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APOIO À ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS 

 
 
Este documento denominado “Diagnóstico”, em desenvolvimento pela FGV, 
dentro do Projeto do Plano de Mobilidade de São Carlos, poderá sofrer ajustes e 
complementações até o final do citado Projeto. 
 
Está sendo disponibilizado aqui para que as pessoas interessadas possam inteirar-
se do andamento do projeto, em especial as que venham a participar da 
2ª Audiência Pública a ser realizada no dia 09/02/2023, às 18:30, na Câmara 
Municipal de São Carlos. 
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1. Percepções sobre a Mobilidade Urbana em São Carlos 

Para uma avaliação das condições de mobilidade urbana em São Carlos, foram realizadas duas 
pesquisas para colher as percepções da população: um conjunto de entrevistas formadores de 
opinião previamente selecionados pela equipe da Prefeitura, e uma pesquisa qualitativa com 
moradores da cidade, maiores de 18 anos e usuários de vários modos de transporte. 

Os resultados dessas atividades possibilitaram identificar as percepções da população a respeito do 
sistema de mobilidade urbana, dos seus problemas e as suas expectativas, que nortearam as linhas 
de ação prioritárias para o PlanMob. Os principais resultados dessas pesquisas estão apresentados 
a seguir.  

1.1 Entrevistas com formadores de opinião 

A partir do mapeamento realizado junto com a equipe da Prefeitura dos principais atores sociais, 
políticos e econômicos da cidade que poderiam contribuir para o desenvolvimento do Plano de 
Mobilidade, foram entrevistas 63 pessoas, para as quais foram aplicados questionários abertos, 
focados em duas questões centrais: 

§ Visão de futuro da cidade; e 

§ Problemas atuais de mobilidade na cidade. 

Deste conjunto de entrevistas foram identificadas as principais preocupações no que se refere à 
mobilidade no município: 

Com relação à infraestrutura Realizar (concluir) as obras viárias necessárias 
para melhorar as condições de circulação, em 
especial as marginais e o anel viário. 

Implantar medidas de tratamento preferencial 
para o transporte coletivo (faixas exclusivas 
para ônibus) 

Modernizar o sistema semafórico. 

Melhorar as condições das calçadas. 

Rever a localização do Terminal Rodoviário. 

Com relação ao transporte coletivo Rever a estrutura da rede de linhas, que é a 
mesma de décadas atrás, com mais linhas e 
melhor aproveitamento da integração. 
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Implantar medidas de tratamento preferencial 
para o transporte coletivo (faixas exclusivas 
para ônibus) 

Melhorar a qualidade do serviço com mais 
fiscalização por parte da Prefeitura. 

Preocupação com a perda de demanda para 
outros modos. 

Quanto aos meios de transporte individual Necessidade de medidas para reduzir a 
quantidade de automóveis e motocicletas nas 
ruas. 

Percepção que o problema de 
congestionamentos está aumentando na 
cidade. 

Preocupação com o crescimento de serviços de 
transporte por aplicativo, que deve ser 
regulamentado. 

Falta de fiscalização sobre os mototáxis 
clandestinos. 

Quanto aos modos de transporte ativo 
(cicloviário e mobilidade a pé) 

Necessidade de ampliar o investimento na 
construção de ciclovias. 

Demanda para instalação de serviço de 
bicicleta pública compartilhada. 

Sugestão para utilização de outros meios de 
transporte ativo (bicicletas elétricas, patinetes) 

Melhorar as condições das calçadas. 

Necessidade de políticas públicas para 
estimular a utilização dos modos de transporte 
não motorizados. 

 

1.2 Pesquisa com população 

As entrevistas foram aplicadas em uma amostra de 1.348 pessoas que, abordadas nas ruas, se 
dispuseram a participar espontaneamente. Foram consideradas válidas 1.327 entrevistas. 
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1.2.1 Perfil da amostra 

A amostra pesquisas apresentou uma distribuição bastante equilibrada entre homens e mulheres 
e com predominância de pessoas na faixa entre 35 e 59 anos. 

Tabela 1 – Perfil da amostra :Gênero e Faixa Etária 

Faixa etária Homens Mulheres Total % Idade 

De 18 a 24 anos 56 64 120 9,0% 

De 25 a 34 anos 126 115 241 18,2% 

De 35 a 44 anos 135 132 267 20,1% 

De 45 a 59 anos 200 206 406 30,6% 

Acima de 60 anos 129 164 293 22,1% 

Total 646 681 1.327 100,0% 

% Gênero 48,7% 51,3% 100,0%   

 
 

   

 

1.2.2 Hábitos de transporte 

1.2.2.1 Modos de transporte utilizados 

Dadas as características desta pesquisa, a divisão modal apresentada não pode ser considerada 
como retrato da população de São Carlos. Para isto seria recomendável a realização de uma 
Pesquisa Origem Destino Domiciliar. Mas, apenas de forma ilustrativa, a amostra pesquisada 
demonstrou uma forte participação dos modos de transporte motorizados individuais (carro, 

48,7%51,3%

9,0%

18,2%
20,1%

30,6%

22,1%
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motocicleta, táxi e serviços de transporte por aplicativo), seguida pelos modos motorizados 
coletivos (ônibus, fretamento, transporte escolar e vans), e com menor participação dos modos 
ativos (bicicleta e transporte a pé). 

