas na aprovação 

de novas leis ou alterações no margo regulatório vigente, dependendo portanto de 

tramitação pela Câmara de Vereadores. 

7.6.2.Horizonte 

Os prazos assumidos no Plano de Mobilidade foram pactuados com as equipes da 

PMO de acordo com a urgência das demandas e a sua complexidade, não levando em 

conta a disponibilidade financeira efetiva para sua realização. Naturalmente, durante 

o desenvolvimento das suas ações, cronogramas efetivos deverão ser elaborados, em 

consonância com a preparação dos orçamentos anuais e plurianuais. O Plano de 

Mobilidade pretende ter sua validade para um período de 10 anos, mas com diversas 

propostas que somente se realizarão em prazo bem mais dilatado.  

Segundo o horizonte previsto para sua execução, as ações foram classificadas em 

quatro situações: 

a)  Imediato – passíveis de serem executadas até o final de 2017; 

b)  Curto prazo – passíveis de serem executadas entre 2018 e 2021; 

c)  Médio prazo - – passíveis de serem executadas entre 2022 e 2026; e 

d)  Longo prazo – somente serão concluídas a partir de 2026. 
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7.6.3. Quadro Resumo de Propostas 

7.6.3.1. Propostas relativas ao eixo “Sistema Viário” 

Prazo Objetivo Diretriz Ação Natureza 

Imediato Ampliação do sistema viário 
estrutural 

Melhoria das conexões entre as zonas 
norte e sul com superação das 

barreiras (ferrovia, Rio Tietê e Rod. 
Castelo Branco) 

Duplicar a Av. Visconde de Nova Granada e construir 
sua extensão até a Av. Flora e até a Av. Sara Veloso 

Obra 

Imediato Ampliação do sistema viário 
estrutural 

Melhoria dos acessos ao Município Melhorar as condições operacionais (ajuste de 
geometria, restrição de estacionamento, etc.) da Rua 
Américo Vespúcio 

Projeto 

Imediato Melhoria das condições de 
circulação no sistema viário 
estrutural 

Melhorar o desempenho operacional e a 
capacidade do sistema viário existente 

Eliminar estacionamento na Av. Flora, do início até 
interseção com final do prolongamento da Av. Visconde 
de Nova Granada 

Projeto 

Imediato Melhoria das condições de 
circulação no sistema viário 
estrutural 

Melhorar o desempenho operacional e a 
capacidade do sistema viário existente 

Eliminar estacionamento na Av. José Barbosa de 
Siqueira e Av. João de Andrade (trecho entre Av. 
Internacional e Rua Achiles Beline) 

Projeto 

Imediato Melhoria das condições de 
circulação no sistema viário 
estrutural 

Melhorar o desempenho operacional e a 
capacidade do sistema viário existente 

Eliminar estacionamento na Av. Vitor Civita Projeto 

Imediato Melhoria das condições de 
circulação no sistema viário 
estrutural 

Melhoraer o desempenho operacional e 
a capacidade do sistema viário 
existente 

Eliminar estacionamento na Av. Maria Carvalho de 
Lima (conexão entre Corredor Norte e novo Eixo Leste-
Oeste Diametral Norte Mutinga) 

Projeto 

Imediato Melhoria das condições de 

circulação no sistema viário 
estrutural 

Melhorar o desempenho operacional e a 

capacidade do sistema viário existente 

Eliminar conversões à esquerda na Av. dos 

Autonomistas 

Projeto 

Imediato Melhoria das condições de 
circulação no sistema viário 
estrutural 

Melhorar o desempenho operacional e a 
capacidade do sistema viário existente 

Facilitar conexão da Av. Visc. Nova Granada com viário 
de acesso à Área Central (estudo de área /nova 
circulação bairros Km 18 e Centro) - mudar para 
projeto? 

Projeto 

Imediato Melhoria das condições de 
circulação no sistema viário 
estrutural 

Melhorar o desempenho operacional e a 
capacidade do sistema viário existente 

Concluir a implantação do POT - Projeto de Orientação 
de Tráfego e uniformizar padrão conforme estabelecido 
por Resolução CONTRAN 

Projeto 
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Prazo Objetivo Diretriz Ação Natureza 

Imediato Melhoria das condições de 
circulação no sistema viário 
estrutural 

Melhorar o desempenho operacional e a 
capacidade do sistema viário existente 

Investimento na modernização da sinalização 
semafórica e ampliação da área sob controle da CCO. 

Projeto 

Curto Ampliação do sistema viário 
estrutural 

Melhoria da conectividade do sistema 
viário estrutural no sentido leste - oeste 

Construir a extensão da Av. Transversal Sul até a via 
Marginal do Rodoanel 

Obra 

Curto Ampliação do sistema viário 
estrutural 

Melhoria da conectividade do sistema 
viário estrutural no sentido leste - oeste 

Implantar nova via de acesso à Estação Comandante 
Sampaio (lado norte) 

Obra 

Curto Ampliação do sistema viário 
estrutural 

Melhoria da conectividade do sistema 
viário estrutural no sentido leste - oeste 

Implantação de binário nas ruas Presidente Costa e 
Silva e Walt Disney (Corredor Via Norte) 

Obra 

Curto Ampliação do sistema viário 
estrutural 

Melhoria da conectividade do sistema 
viário estrutural no sentido leste - oeste 

Construir a ligação da R. Irene Pereira Leitão com a 
Av. Eurico da Cruz 

Obra 

Curto Ampliação do sistema viário 
estrutural 

Melhoria da conectividade do sistema 
viário estrutural no sentido leste - oeste 

Construir nova via na extensão da Av. Nações Unidas 
até a Av. dos Autonomistas, com passagem sob a 
ferrovia (OUC Tietê 1) 

Obra 

Curto Ampliação do sistema viário 
estrutural 

Melhoria das conexões entre as zonas 
norte e sul com superação das 
barreiras (ferrovia, Rio Tietê e Rod. 
Castelo Branco) 

Implantar novo eixo de conexão do Bairro Aliança (Rua 
Irene Pereira Leitão) até a Estação km 18 da CPTM, 
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  

Obra 

Curto Ampliação do sistema viário 
estrutural 

Melhoria das conexões entre as zonas 
norte e sul com superação das 
barreiras (ferrovia, Rio Tietê e Rod. 
Castelo Branco) 

