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RESUMO 

 

Com a rápida urbanização, o aumento significativo dos meios de transportes 

particulares e a desconcentração metropolitana, vemos hoje um acúmulo de 

deslocamentos horizontais na região metropolitana de São Paulo o que pressiona os 

agentes públicos a agirem com eficiência e rapidez para uma solução.  

A mobilidade urbana está associada com o tempo de deslocamentos diários da 

população, a localização das moradias e os postos de trabalho das mesmas. O tráfego e 

mobilidade da população afetam o funcionamento das cidades. A pesquisa consiste em 

verificar o tempo gasto pelos habitantes de maneira a compreender e explorar como 

ocorrem estes deslocamentos diários do metrô e terminal Sacomã na região metropolitana 

de São Paulo (RMSP). 

A ideia é que as pessoas residem perto dos eixos de áreas comerciais, reduzindo 

a utilização do automóvel e que as viagens entre a residência e o trabalho se tornem menos 

prolongadas, pois o trabalho é o principal fator que desloca os indivíduos entre os 

municípios na RMSP e dentro da própria região. A pesquisa tem como base dados do 

Censo Demográfico de 2010 do IBGE, pesquisa de Origem e Destino do metrô SP e da SP 

Transportes. 

 

  



INTRODUÇÃO 

 

O tempo de deslocamentos da população para os postos de trabalho tem 

aumentado nos últimos anos, em 2013, São Paulo fechou o ano com 5,4 milhões de 

veículos (Detran SP). Caso saíssem ao mesmo tempo os quilômetros de ruas deveriam ser 

duplicados, o que seria impossível. Para tentar solucionar o problema, a Prefeitura de São 

Paulo criou em sete meses 224 quilômetros de faixas exclusivas de ônibus o que dobrou a 

velocidade dos ônibus de 13 para 25km por hora (Folha de São Paulo). 

Não existe solução de transporte com o número de veículos que circulam em São 

Paulo, a frota de carros cresceu 105% entre 2002 e 2012. Hoje em dia para o paulistano 

chegar ao trabalho leva em média é de 45,8 min e o índice da população que demora até 

30 min caiu 23% em dez anos e vem crescendo para aqueles que demoram mais de 1 hora 

segundo o IBGE. Com o novo Projeto de Lei de Revisão do Plano Diretor, propõem como 

foco aprimorar o processo da política urbana do município, a fim de reequilibrar o 

funcionamento da cidade de São Paulo sobre o sistema de mobilidade, unificando com os 

sistemas de transportes coletivo, transportes particulares, bicicletas e circulação de 

pedestres. 

O Terminal Sacomã, inaugurado em 2007 possui 23 linhas de ônibus que saem 

deste terminal e atendem as regiões locais, linhas intermunicipais e o expresso Tiradentes, 

que liga o centro da cidade à Vila Prudente. Antes da criação deste terminal a maioria das 

linhas da SPTrans tinha ponto final no Terminal Parque Dom Pedro, no centro de São Paulo 

e as linhas com destino ao ABC tinham como ponto de partida a região da 25 de março. O 

Terminal possui pequenos quiosques bem organizados, caixas eletrônicos, sanitários e 

acesso ao metrô Sacomã linha 2-Verde.  

A estação de metrô Sacomã foi inaugurada no dia 30 de janeiro de 2010, com 

12.452,00 m² de construção, trazendo como novidade, as portas de vidro na extensão das 

plataformas de embarque, diminuindo o risco de acidentes na via e o bloqueio de vidro 

substituindo as catracas tradicionais. 

 

  



 

OBJETIVO 

Como principal objetivo, este projeto visa o deslocamento de casa para o trabalho 

e do trabalho para casa da população do distrito Sacomã, abordando o tempo gasto e os 

principais meios de locomoção, ressaltando os problemas e possíveis soluções. O distrito 

do Sacomã é composto pelos seguintes bairros: 

Bandeirantes Cidade Nova Heliópolis Jardim Ana Maria 

Jardim Celeste Jardim Independência Jardim Patente 

Jardim Dionísio Jardim Imperador Jardim Liar 

Jardim Maria Estela Jardim Sto. Antônio do Cursino Jardim Santa Cruz 

Jardim Santa Emília Moinho Velho Parque Fongaro 

Jardim Seckler Jardim Botucatu Jardim Clímax 

Parque Bristol Sacomã São João Clímaco 

Vila Anchieta Vila Arapuá Vila Caraguatá 

Vila Conde do Pinhal Vila Cristália Vila Cristina 

Vila das Mercês Vila Elísio Vila Escudeiro 

Vila Liviero Vila Marte Vila Natália 

Vila Quaquá Vila Romano Vila Sta. Tereza 

Vila Vera Vila Vergueiro Vila Vermelha 

(Fonte: Prefeitura de São Paulo – Subprefeitura Ipiranga) 
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