O principal meio de transporte utilizado pelos entrevistados é o automóvel particular, apontado 
como primeira opção por 37% dos entrevistados e como segunda opção por 12%. O transporte 
coletivo foi indicado como primeira e como segunda opção por 19% e 17%, respectivamente, 
enquanto a motocicleta foi citada por 9% dos entrevistados, tanto em primeira como em segunda 
opção, e a bicicleta por 8%. 

 

Figura 1 – Modos de transporte utilizados pelos entrevistados (principal e segundo meio de transporte) 

Merece atenção a utilização dos serviços de transporte por aplicativos (Uber e semelhantes), que 
apresentam uma utilização de praticamente 3 vezes maior do que o serviço de táxi. 
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Figura 2 – Divisão modal na amostra de entrevistados (principal e segundo meio de transporte) 

A participação relativamente baixa do transporte coletivo pode ser explicada, pelo menos em parte, 
pelo perfil dos entrevistados, afinal, 76% declararam possuir em sua residência acesso a automóvel 
ou motocicleta, 15% a bicicleta e apenas 7,5% não têm acesso a um meio de transporte próprio. 

 

Figura 3 – Meio de transporte disponível na residência 

Não considerando a disponibilidade dos meios de transporte, os principais motivos declarados pelo 
conjunto dos entrevistados para a utilização de um meio de transporte foi “Comodidade”,  “Tempo” 
e “Custo”, como primeira opção; na segunda opção o tempo de deslocamento foi ligeiramente 
predominante. 

Tabela 2 – Motivo declarado para a escolha modal 

Motivo declarado Motivo 1 Motivo 2 

61%

43%

27%

28%

12%

29%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Principal meio Segundo meio

Modos ativos

Modos motorizados
coletivos

Modos motorizados
individuais

Carro; 58%

Motocicleta; 19%

Bicicleta; 16%

Nenhum; 7%
Todos; 1%



 

 

10 

Comodidade 34% 12% 

Menor tempo de deslocamento 22% 26% 

Menor custo 17% 14% 

Falta de alternativa 15% 23% 

Segurança 7% 13% 

Falta de infraestrutura para outros meios 4% 11% 

Menor impacto ambiental 2% 2% 

Total 100% 100% 

O motivo declarado para a escolha modal depende em parte do meio de transporte mais utilizado 
pelas pessoas. A comodidade predomina para usuários de carros e motocicletas; o menor tempo 
de deslocamento foi apontado pela maioria dos usuários dos ônibus e dos pedestres. 
Surpreendentemente o custo foi citado por poucos entrevistados. A preocupação ambiental teve 
presença marginal, com uma participação um pouco maior entre os ciclistas. 

 
Figura 4 – Motivo alegado para a escolha modal segundo o meio de transporte mais utilizado 

1.2.2.2 Motivo das viagens 

O principal motivo declarado pelos entrevistados para a realização da maior parte das suas viagens 
diárias é “Trabalho”, de forma isolada ou combinada com “Estudo”, indicado por 49% das pessoas 
(34% delas exclusivamente para trabalho), sendo que a imensa maioria (96%) realiza viagens dentro 
do município. 
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Tabela 3 – Distribuição dos entrevistados por motivo predominante das viagens 

Motivo da viagem 
Dentro de 

São Carlos 

Para outro 

município 
Total % Motivo 

Trabalho 433 22 455 34% 

Estudo 141 6 147 11% 

Trabalho e Estudo 181 12 193 15% 

Compras 270 8 278 21% 

Saúde 192 7 199 15% 

Lazer / Recreação 54 1 55 4% 

Total 1.271 56 1.327 100% 

Naturalmente, os motivos das viagens variam conforme a faixa etária. O motivo “Trabalho” é 
predominante para todas as faixas etárias, mas a participação de viagens para “Estudo” é maior 
entre os mais jovens, enquanto as viagens para “Compras” e para “Saúde” são mais frequentes 
entre os idosos. 

 
Figura 5 – Motivo predominante de viagem por faixa etária 

1.2.3 Expectativas com relação à mobilidade 

1.2.3.1 Predisposição de mudança de comportamento 

Considerando que a maior parte dos entrevistados é usuária regular dos modos de transporte 
individual e ainda que 57% deles declaram possuir ou ter acesso a um automóvel, e 19% a uma 
motocicleta, surpreende a quantidade de entrevistados que se declarou disposta a mudar de 
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hábitos para contribuir para melhorara da mobilidade no município: a usar mais o transporte 
coletivo (30%), a andar mais a pé (21%) e a utilizar a bicicleta (15%). 

Para usar o transporte coletivo, excluídos 20% que já utilizam este modo de transporte, os 
entrevistados demandam: tarifa mais barata (23%), mais oferta (11%), mais segurança (8%) e 
menor tempo de viagem (7%). Na outra ponta, 14% dos entrevistados declararam que não usariam 
os ônibus em hipótese alguma. 

 
Figura 6 – Condições para usar mais o transporte coletivo 

Para usar as bicicletas, as principais reivindicações são: mais infraestrutura de ciclovias e ciclofaixas 
(37%), mais segurança e melhor sinalização (12,6%) e local para estacionar a bicicleta (4,0%). 
Porém, 34,2% declararam não ter intenção de usar a bicicleta. 

 
Figura 7 – Condições para usar mais a bicicleta 
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1.2.3.2 Prioridades de investimento na mobilidade 

Quando perguntados sobre qual modo de transporte deveria receber mais atenção e investimentos 
por parte do poder público, o maior número de respostas apontou para o transporte coletivo (42%) 
e para a bicicleta (15%). 