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 

Obra 

Curto Ampliação do sistema viário 
estrutural 

Melhoria das conexões entre as zonas 
norte e sul com superação das 
barreiras (ferrovia, Rio Tietê e Rod. 
Castelo Branco) 

Construir novas transposições (tabuleiros em nível) 
sobre o Rio Tietê previstos na OUC Tietê 2 (na altura 
das ruas Anhembi e Nichan Sasounian) 

Obra 

Curto Ampliação do sistema viário 
estrutural 

Melhoria dos acessos ao Município Duplicar a Av. Dr. Alberto Jackson Byington, entre 
Rua Arinos e Rua Herman 

Obra 

Curto Ampliação do sistema viário 
estrutural 

Melhoria dos acessos ao Município Construir conexão da Av. Presidente Altino com a Av. 
Manoel Pedro Pimentel 

Obra 



 

344 

Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Osasco-SP 

Prazo Objetivo Diretriz Ação Natureza 

Curto Melhoria das condições de 
circulação no sistema viário 
estrutural 

Melhorar o desempenho operacional e a 
capacidade do sistema viário existente 

Aumentar número de faixas na Av. Presidente Kennedy 
(na altura da Rua Minas Gerais) - Projeto CCR 

Obra 

Médio Ampliação do sistema viário 
estrutural 

Melhoria da conectividade do sistema 
viário estrutural no sentido leste - oeste 

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) 

Obra 

Médio Ampliação do sistema viário 

estrutural 

Melhoria da conectividade do sistema 

viário estrutural no sentido leste - oeste 

Implantar o eixo leste-oeste diametral norte : Av. João 

Ventura dos Santos, Av. Pres. Medici, Av. Mutinga (São 
Paulo) 

Obra 

Médio Ampliação do sistema viário 
estrutural 

Melhoria da conectividade do sistema 
viário estrutural no sentido leste - oeste 

Implantar nova via em prolongamento da Av. Nações 
Unidas para conexão com Via Marginal ao Rodoanel e 
acesso à Estação Comandante Sampaio (lado norte) 

Obra 

Médio Ampliação do sistema viário 
estrutural 

Melhoria das conexões entre as zonas 
norte e sul com superação das 
barreiras (ferrovia, Rio Tietê e Rod. 
Castelo Branco) 

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. 

Obra 

Médio Ampliação do sistema viário 
estrutural 

Melhoria das conexões entre as zonas 
norte e sul com superação das 
barreiras (ferrovia, Rio Tietê e Rod. 
Castelo Branco) 

Construir a conexão das avenidas Braço Morto do Tietê 
e Lourenço Beloli e ruas Roberto P. Sobrinho e Arinos 

Obra 

Médio Ampliação do sistema viário 
estrutural 

Melhoria das conexões entre as zonas 
norte e sul com superação das 
barreiras (ferrovia, Rio Tietê e Rod. 

Castelo Branco) 

Duplicar a Av. Prestes Maia Obra 

Médio Ampliação do sistema viário 
estrutural 

Melhoria das conexões entre as zonas 
norte e sul com superação das 
barreiras (ferrovia, Rio Tietê e Rod. 
Castelo Branco) 

Duplicar a Av. Flora, desde a interseção com o 
prolongamento da Av. Visco de de Nova Granada 

Obra 

Médio Ampliação do sistema viário 
estrutural 

Melhoria das conexões entre as zonas 
norte e sul com superação das 
barreiras (ferrovia, Rio Tietê e Rod. 
Castelo Branco) 

Construir a extensão da Av. Flora até a Transversal 
Sul 

Obra 
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Prazo Objetivo Diretriz Ação Natureza 

Médio Ampliação do sistema viário 
estrutural 

Melhoria das conexões entre as zonas 
norte e sul com superação das 
barreiras (ferrovia, Rio Tietê e Rod. 
Castelo Branco) 

Alargar a Estrada Kenkiti Shimomoto, entre Av. 
Transversal Sul e Av. Vitor Civita 

Obra 

Médio Ampliação do sistema viário 
estrutural 

Melhoria dos acessos ao Município Implantar nova via de ligação Av. Panorâmica - Av. 
João Ventura dos Santos (na diretriz da Av. Juscelino 
Kubitschek) 

Obra 

Médio Ampliação do sistema viário 

estrutural 

Melhoria dos acessos ao Município Implantar nova via Ribeirão Vermelho (em 

continuidade à Av. Onix) e novo Trevo na Rod. 
Anhanguera (para minimizar transtornos na Av. Dr. 
Mauro Lindemberg Monteiro) 

Obra 

Médio Ampliação do sistema viário 
estrutural 

Melhoria dos acessos ao Município Construir nova entrada da Cidade pela Rodovia 
Castelo Branco (fluxo Marginal Tietê) 

Obra 

Médio Ampliação do sistema viário 
estrutural 

Melhoria dos acessos ao Município Construir acesso da Rodovia Castelo Branco (pista 
local oeste) para a Av. Brasil 

Obra 

Médio Ampliação do sistema viário 
estrutural 

Melhoria dos acessos ao Município Construir novo acesso a Osasco pela Av. Engº. Billings 
(fluxo Marginal Pinheiros) 

Obra 

Médio Melhoria das condições de 
circulação no sistema viário 
estrutural 

Melhorar o desempenho operacional e a 
capacidade do sistema viário existente 

Aumentar número de faixas na Av. Fuad Auada - 
Projeto CCR 

Obra 

Longo Ampliação do sistema viário 

estrutural 

Melhoria das conexões entre as zonas 

norte e sul com superação das 
barreiras (ferrovia, Rio Tietê e Rod. 
Castelo Branco) 

Implantar nova via marginal ao Rodoanel, em 

continuidade à Av. Leonil Crê Bertolosso 

Obra 

Longo Ampliação do sistema viário 
estrutural 

Melhoria das conexões entre as zonas 
norte e sul com superação das 
barreiras (ferrovia, Rio Tietê e Rod. 
Castelo Branco) 

Construir nova ponte sobre o Rio Tietê e sobre a Rod. 
Castelo Branco, ligando da Rua Armindo Hane 
(Presidente Altino) com Rua Pedro Rissato (Remédios) 

Obra 
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7.6.3.2. Propostas relativas ao eixo “Transporte Coletivo” 

Prazo Objetivo Diretriz Ação Natureza 

Imediato Melhoria da gestão pública 
sobre os serviços de transporte 
coletivo 

Aumentar a capacidade da Prefeitura 
para a gestão da política de mobilidade 
urbana 

Implantar mecanismos permanentes de controle 
(indicadores operacionais) e de avaliação de satisfação 
dos usuários (pesquisas de opinião) e disponibilizá-los 
para consulta na internet (site do órgão gestor 
responsável e da Prefeitura) com a respectiva 
metodologia, microdados em formato aberto, boletins 

periódicos informativos e apresentação dos dados no 
Conselho Municipal da Mobilidade Urbana. 