 
Figura 8 – Meios de transporte que deveriam receber mais investimento 

 

 

2. Modelo de Simulação 

Para o desenvolvimento do PlanMob de São Carlos, foi utilizado um modelo de simulação com base 
em uma matriz de Origem e Destino elaborada com metodologia alternativa às tradicionais 
pesquisas domiciliares, combinando dados da telefonia celular, para os deslocamentos por todos 
os modos, e dos sistemas de Bilhetagem Eletrônica e de Monitoramento dos Veículos, para o 
transporte coletivo. 

Os fluxos da telefonia celular são registrados sempre que os usuários efetuam ou recebem uma 
ligação, mensagens ou utilizam aplicativos instalados. O sinal é captado nas Estações Rádio Base 
(ERBs) identificando espacialmente os movimentos dos aparelhos ao longo de um período de 
observação. Através de algoritmos são identificadas as estadias (locais de permanência) dos 
aparelhos e, consequentemente, as origens e destinos de viagens, ou seja, a matriz de viagens. 

No entanto, essa base de dados apresenta algumas limitações importantes como a falta de 
identificação do modo de transporte com que foi realizada a viagem uma vez que os dados 
representam as viagens realizadas por todos os modos de transporte. 

Para contornar esta limitação, foi utilizada uma outra fonte de dados: as informações 
disponibilizadas pela bilhetagem eletrônica e pelo sistema de monitoramento do transporte 
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coletivo. A partir do processamento dessas informações foi possível obter a matriz das viagens 
realizadas pelo transporte coletivo na área de estudo. 

Outra parcela importante das viagens são aquelas realizadas pelos modos ativos, aquelas realizadas 
a pé ou de bicicleta. Para a estimativa destas viagens foi feita uma inferência a partir do perfil de 
viagens de outros municípios que tenham realizado recentemente pesquisas de origem e destino 
domiciliares. 

Como complemento a essas fontes de dados foi realizada uma pesquisa de campo em postos 
estratégicos localizados no município de São Carlos utilizada para aferir e validar os dados 
processados a partir das fontes acima citadas. 

2.1 Zoneamento de Tráfego 

O zoneamento de tráfego foi elaborado tendo em vista dois focos: zonas que possibilitem a 
representação das viagens identificadas pelo sistema de bilhetagem eletrônica e zonas que 
representem os fluxos identificados pelo processamento dos dados da telefonia celular. O sistema 
de bilhetagem por estar vinculado aos pontos de ônibus permitem um nível de desagregação bem 
maior, ao contrário da resolução permitida pelas ERB. 

Assim, as unidades espaciais baseadas na agregação de pontos de ônibus resultaram em 289 zonas 
de tráfego, sendo 6 externas (Figura 9). Essas zonas foram agregadas em 78 macrozonas sendo 6 
externas (Figura 10) para a representação dos fluxos identificados pela telefonia celular. 

As zonas externas representam os eixos de aproximação da cidade de São Carlos: BR-364 Rod. 
Washington Luiz (entrada e saída), SP 215 Rod. Luis Augusto de Oliveira, BR 267 Rodovia Dep. 
Vicente Bota, SP 318 Rod. Eng. Thales de Luce Peixoto Júnior e a Rod. Municipal Domingos 
Innocentini.  
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Figura 9 – Zonas de Tráfego 

 
Figura 10 – Macrozonas de Tráfego 
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2.2 Resultados das simulações 

2.2.1 Produção e atração de viagens 

As figuras a seguir mostram a quantidade de viagens produzidas e atraídas em cada macrozona de 
tráfego, no período da hora pico manhã, para os modos motorizados individuais e coletivos e para 
os modos de transporte ativo (bicicleta e apé). 

 
Figura 11 – Produção e atração de viagens por macrozona para o transporte motorizado individual (com zonas externas) 
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Fonte: elaboração própria 

 
Figura 12 – Produção e atração de viagens por macrozona para o transporte motorizado individual 

Fonte: elaboração própria 



 

 

18 

 
Figura 13 – Produção e atração de viagens por macrozona para o transporte motorizado coletivo 

Fonte: elaboração própria 
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Figura 14 – Produção e atração de viagens por macrozona para os modos ativos 

Fonte: elaboração própria 

2.2.2 Linhas de desejo 

As figuras a seguir mostram as principais linhas de desejo de viagens entre as macrozonas de 
tráfego, no período da hora pico manhã, para os modos motorizados individuais e coletivos. As 
viagens por modos ativos são em sua maioria internas às macrozonas. 
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Figura 15 – Principais linhas de desejo de viagem entre macrozonas para o transporte motorizado individual 

Fonte: elaboração própria 
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Figura 16 – Principais linhas de desejo de viagem entre macrozonas para o transporte motorizado coletivo 

Fonte: elaboração própria 

 

3. Sistema Viário e Circulação 

3.1 Estruturação do sistema viário 

A malha viária do Município de São Carlos, desde sua origem, convive com uma condição 
hidrográfica particular dada a presença de um grande número de cursos de água que cortam a área 
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urbana. Entretanto, esta relação do sistema viário com a hidrografia sempre foi conflituosa. Já nos 
primeiros assentamentos, no final do Século XIX, instalados nas proximidades da estação 
ferroviária, o desenho urbano ortogonal, com quarteirões quadrados com cerca de 100 metros de 
lado, se superpôs ao traçado do Córrego do Gregório, procurando se adaptar para a configuração 
retangular da praça da estação (Lima & Schenk, 20161). Neste período, com canalizações e 
tamponamentos, os cursos d’água foram encobertos pela malha viária e, de certo modo, se tornam 
“invisíveis”. 

Até a implantação da ferrovia, a malha urbana crescia em direção ao norte, ao longo da extensão 
da Av. São Carlos. A partir da estação ferroviária, a expansão da malha urbana além dos trilhos 
seguiu uma inflexão diagonal em relação ao traçado das ruas na parte norte, provocada pela 
necessidade de adequação do traçado da via férrea à topografia, mas mantendo ainda o desenho 
de quadras retangulares. 

Apenas após meados do Século XX a construção de novos loteamentos deixou de perseguir este 
traçado ortogonal e a expansão urbana passou a se dar ao longo das antigas estradas rurais, com o 
loteamento de pequenas chácaras próximas à cidade. Neste processo a expansão do sistema viário 
não observou nenhuma diretriz de continuidade viária além da transformação daquelas estradas 
rurais em vias arteriais (ANELI, 20052). 

No final dos anos 1960 a rede hídrica passou a ter papel estruturador do sistema viário e, 
consequentemente, da forma urbana, com propostas de construção de vias marginais desses 
córregos, aproveitando um estoque de áreas não ocupadas nas suas várzeas e seus meandros 
(depois de retificados), a preços relativamente baixos (ANELI, 20053). As vias marginais pretendiam 
acomodar os novos fluxos de deslocamento na cidade, decorrentes do modelo rodoviarista que se 
impunha, redefinindo os novos eixos de expansão urbana. 

Data desta época a proposta de construção de um anel viário perimetral, parcialmente implantado 
e ainda presente como diretriz dos planos diretores do Município. O crescimento da cidade sob um 
padrão de mobilidade dependente do transporte rodoviário reforçou a demanda para a 
complementação deste anel, principalmente no seu arco sudeste e sul, uma vez que, pelo menos 
em parte, as rodovias SP-310 e SP-215 passaram a desempenhar o papel de vias expressas a norte 
e a leste. 

O Plano Diretor de 2005 e o seu sucedâneo de 2016 trouxeram uma nova visão para a proposta de 
ocupação das margens da rede hidroviária procurando minimizar a degradação ambiental 
resultante da ocupação do território urbano, redirecionando os vetores de crescimento da cidade 
para as regiões com menores fragilidades ambientais e estimulando a ocupação de vazios urbanos. 

 
1  LIMA, Maria Cecília Pedro Bom; e SCHENK, Luciana Bongiovanni Martins (2016) – Rios e Cidade: Processos de 

Construção da Forma Urbana de São Carlos. 
2  ANELI, Renato Luiz Sobral (2007) – Sistema Viário e Recuperação de Recursos Hídricos em São Carlos. 
3  Idem. 
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Propostas de investimentos em ampliação do sistema viário ao longo das marginais dos córregos 
ainda constam das diretrizes do Plano Diretor, mas com uma abordagem um pouco diferente, 
procurando preservar ou recuperar as nascentes e as áreas lindeiras com seu aproveitamento para 
instalação de parques lineares e de infraestrutura para os modos de transporte ativo. Esta 
reorientação decorre, em parte do crescimento das preocupações ambientais na sociedade, mas 
também em parte dos temos de um Termo de Ajustamento de Conduta firmado pela Prefeitura em 
2005 com compromisso de recuperação das bacias do Córrego do Tijuco Preto, do Córrego do 
Monjolinho e do Córrego do Gregório. 

3.2 Sistema rodoviário 

São Carlos é um importante centro regional industrial, com a economia fundamentada em 
atividades industriais e na agropecuária, além de ser um importante polo tecnológico e 
universitário de influência regional, assim, como tal, é servida por sistemas de transporte 
rodoviário, cujos acessos para a área urbana têm grande impacto na estruturação da circulação 
intraurbana. 

3.2.1 Rodovia Washington Luiz – SP-310 

O município de São Carlos está localizado em um trecho em que a SP-310 coincide com a BR-364. 
A BR-364 é uma rodovia diagonal do Brasil que se inicia em Cordeirópolis-SP, no km 153 da SP-330 
adentrando no início da SP-310 até o km 292, onde entra na SP-326 indo até a divisa com Minas 
Gerais, depois passa por Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Acre, acabando em Mâncio Lima, no 
extremo oeste deste último estado, sendo assim uma rodovia de fundamental importância para o 
escoamento da produção das regiões Norte e Centro-Oeste do país.  A BR-364 atravessa 
importantes municípios paulistas, entrando em São Paulo na divisa com o Triângulo Mineiro, na 
cidade de Colômbia, Barretos, Colina, Bebedouro, Jaboticabal, Guariba, Dobrada, Matão (até aqui 
na SP-326 e entra então na SP-310), em Matão, Araraquara, Ibaté, São Carlos, Itirapina, Corumbataí, 
Rio Claro (continuando na SP-310 e terminando na SP-330/BR-050 em Cordeirópolis na região de 
Limeira) em São Paulo. 

No sentido Norte, no Km 216,8 há o pedágio chamado de Pedágio de Itirapina e, logo após, um 
dispositivo que permite acesso à Central de Controle Operacional – CCO da Concessionária que 
administra a Rodovia e outro dispositivo que permite apenas retornos no eixo da via (localizado no 
km 210). 