Gestão 

Imediato Melhoria da gestão pública 
sobre os serviços de transporte 
coletivo 

Aumentar a capacidade da Prefeitura 
para a gestão da política de mobilidade 
urbana 

Criar procedimentos de gerenciamento público e 
transparente sobre o transporte coletivo e utilização de 
recursos tecnológicos para controle da oferta (GPS) e 
de oferta (bilhetagem eletrônica). 

Gestão 

Imediato Melhoria da infraestrutura de 
apoio aos serviços de transporte 
coletivo 

Qualificar os pontos de parada Desenvolver programa imediato para instalação de 
abrigos nos pontos de ônibus 

Programa 

Imediato Melhoria da infraestrutura de 
apoio aos serviços de transporte 
coletivo 

Qualificar os pontos de parada Implementar programa de requalificação dos pontos de 
parada, com construção de calçadas, instalação de 
abrigos e bancos, iluminação pública e disponibilidade 
de informação aos usuários.  

Programa 

Imediato Reestruturação e racionalização 
dos serviços de transporte 
coletivo com objetivo de 
racionalizar a oferta e melhorar 
a qualidade dos serviços para os 
usuários 

Implantar medidas de prioridade para a 
circulação do transporte coletivo 

Implantar corredor exclusivo para o transporte coletivo 
no eixo das avenidas Visconde de Nova Granada e 
Getúlio Vargas 

Obra 

Imediato Reestruturação e racionalização 
dos serviços de transporte 
coletivo com objetivo de 
racionalizar a oferta e melhorar 

a qualidade dos serviços para os 
usuários 

Implantar os serviços de transporte 
coletivo municipais e intermunicipais 
como uma rede integrada 

Implantar a integração temporal, pelo sistema de 
bilhetagem eletrônica, no sistema municipal 

Projeto 
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Prazo Objetivo Diretriz Ação Natureza 

Imediato Reestruturação e racionalização 
dos serviços de transporte 
coletivo com objetivo de 
racionalizar a oferta e melhorar 
a qualidade dos serviços para os 
usuários 

Rever a rede de linhas que atende ao 
Município  

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. 

Planejamento 

Imediato Reestruturação e racionalização 

dos serviços de transporte 
coletivo com objetivo de 
racionalizar a oferta e melhorar 
a qualidade dos serviços para os 
usuários 

Rever a rede de linhas que atende ao 

Município  

Otimizar o percurso de linhas (municipais e 

intermunicipais) na região central de Osasco, visando 
a diminuição dos itinerários negativos dentro desta 
região 

Projeto 

Imediato Reestruturação e racionalização 
dos serviços de transporte 
coletivo com objetivo de 
racionalizar a oferta e melhorar 
a qualidade dos serviços para os 
usuários 

Rever a rede de linhas que atende ao 
Município  

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 

Projeto 

Imediato Reestruturação e racionalização 
dos serviços de transporte 
coletivo com objetivo de 
racionalizar a oferta e melhorar 
a qualidade dos serviços para os 
usuários 

Rever a rede de linhas que atende ao 
Município  

Realizar Estudo de Viabilidade (EVTEA) para 
implantação de sistema de média capacidade ao longo 
da faixa de domínio do Rodoanel entre Km 21 e Raposo 
Tavares 

Planejamento 

Curto Melhoria da infraestrutura de 
apoio aos serviços de transporte 
coletivo 

Construir ou requalificar os terminais 
de ônibus 

Construir terminal de ônibus urbano junto à Estação 
Comandante Sampaio (CPTM), com o intuito de 
integração entre as linhas municipais da Região Norte 
de Osasco com a linha 8 - Diamante da CPTM 

Obra 

Curto Melhoria da infraestrutura de 

apoio aos serviços de transporte 
coletivo 

Construir ou requalificar os terminais 

de ônibus 

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. 

Obra 
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Prazo Objetivo Diretriz Ação Natureza 

Curto Reestruturação e racionalização 
dos serviços de transporte 
coletivo com objetivo de 
racionalizar a oferta e melhorar 
a qualidade dos serviços para os 
usuários 

Implantar medidas de prioridade para a 
circulação do transporte coletivo 

Implantar corredor exclusivo para o transporte coletivo 
no eixo das avenidas Brasil, Maria Campos, Bussocaba 

Obra 

Curto Reestruturação e racionalização 

dos serviços de transporte 
coletivo com objetivo de 
racionalizar a oferta e melhorar 
a qualidade dos serviços para os 
usuários 

Implantar medidas de prioridade para a 

circulação do transporte coletivo 

Utilizar recursos tecnológicos de controle de tráfego 

para priorizar a circulação dos ônibus. 

Gestão 

Curto Reestruturação e racionalização 
dos serviços de transporte 
coletivo com objetivo de 
racionalizar a oferta e melhorar 
a qualidade dos serviços para os 
usuários 

Implantar os serviços de transporte 
coletivo municipais e intermunicipais 
como uma rede integrada 

Implantar a integração do sistema municipal com o 
trem metropolitano (CPTM) 

Projeto 

Curto Reestruturação e racionalização 
dos serviços de transporte 
coletivo com objetivo de 
racionalizar a oferta e melhorar 
a qualidade dos serviços para os 
usuários 

Implantar os serviços de transporte 
coletivo municipais e intermunicipais 
como uma rede integrada 

Implantar a integração do sistema municipal com o 
sistema intermunicipal (EMTU) 

Projeto 

Curto Reestruturação e racionalização 
dos serviços de transporte 
coletivo com objetivo de 
racionalizar a oferta e melhorar 
a qualidade dos serviços para os 

usuários 

Rever a rede de linhas que atende ao 
Município  

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, a médio prazo aproveitando as oportunidades 
decorrentes da implantação das obras viárias e das 

Operações Urbanas Tietê. 