3.2.1.1 Dispositivos de acesso ao sistema viário urbano 

Na projeção da área de perímetro urbano, a SP-310 conta com dez dispositivos que permitem o 
acesso ao município, sendo o principal deles aquele que dá acesso à Av. Getúlio Vargas (km 228). A 
Tabela 4 indica os pontos de acesso ao município ao longo do eixo da Rodovia Washington Luiz e 
sua localização no eixo da Rodovia. 
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Tabela 4 – Dispositivos de acesso da SP-310 para o Município de São Carlos 

Via de acesso ao município Localização (Km) 

R. Miguel Petroni 246 

Viaduto Antônio Rossit 239 

R. Way Wesley Herick 235 

Av. Prof. Luiz Augusto de Oliveira (SP 318) 235 

Est. Municipal Guilherme Scatena (Viad. Ernesto P Lopes) 234 

Jardim Tangará 234 

Av. Cap Luiz Brandão 232 

R. Benjamim Lopes Ozores 231 

R Dr. Marino Costa Terra 231 

Av. Getúlio Vargas 228 

 
Figura 17 – Dispositivos de acesso da SP-310 para o Município de São Carlos 

Fonte: Google – Elaboração própria 
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Além desses dispositivos voltados para os fluxos veiculares, há dois pontos de travessia de 
pedestres que possuem dispositivo de travessia de pedestres (passarelas) sobre a Rodovia: 

§ Ligação entre o Parque Industrial e o Jd. Jockey Clube (km 239) 

§ Ligação entre o Jd. São João Batista e o Jd. Tangará (km 234) 

A entrada principal para a cidade de São Carlos se dá pela Av. Getúlio Vargas (km 228), com acesso 
direto ao principal eixo viário de distribuição dos fluxos no sentido sul-norte, que é a Av. São Carlos 
e acesso ao Quadrilátero Comercial na Área Central da cidade. Este acesso não tem ligação na 
direção leste, pois não há nesta direção um adensamento urbano significativo no eixo da Rodovia. 
Entretanto, para o fluxo de passagem do transporte regional, nesta direção ocorre a distribuição de 
fluxos veiculares provenientes da SP-310 para a SP-215 (BR 267) que interliga São Carlos com Porto 
Ferreira. 

Seguindo na direção norte, encontra-se o acesso à R. Dr. Marino Costa Terra (km 231) em direção 
oeste, para a Área Central do município, e para o lado leste com acesso à R. Teotonio Vilela. Estas 
duas vias compõem um eixo de vias coletoras que fazem o atravessamento no sistema viário da 
cidade no sentido leste-oeste. A Av. Teotonio Vilela dá acesso à região do Jardim São Rafael e seu 
prosseguimento, a R. Dr. Marino Costa Terra, dá acesso ao eixo arterial da Av. Lourenço 
Innoncentini. 

O próximo dispositivo (km 231) dá acesso à Av. Lourenço Innoncentini, que, no sentido oeste, 
permitindo a chegada à Área Central, e, na direção oeste, à Av. Benjamim Lopes Ozores e â Estrada 
Municipal João Ponce da Costa (antiga Est. Babilônia) que serve área rural e, principalmente o 
Jardim Munique e parte do Jd. Tangará. 

No km 232 há um dispositivo de acesso à Av. Cap Luiz Brandão, eixo arterial que se interliga com o 
binário de circulação arterial formado pelas R. da Imprensa e R. Padre Teixeira, para acesso à Área 
Central do município. Ao norte, a ocupação urbana ainda é rarefeita, mas faz ligação com os bairros 
Vila Vista Alegre, Vila Nery e outros. 

O dispositivo junto à Estrada Municipal Guilherme Scatena (km 234), na direção nordeste, garante 
acesso à região sul do Campus da UFSCar. No outro sentido, entra na malha viária do município 
pelo binário de circulação formado pelas R. Santos Dumont e R. Prof. José Ferraz Camargo, ambas 
vias coletoras da malha viária, e, na sequência, à Av. Salgado Filho e à Av. São Carlos. 

O dispositivo do km 235 dá acesso à Av. Prof. Luiz Augusto de Oliveira, via arterial da malha de São 
Carlos. Esta é a segunda entrada e saída da cidade em ordem de importância, garante a interligação 
com a entrada principal do Campus da UFSCar, ao norte, e interligação com a Área Central da 
cidade, ao sul. Esta via é praticamente continuação da Av. São Carlos e, portanto, é de suma 
importância na circulação da malha viária do município. 

A transposição em conjunto com o acesso junto à R. Way Wesley Herrick (km 235) possui apenas 
uma faixa de rolamento que atende os dois sentidos de circulação, com alternância do direito de 
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passagem sob a Rodovia através de controle semafórico, tendo assim, portanto, baixa capacidade 
de atendimento aos fluxos veiculares. 

O último dispositivo que permite acesso à área urbana do município é o do eixo arterial da R. Miguel 
Petroni que, com prosseguimento pela Av. Bruno Ruggero Filho e suas interligações, permite 
circundar a Área Central pelo seu lado oeste, funcionando como alternativa para o eixo principal de 
deslocamentos norte-sul-Norte da Av. São Carlos. Este dispositivo não tem conexão com a região 
de expansão urbana na parte norte do município, mas sua extensão nesse sentido é prevista como 
diretriz do Plano Diretor. 