Planejamento 



 

349 

Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Osasco-SP 

Prazo Objetivo Diretriz Ação Natureza 

Médio Reestruturação e racionalização 
dos serviços de transporte 
coletivo com objetivo de 
racionalizar a oferta e melhorar 
a qualidade dos serviços para os 
usuários 

Implantar medidas de prioridade para a 
circulação do transporte coletivo 

Implantar tratamento preferencial para o transporte 
coletivo no Corredor Via Norte, desde o Terminal 
Helena Maria até o Largo de Osasco 

Obra 

Médio Reestruturação e racionalização 

dos serviços de transporte 
coletivo com objetivo de 
racionalizar a oferta e melhorar 
a qualidade dos serviços para os 
usuários 

Rever a rede de linhas que atende ao 

Município  

Racionalizar a rede de linhas com a implantação de 

sistemas tronco-alimentadores 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) 

Projeto 

Médio Reestruturação e racionalização 
dos serviços de transporte 
coletivo com objetivo de 
racionalizar a oferta e melhorar 
a qualidade dos serviços para os 
usuários 

Rever a rede de linhas que atende ao 
Município  

Reestruturar o atendimento de transporte coletivo na 
Av. dos Autonomistas considerando a implantação do 
Corredor da EMTU 

Planejamento 

Longo Reestruturação e racionalização 
dos serviços de transporte 
coletivo com objetivo de 

racionalizar a oferta e melhorar 
a qualidade dos serviços para os 
usuários 

Rever a rede de linhas que atende ao 
Município  

A longo prazo, rever as linhas prevendo a implantação 
de duas linhas de alta capacidade (Linha 22 - Cotia-
Rebouças e Linha Alphaville-Taboão), dinamizando os 

fluxos da Região Sul de Osasco 

Planejamento 
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7.6.3.3. Propostas relativas ao eixo “Transporte Ativo” 

Prazo Objetivo Diretriz Ação Natureza 

Imediato Estímulo ao transporte 
cicloviário 

Desenvolver campanhas para 
conscientização de ciclistas e não 
ciclistas (pedestres e motoristas) sobre 
comportamento seguro no trânsito 

Criar programas de treinamento de motoristas de 
ônibus (municipais e intermunicipais) para respeito do 
ciclistas no compartilhamento da rua 

Programa 

Imediato Estímulo ao transporte 

cicloviário 

Implantar infraestrutura para 

estacionamento e guarda de bicicletas 

Ampliar a oferta de vagas no bicicletário na Estação 

Osasco da CPTM 

Gestão 

Imediato Estímulo ao transporte 
cicloviário 

Implantar infraestrutura para 
estacionamento e guarda de bicicletas 

Implantar paraciclos nos demais terminais municipais Programa 

Imediato Estímulo ao transporte 
cicloviário 

Implantar infraestrutura para 
estacionamento e guarda de bicicletas 

Implantar paraciclos em pontos de parada estratégicos 
da rede de transporte coletivo municipal 

Programa 

Imediato Estímulo ao transporte 
cicloviário 

Implantar infraestrutura para 
estacionamento e guarda de bicicletas 

Implantar paraciclos em equipamentos públicos 
(escolas, unidades de saúde, de esporte e pontos da 
administração municipal 

Programa 

Imediato Estímulo ao transporte 
cicloviário 

Implantar infraestrutura para 
estacionamento e guarda de bicicletas 

Implantar paraciclos na Área Central com desativação 
de vagas de estacionamento de veículos em pontos 
estratégicos 

Programa 

Imediato Estímulo ao transporte 
cicloviário 

Implantar infraestrutura para 
estacionamento e guarda de bicicletas 

Implantar paraciclos em equipamentos públicos 
(escolas, unidades de saúde, de esporte e pontos da 
administração municipal 

Programa 

Imediato Estímulo ao transporte 
cicloviário 

Implantar infraestrutura para 
estacionamento e guarda de bicicletas 

Instituir legislação municipal obrigando os PGTs a 
oferecer vagas para estacionamento de bicicletas 

Institucional 

Imediato Estímulo ao transporte 
cicloviário 

Implantar infraestrutura para 
estacionamento e guarda de bicicletas 

Instituir programa de incentivo de entregas de 
pequenas cargas e serviços de transporte de 
documentos na Área Central a ser realizado por 
bicicleta, substituindo minivans e motos 

Programa 

Imediato Estímulo ao transporte 

cicloviário 

Implantar infraestrutura segura para a 

circulação de bicicletas 

Implantar ciclovia prioritária no eixo norte-sul das 

avenidas Nova Granada e Getúlio Vargas 

Obra 

Imediato Estímulo ao transporte 
cicloviário 

Implantar infraestrutura segura para a 
circulação de bicicletas 

Elaborar projeto para implantação de eixo cicloviário 
no sentido leste - oeste na Av. dos Autonomistas que 
possui uma condição topográfica  favorável, 
conectividade e atratividade 

Projeto 
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Prazo Objetivo Diretriz Ação Natureza 

Imediato Estímulo ao transporte 
cicloviário 

Implantar infraestrutura segura para a 
circulação de bicicletas 

Implantar sinalização indicativa de ciclorrotas 
(percursos seguros e com baixa declividade) 

Projeto 

Imediato Estímulo ao transporte 
cicloviário 

Implantar infraestrutura segura para a 
circulação de bicicletas 

Elaborar o Plano Cicloviário de Osasco Planejamento 

Imediato Estímulo ao transporte 
cicloviário 

Implementar ações de difusão do uso 
da bicicleta como veículo de transporte 
urbano. 

Ampliar a operação da ciclofaixa de lazer Gestão 

Imediato Estímulo ao transporte 
cicloviário 

Implementar ações de difusão do uso 
da bicicleta como veículo de transporte 
urbano. 

Promover passeios ciclísticos regularmente Programa 

Imediato Estímulo ao transporte 
cicloviário 

Implementar ações de difusão do uso 
da bicicleta como veículo de transporte 
urbano. 

Implementar programas de apoio a iniciantes no uso 
da bicicleta como modo de transporte cotidiano 

Programa 

Imediato Reconhecimento, valorização e 
estímulo ao uso dos meios de 
transporte não motorizados 

Constituição de um ambiente seguro e 
estimulante aos meios de transporte 
não motorizados 

Implementar medidas de moderação do tráfego 
motorizado (redução e controle de velocidade, 
semaforização de travessias, etc...) 

Programa 

Imediato Reconhecimento, valorização e 
estímulo ao uso dos meios de 
transporte não motorizados 

Constituição de um ambiente seguro e 
estimulante aos meios de transporte 
não motorizados 

Implantar sinalização e comunicação visual no sistema 
viário voltada para ciclistas e pedestres 

Planejamento 

Imediato Reconhecimento, valorização e 
estímulo ao uso dos meios de 
transporte não motorizados 

Constituição de um ambiente seguro e 
estimulante aos meios de transporte 
não motorizados 

Criar programas de incentivo ao uso de modos 
coletivos ou não motorizados nas instituições públicas 
municipais 

Gestão 

Imediato Reconhecimento, valorização e 
estímulo ao uso dos meios de 
transporte não motorizados 

Constituição de um ambiente seguro e 
estimulante aos meios de transporte 
não motorizados 

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 adequada para pedestres e padrão 
de acessibilidade universal, bem como levem em 
consideração o Plano Municipal Viver sem Limite 

Programa 

Imediato Valorização da mobilidade a pé Implantar infraestrutura adequada 
para a circulação dos pedestres 

Implementar programa de regularização das calçadas 
sob responsabilidade dos proprietários dos lotes 

Programa 

Imediato Valorização da mobilidade a pé Implantar infraestrutura adequada 

para a circulação dos pedestres 

Implementar programa de rebaixamento de guias nas 

travessias de pedestres 

Programa 
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Prazo Objetivo Diretriz Ação Natureza 

Imediato Valorização da mobilidade a pé Implantar infraestrutura adequada 
para a circulação dos pedestres 

Elaborar Plano de Mobilidade a Pé, incluindo definição 
de prioridades em investimentos estruturais (eixos com 
continuidade) e indicação de ações localizadas nos 
bairros 

Planejamento 

Imediato Valorização da mobilidade a pé Implantar infraestrutura adequada 
para a circulação dos pedestres 

Instituir legislação municipal de calçadas, definindo 
parâmetros construtivos, dimensões e materiais e 
responsabilidades pela fiscalização 

Institucional 

Imediato Valorização da mobilidade a pé Implantar infraestrutura adequada 
para a circulação dos pedestres 

Garantir que em todas as obras de valorização, 
adequação e sinalização para circulação a pé, o padrão 
de acessibilidade e o Plano Municipal Viver Sem 
Limites estejam considerados 

Programa  

Imediato Valorização da mobilidade a pé Implementar ações de valorização do 
pedestre como elemento fundamental 
da mobilidade urbana 

Criar campanhas educativas orientadas para usuários 
de modos motorizados para respeito à prioridade dos 
pedestres nas travessias 

Programa 

Imediato Valorização da mobilidade a pé Implementar ações de valorização do 
pedestre como elemento fundamental 
da mobilidade urbana 

Criar programa de caminhadas e corridas de ruas para 
incentivar e valorizar a mobilidade a pé 

Programa 

Imediato Valorização da mobilidade a pé Implementar ações de valorização do 
pedestre como elemento fundamental 
da mobilidade urbana 

Criar programa de implantação de Ruas de Lazer aos 
finais de semana com fechamento de avenidas para 
trânsito motorizado na zona norte e na zona sul 
articuladamente à programação cultural, de esportes e 
de lazer 

Programa 

Imediato Valorização da mobilidade a pé Implementar ações de valorização do 
pedestre como elemento fundamental 
da mobilidade urbana 

Criar política de ocupação de vagas de estacionamento 
de veículos para transformá-las em espaços de 
convivência 

Programa 

Imediato Valorização da mobilidade a pé Melhorar as condições de segurança 
para os pedestres 

Rever parâmetros de projeto viário que estimulem 
velocidades elevadas (raios de giro, largura de faixas e 
outros) 

Planejamento 

Imediato Valorização da mobilidade a pé Melhorar as condições de segurança 
para os pedestres 

Implementar política de redução do limite de 
velocidade do tráfego motorizado nas principais vias 
públicas, adequando a velocidade permitida conforme 

o tipo de via e uso do solo 

Programa 

Curto Estímulo ao transporte 
cicloviário 

Desenvolver campanhas para 
conscientização de ciclistas e não 
ciclitas (pedestres e motoristas) sobre 
comportamento seguro no trânsito 

Criar campanhas educativas orientadas para usuários 
de modos motorizados e para respeito ao ciclista no 
compartilhamento da rua 

Programa 
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Prazo Objetivo Diretriz Ação Natureza 

Curto Estímulo ao transporte 
cicloviário 

Implantar infraestrutura para 
estacionamento e guarda de bicicletas 

Implantar bicicletários nas demais estações da CPTM e 
no futuro Terminal da EMTU (km 21) 

Gestão 

Curto Estímulo ao transporte 
cicloviário 

Implantar infraestrutura para 
estacionamento e guarda de bicicletas 

Implantar bicicletário no Terminal Vila Yara Obra 

Curto Estímulo ao transporte 
cicloviário 

Implantar infraestrutura para 
estacionamento e guarda de bicicletas 

Implantar bicicletário no Terminal Novo Osasco Obra 

Curto Estímulo ao transporte 
cicloviário 

Implantar infraestrutura segura para a 
circulação de bicicletas 

Implantar ciclovia prioritária no eixo norte-sul das 
avenidas Bussocaba e Brasil 

Obra 

Curto Estímulo ao transporte 
cicloviário 

Implantar infraestrutura segura para a 
circulação de bicicletas 

Implantar ciclovia no parque linear do Rio Tietê 
(Operações Urbanas) 

Obra 

Curto Estímulo ao transporte 
cicloviário 

Implantar infraestrutura segura para a 
circulação de bicicletas 

Implantar ciclovias nas marginais do Rio Tietê 
(avenidas Nações Unidas e Presidente Kennedy), 
dentro de um projeto urbanização e moderação do 

tráfego motorizado 

Obra 

Curto Estímulo ao transporte 
cicloviário 

Implementar ações de difusão do uso 
da bicicleta como veículo de transporte 
urbano. 