Diversas outras intervenções de ampliação do sistema viário relacionadas com a SP-310 estão 
previstas nas diretrizes do Plano Diretor: 

a) Implantação de terceira faixa 

A construção de pistas marginais da SP-310 é uma demanda antiga da cidade, mas, a curto prazo, 
prevê-se que a concessionária da rodovia implante uma terceira faixa de rolamento, na pista sul, 
no trecho compreendido entre um novo dispositivo que será construído após o trevo de acesso à 
Av. Miguel Petroni e o trevo de acesso à Av. Getúlio Vargas, com uma extensão proposta de 13,57 
km. 

b) Dispositivo Água Santa 

Construção de um dispositivo de entrada e saída no município, próximo à região do Bairro 
Araucária, distando aproximadamente 2,5 km do dispositivo da Av. Miguel Petroni, no sentido 
norte. Este dispositivo, além da entra de saída, possibilitará novas conexões viárias na malha viária 
urbana de São Carlos, ligando a Av. Clemente Talarico, na região do Jardim Embaré, com a Av. Carlos 
Anibal Brassi (Figura 18). 

Esta obra já tem licenciamento para sua implantação e faz parte do projeto de implantação do arco 
viário leste do anel viário de contorno para a Área Central que deverá reduzir o fluxo de acesso da 
Rodovia SP – 310 para a Av. São Carlos e criar uma alternativa de interligação com a Rodovia e a SP-
215 (Figura 19). 
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Figura 18 – Proposta de dispositivo Água Santa na Rodovia SP 310 
Fonte: PMSC 

Figura 19 – Croqui esquemático da proposta do Anel Viário 
Fonte: PMSC 

SP – 215  
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3.2.1.2 Dispositivo Corpal 

Readequação do dispositivo existente no km 231 que permite acesso às vias R. Marino Costa Terra, 
pelo lado oeste, e R. Teotonio Vilela, pelo lado leste da rodovia. Este dispositivo integra a 
implantação da terceira faixa na pista sul da rodovia (Figura 20). 

 

Figura 20 – Proposta de dispositivo Corsal 
na Rodovia SP 310 
Fonte: PMSC 

c) Dispositivo UFSCar / Rodoviária  

Readequação do dispositivo existente no km 234 da Rodovia Washington Luiz (Viaduto Ernesto 
Pereira Lopes), que permite acesso à Estrada Municipal Guilherme Scatena e ao binário de 
circulação formado pelas R. Santos Dumont e R. José Ferraz Camargo. Esta intervenção também 
considera a implantação da terceira faixa na pista sul da rodovia.  A Figura 4 mostra o desenho 
proposto para a readequação. 

 

Figura 21 – Proposta de dispositivo no 
Viaduto Ernesto Pereira Lopes 
Fonte: PMSC 

Nova 

Rodoviária 
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d) Dispositivo ADN 

Atualmente nesta transposição sob a Rodovia SP-310 existe apenas uma faixa de rolamento que 
opera em duplo sentido de circulação com controle semafórico para alternar o direito de passagem. 
Nesta proposta haverá a duplicação da transposição com a inclusão de mais uma faixa de rolamento 
sob a rodovia no Viaduto Maestro José dos Santos (Figura 22). 

 

Figura 22 – Proposta de dispositivo ADN 
Fonte: Google e PMSC 

e) Dispositivo RPS 

Trata-se da implantação de uma nova transposição na Rodovia Washington Luiz interligando áreas 
de expansão imobiliária previstas ao norte e ao sul da rodovia, onde áreas de sítios estão se 
transformando em novos loteamentos. No mapa apresentado na Figura 23, o condomínio 
representao na cor verde ainda é projeto, mas o outro já está em implantação, com o sistema viário 
sem pavimentação. 
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Figura 23 – Proposta de dispositivo RPS 
Fonte: Google e PMSC 

3.2.1.3 Perfil viário 

A Figura 24 mostra o perfil viário, no trecho entre o trevo do km 240 (Av. Miguel Petroni) e o trevo 
do km 235 (Av. Getúlio Vargas).  

 

Figura 24 – Perfil viário da Rodovia SP-310 
Fonte: Google 

 

3.2.2 Rodovia Vicente Botta – SP 215 

Esta rodovia se combina com a Estrada Municipal Manoel Nunes, nas proximidades da mancha 
urbana, ligando a cidade de São Carlos com os municípios de Dourados e Ribeirão Bonito; também 
conecta a Rodovia Washington Luiz (SP-310) com a Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros 
(SP-255), que interliga as cidades de Araraquara e Jaú. 

3.2.2.1 Dispositivos de acesso ao sistema viário urbano 

a) Dispositivo no km 147 



 

 

31 

No sentido sudoeste, é o primeiro dispositivo de entrada e saída de São Carlos e dá acesso à R. Cel. 
Augusto de Oliveira Salles – SCA 050, eixo de via coletora que dá acesso ao eixo viário arterial da 
Av. Dr. Heitor José Reali, região do bairro Parque São José na região sul do município. O dispositivo 
atende tão somente a entra e saída do município do lado de seu perímetro urbano principal, não 
atendendo fluxos do outro lado da rodovia, onde ainda não existe viário e trata-se de área rural. 

A via de entrada e saída parte da Praça Itália, importante dispositivo da malha viária do município 
de São Carlos. Nesta praça, em forma de rotatória, há seis vias e uma delas a Av. São Carlos que dá 
acesso direto à área central do município e propicia a distribuição dos fluxos em todas as direções 
do município, sendo um ponto nevrálgico do sistema viário. 

b) Dispositivo no km 148 –Viaduto Paulino Botelho de Abreu Sampaio 

Em direção ao sul, a Estrada Municipal Domingo Innocentini propicia o acesso à Represa do Broa e, 
com o prosseguimento pela Estrada Municipal Ayrton Senna, à BR-369, sendo uma opção de 
circulação em relação à Rodovia Washington Luiz – SP 310 de forma interna no município. 