Implantar sistema de bicicleta pública (uso 
compartilhado), articulado ao sistema de transporte 
coletivo por meio do Sistema de Bilhetagem Eletrônica 

Projeto 

Curto Reconhecimento, valorização e 
estímulo ao uso dos meios de 
transporte não motorizados 

Constituição de um ambiente seguro e 
estimulante aos meios de transporte 
não motorizados 

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 

Programa 

Curto Reconhecimento, valorização e 
estímulo ao uso dos meios de 
transporte não motorizados 

Constituição de um ambiente seguro e 
estimulante aos meios de transporte 
não motorizados 

Criar um programa de arborização, com foco nas áreas 
com maior utilização de modos não motorizados 
(pedestres, ciclistas, skatistas, etc) 

Planejamento 

Curto Valorização da mobilidade a pé Implantar infraestrutura adequada 
para a circulação dos pedestres 

Desenvolver programa de requalificação de calçadas, 
segundo o Plano de Mobilidade a Pé, com destinação 

de recursos orçamentários permanentes 

Programa 

Curto Valorização da mobilidade a pé Implantar infraestrutura adequada 
para a circulação dos pedestres 

Ampliar o calçadão da Rua Antonio Agu Obra 
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Prazo Objetivo Diretriz Ação Natureza 

Curto Valorização da mobilidade a pé Implantar infraestrutura adequada 
para a circulação dos pedestres 

Implantar mobiliário urbano, oferta de serviços e 
proteção às intempéries nas áreas destinadas à 
circulação a pé vincular ao Plano de Mobilidade a Pé 

Projeto 

Curto Valorização da mobilidade a pé Implantar infraestrutura adequada 
para a circulação dos pedestres 

Estabelecer rotas de circulação a pé, com sinalização 
de orientação para pontos de interesse e para acesso 
ao transporte coletivo, indicando caminhos e 
distâncias 

Planejamento 

Curto Valorização da mobilidade a pé Implementar ações de valorização do 
pedestre como elemento fundamental 
da mobilidade urbana 

Mapear locais com prioridade, que devem ser 
atendidos pelo poder público, especialmente locais com 
uso elevado por pessoas com mobilidade reduzida, 
como proximidades a escolas, creches, casas de 
repouso e outras instituições que atendem PNE 

Planejamento 

Curto Valorização da mobilidade a pé Implementar ações de valorização do 
pedestre como elemento fundamental 
da mobilidade urbana 

Implantar sistema para controle da qualidade da 
infraestrutura do sistema de circulação a pé, via mapa 
colaborativo. 

Gestão 

Curto Valorização da mobilidade a pé Melhorar as condições de segurança 
para os pedestres 

Requalificar travessias existentes para a barreira do 
eixo leste-oeste (trem-rio-rodovia): acessos, iluminação 
e condições do percurso 

Projeto 

Curto Valorização da mobilidade a pé Melhorar as condições de segurança 
para os pedestres 

Expandir para toda a Cidade a implantação de 
iluminação nas travessias de pedestres. 

Programa 

Curto Valorização da mobilidade a pé Melhorar as condições de segurança 
para os 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 

Programa 

Médio Estímulo ao transporte 
cicloviário 

Implantar infraestrutura segura para a 
circulação de bicicletas 

Implantar uma rede cicloviária abrangente, constituída 
de ciclovias e ciclofaixas, com conectividade, 
segurança, atratividade e conforto. 

Projeto 

Médio Valorização da mobilidade a pé Implantar infraestrutura adequada 
para a circulação dos pedestres 

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 

Projeto 
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Prazo Objetivo Diretriz Ação Natureza 

Médio Valorização da mobilidade a pé Implantar infraestrutura adequada 
para a circulação dos pedestres 

Implantar sistema para controle da qualidade da 
infraestrutura do sistema de circulação a pé, via mapa 
colaborativo integrado via APP (e site) vinculado ao 
Observatório da Mobilidade e ao CONECTA 

Projeto 
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7.6.3.4. Propostas relativas ao eixo “Transporte de Cargas” 

Prazo Objetivo Diretriz Ação Natureza 

Imediato Melhoria das condições de 
circulação do transporte de 
cargas 

Eliminar (ou mitigar) as situações de 
conflito entre o tráfego de carga e os 
demais usos da cidade 

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). 

Gestão 

Imediato Melhoria das condições de 
circulação do transporte de 
cargas 

Eliminar (ou mitigar) as situações de 
conflito entre o tráfego de carga e os 
demais usos da cidade 

Rever a sinalização de restrição de circulação de 
caminhões na ZMRC e nas vias classificadas como 
VER. 

Projeto 

Imediato Melhoria das condições de 
circulação do transporte de 

cargas 

Eliminar (ou mitigar) as situações de 
conflito entre o tráfego de carga e os 

demais usos da cidade 

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, 

Projeto 

Imediato Melhoria das condições de 
circulação do transporte de 
cargas 

Eliminar (ou mitigar) as situações de 
conflito entre o tráfego de carga e os 
demais usos da cidade 

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 

Programa 

Imediato Melhoria das condições de 
circulação do transporte de 
cargas 

Implementar ações de planejamento 
para a circulação da carga urbana 

Desenvolver estudos para melhorar a conexão da área 
industrial e de centros de distribuição com a Rodovia 
Anhanguera e com e com o Rodoanel Mario Covas 

Planejamento 

Imediato Melhoria das condições de 
circulação do transporte de 
cargas 

Implementar ações de planejamento 
para a circulação da carga urbana 

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 

Planejamento 

Imediato Melhoria das condições de 
circulação do transporte de 
cargas 

Implementar ações de planejamento 
para a circulação da carga urbana 

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). 

Planejamento 
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Prazo Objetivo Diretriz Ação Natureza 

Imediato Melhoria das condições de 
circulação do transporte de 
cargas 

Implementar ações de planejamento 
para a circulação da carga urbana 

Criar Comissão (poder público e empreendedores) com 
o objetivo de buscar soluções para os problemas de 
acessibilidade na zona norte. 

Gestão 

Curto Melhoria das condições de 
circulação do transporte de 
cargas 

Eliminar (ou mitigar) as situações de 
conflito entre o tráfego de carga e os 
demais usos da cidade 

Desenvolver programa de melhorias nos acessos aos 
principais industrias e centros de distribuição, de 
forma que facilite a entrada/saída dos caminhões e 
haja menor conflito com os fluxos de passagem pelas 
via 

Programa 

Curto Melhoria das condições de 
circulação do transporte de 
cargas 

Implementar ações de planejamento 
para a circulação da carga urbana 

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 

Projeto 

Curto Melhoria das condições de 
circulação do transporte de 
cargas 

Implementar ações de planejamento 
para a circulação da carga urbana 

Criar incentivos para que os veículos de transporte de 
carga adotem tecnologia limpa (benefícios fiscais, 
liberação na circulação etc.) 