No outro sentido, em direção à área urbana propriamente dita, o dispositivo dá acesso ao eixo 
arterial da Av. Morumbi, que com a continuidade pelo eixo arterial da R. João Lourenço Rodrigues 
dá acesso à Praça Itália, rotatória que distribui os fluxos a todas as direções do município e, através 
da Av. São Carlos, dá acesso à Área Central da cidade. 

c) Trevo Eng. Fabio Quintela Fortes 

O dispositivo atende somente para acesso à zona urbana da cidade pela Av. José Antônio Migliato, 
via arterial da malha viária municipal no bairro Cidade Aracy; no outro sentido ainda não há 
ocupação urbana na zona rural. Não há intervenções previstas neste trevo. 

d) Anel Viário  

A proposta da implantação do anel viário, em sua porção oeste (Figura 19), fará a interligação entre 
as rodovias Washington Luiz (SP-310) e Dep. Vicente Bota (SP-215) a partir do novo dispositivo 
proposto na Rodovia Washington Luiz, chegando no km 158 da SP-215, onde há uma via não 
pavimentada de acesso para Brotas. Com a construção deste trecho do anel viário, deverá ser 
proposto um novo dispositivo neste local para garantir a distribuição dos fluxos com segurança. 

3.2.3 Rodovia Eng. Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318) 

A Rodovia Eng. Thales de Lorena Peixoto Júnior é também conhecida como a ligação entre as 
cidades de São Carlos e Ribeirão Preto, pois interliga-se com a SP 255 na direção norte do Estado. 

a) Dispositivo do km 236 
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Na direção leste, este dispositivo dá acesso à Universidade Federal, em sua principal entrada e saída 
(norte) e, na direção oeste, ao bairro Jardim Jóquei Clube, pela R. Kenneth Gilbert Herrick, uma via 
classificada como coletora na malha viária da cidade. 

Na área interna do campus da UFSCar o sistema viário segue por uma outra via classificada como 
coletora, a Av. do Bosque, ligando com a outra entrada do campus, na Rotatória Sul localizada na 
Rodovia SP-310. 

b) Trevo Damha (km 237) 

Este dispositivo garante o acesso a diversos bairros localizados na região norte do Município, como: 
Residencial Dahma, Residencial Samambaia, Bosque São Carlos e Parque Ecoesportivo Damha na 
cidade de São Carlos. Na malha viária do município, o principal eixo viário de acesso a este 
dispositivo, na direção oeste, é a via coletora Av. Miguel Damha, que circula praticamente toda a 
região dos bairros; na direção leste, há o acesso ao bairro Samambaia através do eixo viário coletor 
da R. Pedro Muszkat e seu prolongamento pela Av. Francisco Falvo.   

 

Figura 25 – Trevo Damha – Samambaia 
Fonte: PMSC 

c) Trevo Ludovico Altomani (km 242) 
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Dispositivo localizado fora da área urbana consolidada que dá acesso a bairros da área rural, como 
Água Vermelha e Santa Eudóxia, situados à oeste da rodovia; em direção ao leste existe o acesso 
para a Fazenda Santa Alice, onde está instalada da fábrica de máquinas agrícolas PICCIN. 

 

Figura 26 – Trevo Ludovico Altomani 
Fonte: Google 

 

3.3 Sistema viário urbano 

3.3.1 Eixo norte - sul 

Toda a circulação na malha viária ortogonal do núcleo urbano está organizada no sentido sul – norte 
em um sistema trinário composto pela Av. São Carlos, pela Rua Episcopal e pela Rua D. Alexandrina. 
A Av. São Carlos, principal via da cidade, conecta os dois principais acessos do município pela 
Rodovia Washington Luis: em uma ponta, a Praça Itália, ponto de chegada pela Av. Getúlio Vargas, 
e na outra, prosseguindo pela Av. Prof. Luiz Augusto de Oliveira, chega ao trevo do km 235 da 
Rodovia e acesso ao campus da UFSCar. 

Atualmente a Av. São Carlos opera com duplo sentido de direção apenas no seu trecho inicial (até 
o cruzamento com as ruas Primeiro de Maio / Raimundo Corrêa, seguindo a partir deste ponto em 
mão única, em direção ao norte. No sentido sul o tráfego se distribui nas duas ruas paralelas: 
Episcopal e D. Alexandrina, sendo que o transporte coletivo utiliza apenas a segunda. 

O desenvolvimento dessas três ruas, cruzando uma topografia acidentada em função da rede 
hidrográfica, produz um perfil com declividades acentuadas, que dificulta, por exemplo, a 
construção de infraestrutura nesta direção. A figura abaixo mostra o perfil viário da Av. São Carlos, 
que é basicamente o mesmo das outras duas ruas que constituem o trinário. 
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Figura 27 – Perfil viário da Av. São Carlos 
Fonte: Google 

Considerando a sua configuração geométrica e operacional, a Av. São Carlos apresenta três 
segmentos diferenciados: 

§ Primeiro trecho, entre a Praça Itália e a R. Raimundo Correa, com duplo sentido de 
circulação, separados por canteiro central, com uma faixa de rolamento por sentido e 
estacionamento liberado em ambos os sentidos. 