Gestão 

Curto Melhoria das condições de 
circulação do transporte de 
cargas 

Implementar ações de planejamento 
para a circulação da carga urbana 

Promover e incentivar a entrega noturna em 
estabelecimentos de médio/grande porte (grandes 
lojas, supermercados, shopping centers) 

Programa 

Curto Melhoria das condições de 
circulação do transporte de 
cargas 

Implementar ações de planejamento 
para a circulação da carga urbana 

Elaborar e/ou rever dispositivos legais  (PGT e Lei de 
Uso do solo) para prover espaços adequados para 
estacionamento, carga/descarga, espera e acessos.  

Institucional 

Curto Melhoria das condições de 
circulação do transporte de 
cargas 

Criar incentivos ao uso da bicicleta 
para entrega de cargas na Área Central 

Promover e incentivar para que os estabelecimentos 
comerciais e de serviços na Área Central adotem o 
transporte de cargas e entregas por bicicletas, 
diminuindo a circulação de veículos motorizados na 
região 

Programa 

Médio Melhoria das condições de 
circulação do transporte de 
cargas 

Eliminar (ou mitigar) as situações de 
conflito entre o tráfego de carga e os 
demais usos da cidade 

Incentivar 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 

Projeto 
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7.6.3.5. Propostas relativas ao eixo “Gestão” 

Prazo Objetivo Diretriz Ação Natureza 

Imediato Qualificação da Administração 
Municipal 

Aprimorar a estrutura organizacional 
responsável pela política de mobilidade 
urbana dentro da Administração 
Municipal 

Estabelecer convênios ou outras formas de cooperação 
com os municípios vizinhos e com os órgãos estaduais 
(EMTU, CPTM e ARTESP) com vistas a ações conjuntas 
e tratamento de problemas comuns. 

Gestão 

Imediato Qualificação da Administração 

Municipal 

Aprimorar a estrutura organizacional 

responsável pela política de mobilidade 
urbana dentro da Administração 
Municipal 

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 

Gestão 

Imediato Qualificação da Administração 
Municipal 

Aprimorar a estrutura organizacional 
responsável pela política de mobilidade 
urbana dentro da Administração 
Municipal 

Democratizar a gestão da política municipal de 
mobilidade urbana, com criação de mecanismos de 
participação popular e promoção de transparência nos 
processos de tomada de decisão 

Gestão 

Imediato Qualificação da Administração 
Municipal 

Dar continuidade à política de 
segurança e redução de acidentes de 
trânsito 

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 

Gestão 

Imediato Qualificação da Administração 
Municipal 

Dar continuidade à política de 
segurança e redução de acidentes de 

trânsito 

Ampliar a utilização de equipamentos eletrônicos no 
apoio à fiscalização de trânsito 

Gestão 

Imediato Qualificação da Administração 
Municipal 

Dar continuidade à política de 
segurança e redução de acidentes de 
trânsito 

Implementar as ações de educação de trânsito Programa 

Imediato Qualificação da Administração 
Municipal 

Dar continuidade à política de 
segurança e redução de acidentes de 
trânsito 

Criar programa de tratamento de pontos críticos de 
acidentes 

Programa 

Imediato Qualificação da Administração 
Municipal 

Dar continuidade à política de 
segurança e redução de acidentes de 
trânsito 

Instituir uma área específica para acompanhar a 
evolução dos indicadores de acidentalidade, analisar 
as causa e propor soluções 

Gestão 
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Prazo Objetivo Diretriz Ação Natureza 

Imediato Qualificação da Administração 
Municipal 

Melhorar o desempenho operacional e a 
capacidade do sistema viário existente 

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). 

Gestão 

Imediato Qualificação da Administração 
Municipal 

Melhorar o desempenho operacional e a 
capacidade do sistema viário existente 

Ampliar a utilização de sistema de estacionamento 
rotativo (Zona Azul), inclusive com melhoria na 
fiscalização. 

Projeto 

Curto Qualificação da Administração 
Municipal 

Dar continuidade à política de 
segurança e redução de acidentes de 
trânsito 

Implantar medidas de moderação de tráfego e rever os 
projetos de rotatórias e lombadas instaladas em 
desacordo com normas e legislação vigente. 

Programa 

Curto Qualificação da Administração 
Municipal 

Dar continuidade à política de 
segurança e redução de acidentes de 
trânsito 

Ampliar o quadro de técnicos destinados a coleta de 
informações e estudos de segurança.  

Gestão 

Curto Qualificação da Administração 

Municipal 

Desenvolver novos conceitos para a 

gestão da política de mobilidade urbana 

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 

Institucional 

Curto Qualificação da Administração 
Municipal 

Desenvolver novos conceitos para a 
gestão da política de mobilidade urbana 

Desenvolver mecanismos de controle de impacto no 
ambiente urbano, tendo como base os instrumentos de 
EIV/RIV e PGT, 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 

Gestão 

Curto Qualificação da Administração 

Municipal 

Desenvolver novos conceitos para a 

gestão da política de mobilidade urbana 

Implementar procedimentos de gestão do trânsito com 

base na avaliação permanente das condições de 
circulação para todos os modos (motorizados e não 
motorizados) 

Gestão 

Curto Qualificação da Administração 
Municipal 

Melhorar o desempenho operacional e a 
capacidade do sistema viário existente 

Complementar a implantação do Plano de Orientação 
de Tráfego (POT)   

Projeto 

Curto Qualificação da Administração 
Municipal 

Melhorar o desempenho operacional e a 
capacidade do sistema viário existente 

Modernizar a sinalização semafórica e ampliação da 
área controlada pelo CCO  

Projeto 
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Prazo Objetivo Diretriz Ação Natureza 

Curto Qualificação da Administração 
Municipal 

Melhorar o desempenho operacional e a 
capacidade do sistema viário existente 

Implantar o Centro de Controle Operacional e 
Planejamento Integrado - CONECTA 

Projeto 

Curto Qualificação da Administração 
Municipal 

Melhorar o desempenho operacional e a 
capacidade do sistema viário existente 

Elaborar estudos e implantar de projetos de interesse 
comum (sinalização de orientação, novos acessos) 

Planejamento 

Curto Qualificação da Administração 
Municipal 

Melhorar o desempenho operacional e a 
capacidade do sistema viário existente 

Ampliar o número de agentes destinados à fiscalização 
e operação do trânsito 

Gestão 

 

 

 



 

361 

Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Osasco-SP 

 

8. Implementação e monitoramento 

É de extrema importância que o Plano de Mobilidade 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 Plano deverá ser realizada pela própria 

SEPLAG, como extensão de sua responsabilidade pela coordenação da elaboração 

dos diversos planos municipais, mas para isso deverá contar com apoio de um 

pequeno 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, deverão 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 
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estratégicos definidos para o Plano e para a política municipal. Estruturas dessa 

natureza tem sido denominadas como “Observatório da Mobilidade”. 

8.1. Observatório da Mobilidade / CONECTA 

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 Plano de Mobilidade, 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 Plano de Mobilidade; 

 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 Plano 

de Mobilidade de Osasco e seus resultados; 

 Participar na elaboração de diagnósticos e prognósticos a serem 

desenvolvidos com vistas a revisões do Plano de Mobilidade 

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. 

Em Osasco, a função de Observatório da Mobilidade deverá ser atribuída ao Centro 

de Gestão Integrada do Município de Osasco – CONECTA, que se encontra em 

processo de constituição. 

O CONECTA será um instrumento previsto pela Prefeitura para a gestão e o 

planejamento das operações da Cidade, bem como para monitoramento do seu 

cotidiano com a prevenção de incidentes, gerenciamento de crises e coordenação de 

grandes eventos. Para tanto, deverá integrar uma série de órgãos municipais e de 

outras esferas governamentais e até empresas privadas por meio de parcerias. O 

CONECTA será um importante aparelho que dialoga com a estratégia do Município 
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para a mobilidade urbana, segurança pública e, planejamento e gestão, além de dar 

respostas imediatas e mais assertivas aos desafios urbanos, possibilitando aos 

gestores informações a respeito das ações que estão sendo tomadas e os impactos 

causados. 

Numa primeira fase de implantação, prevê-se a instrumentação do Município e a 

integração dos departamentos de Trânsito e de Transportes, da Guarda Civil 

Municipal, da Defesa Civil e o SAMU. 

O CONECTA prevê a instalação de sensores e câmeras por toda a Cidade, com o 

objetivo de capturar dados e alimentar o sistema. Nos aspectos relacionados à 

mobilidade urbana estão previstos o gerenciamento do trânsito abrangendo: (i) 

Central de Controle Semafórico; (ii) monitoramento e programação de semáforos em 

“tempo real”; (iii) sistema de videomonitoramento, contadores de veículos, sensores 

de fluxos e radares; (iv) monitoramento remoto da frota de transporte coletivo; (v) 

sistema de informação à população online; e (vi) integração com o sistema de 

estacionamento rotativo (parquímetros). Todas as informações serão 

georreferenciadas e projetadas no centro de operações, possibilitando assim o uso 

racional dos recursos disponíveis, a agilidade nas tomadas de decisões e providências 

quando necessárias. 

No transporte coletivo por ônibus propõe-se o sistema embarcado em toda a frota, 

que permitirá seu rastreamento, a gestão do transporte e serviços de informação aos 

usuários. Esse sistema embarcado será composto por: validador eletrônico, câmeras, 

contador, terminal de dados, painéis de mensagens variáveis e wi-fi. Permitirá ainda 

que os terminais e pontos de parada recebam informações dos serviços disponíveis, 

tempo de espera, dentre outras informações pertinentes ao sistema. 

Dessa forma, será possível ampliar o desempenho e a segurança da mobilidade 

urbana nos espaços viários, com oferta de maior segurança na circulação, utilizando-

se de mecanismos de mitigação de trânsito, informação para modos ativos, meios de 

transporte público e individual, além de educação defensiva e para o trânsito. 

As ações estratégicas deverão englobar: o planejamento de intervenções mais 

estruturais, ações preventivas e corretivas, com a formação de banco de dados e 

elaboração de relatórios gerenciais (acidentes e respectivos índices, por exemplo), 

para posterior definição de soluções a serem adotadas pela Prefeitura. As ações 

tático-operacionais, corresponde ao gerenciamento diário da Cidade, tais como aliviar 

congestionamentos, atendimento a ocorrências (quebra de veículos, queda de árvores 

na pista, etc.) e também providências operacionais como a priorização da circulação 

para os ônibus, a mudança da programação semafórica, alteração da circulação, 

dentre outras.  

Com o CONECTA pretende-se a implementação de um novo modelo de governança 

na administração pública municipal, assegurando: uma cidade compartilhada, 

cooperação e integração entre órgãos e cidades vizinhas, avaliação e accountability, 

conectividade e inovação. 
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8.2. 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; 

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; 

v. Articulação da malha viária (para todos os modos), melhorando a acessibilidade 

a todo o território municipal. 

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: 
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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 transito Número de mortes em 

acidentes de transito 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 (gerencial) 

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 à 

implementação do Plano 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 

direto do custo de produção 

dos serviços 

Incidência do ISS na receita 

das empresas 

% de aporte de subsídio no 

valor da tarifa 

Segurança no transito Número de acidentes,  mortes e 

vítimas em acidentes de 

trânsito 

Quantidade de acidentes, 

mortes ou sequelados em 

acidentes de transito 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 e frota 

municipal 

Quantidade de veículos 

integrantes dos serviços 

municipais adaptados para uso 

de energias renováveis e não 

poluentes. 
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c) Indicadores em nível operacional 

Indicadores a serem incluídos no nível operacional do cotidiano da operação do 

sistema de mobilidade do município. São informações a serem obtidas junto aos 

diversos órgãos da Administração Municipal, Bases secundárias de dados e, 

principalmente, do Observatório da Mobilidade a ser implantado na cidade. Quanto 

à natureza, os indicadores podem ser qualitativos ou quantitativos. 

8.3. Transparência de Prestação de Contas 

Semestralmente, os gestores da mobilidade ficam responsáveis a apresentar, no 

âmbito do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, em audiências públicas, 

relatórios virtuais e impressos e ainda em outras formas de ampla divulgação, 

relatórios de andamento e acompanhamento das ações previstas no Plano, assim 

como dos indicadores propostos e a serem incorporados ao longo de sua implantação.  

Osasco, 05 de maio de 2016. 