 
Figura 28 – Av. São Carlos, configuração do trecho entre a Praça Itália e R. Raimundo Corrêa 

Fonte: Google 

§ Segundo trecho, entre a R. Raimundo Correa e a R. Cesar Ricomi, com duas faixas de 
circulação em sentido único de circulação, na direção norte, com estacionamento liberado 
em ambos os sentidos. 
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Figura 29 – Av. São Carlos, configuração do trecho entre R. Raimundo Corrêa e R. Cesar Ricomi 

Fonte: Google 

§ Terceiro trecho, entre a R. Cesar Ricomi e a Av. Prof. Luiz Augusto de Oliveira, a via volta a 
ter sentido duplo de circulação, com duas faixas de rolamento por sentido, separados com 
canteiro central, e com estacionamento liberado em ambos os sentidos. 

 
Figura 30 – Av. São Carlos, configuração do trecho entre R. Cesar Ricomi e Av. Prof. Luiz Augusto de Oliveira 

Fonte: Google 

Na direção sul o tráfego se distribui entre as ruas Episcopal e D. Alexandrina. A primeira, no trecho 
de maior relevância para a circulação local, entre a Av. Trabalhador São Carlense e a R. Primeiro de 
Maio, opera em mão única, com duas faixas de rolamento e estacionamento liberado no seu lado 
esquerdo. 
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Figura 31 – R. Episcopal, configuração do trecho entre Av. Trabalhador São Carlense e R. Primeiro de Maio 
Fonte: Google 

Também com tráfego em mão única em direção ao sul, a R. Dona Alexandrina possui duas faixas de 
rolamento e estacionamento liberado no se lado esquerdo. Esta via tem importância adicional no 
sistema de circulação por conectar o terminal urbano situado ao lado do Terminal Rodoviário 
(Estação Norte) e receber a circulação de todas as linhas de transporte coletivo nesta direção. 

 
Figura 32 – Configuração típica da R. D. Alexandrina 

Fonte: Google 

3.3.2 Quadrilátero Comercial 

Apesar de mudanças que estão ocorrendo na dinâmica da localização das atividades de comércio e 
serviços, com o surgimento dos grandes centros comerciais (shopping centers), o Centro tradicional 
da cidade, denominado como Quadrilátero Comercial, permanece como a principal centralidade do 
município, concentrando uma grande variedade de estabelecimentos de comércio, serviços e 
equipamentos públicos. Sede da Prefeitura, Mercado Municipal, Catedral, INSS, SENAC Correio 
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Central, diversas agências bancárias e uma forte atividade comercial estão localizados neste 
perímetro ou próximo a ele. 

As vias na área interna do Quadrilátero são classificadas em arteriais e coletoras. A Figura 2 mostra 
a distribuição dessas classes de vias.  A vias grafadas na cor azul são vias arteriais e as vias grafadas 
na cor verde são coletoras. 

 
Figura 33 – Classificação viária no Quadrilátero Comercial 

Fonte: Google e PMSC 

A R. General Osório é uma via coletora, interrompida para o tráfego veicular entre a R. Nove de 
Julho e a Av. São Carlos, trecho este que tem circulação somente para pedestres (calçadão). 

Existe uma importante intervenção do sistema viário desta região, com alterações de geometria no 
entorno da Praça Antônio Prado, criando acesso para a R. General Osório sem utilizar a R. Visconde 
de Inhaúna e melhorando o acesso à R. Cândido Padim. 
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Figura 34 – Intervenção prevista na Praça Antonio 
Prado 
Fonte: PMSC 

 

 

3.4 Ferrovia 

A ferrovia teve papel importante na instalação da cidade de São Carlos e, consequentemente, na 
estruturação de sua malha viária. Em 1884, quando ocorreu a implantação do ramal ferroviário da 
Companhia Paulista de Estradas de Ferro, em 1884, o traçado urbano ortogonal do Centro já estava 
consolidado e a linha férrea foi construída tangenciando a cidade na parte sudoeste, com um 
traçado diagonal e, relação ao sistema viário existente, devido ao limite de declividade permitido 
pelos padrões técnicos da época. Esta mudança de orientação do eixo das vias orientou a expansão 
urbana além dos trilhos, mas mantendo o traçado quadriculado das quadras. 

No início do Século XX, o crescimento industrial na cidade acompanhou a localização dos trilhos, 
concentrado na região sudoeste nas proximidades da estação ferroviária. Esta condição começa a 
mudar nas décadas seguintes, com o crescimento do transporte rodoviário e a redução do papel 
dos trens até a completa extinção dos serviços de transporte de passageiros. 

Atualmente, a ferrovia que cruza o município continua em operação, destinada apenas para o 
transporte de cargas. Os trilhos constituem uma barreira para a continuidade do sistema viário, 
com transposição apenas em 5 locais no perímetro urbano, sendo um deles uma passagem em 
nível. 
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Figura 35 – Localização da ferrovia na malha urbana e das transposições do sistema viário 

Fonte: Google e PMSC 

 

1. Passagem em nível na R. General 
Osório; 

 

2. Viaduto sobre a ferrovia na extensão da 
R. Cândido Padim; 
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3. Passagem inferior na R. Itália 

 

4. Passagem inferior na Rua João 
Lourenço Rodrigues 

 

5. Passagem inferior na Av. Tancredo 
Neves 

 

 

4. Transporte Coletivo 

 

4.1 Estrutura da rede municipal de transporte coletivo 

A rede de linhas que constitui o sistema municipal de transporte coletivo de São Carlos se 
desenvolveu ao longo do tempo, procurando se adaptar à estrutura urbana da cidade, com a maior 
parte dos empregos e da oferta de comércio e serviços concentrada na Área Central, apesar da 
presença de diversas indústrias e do campus da UFSCar em áreas distantes do Centro. 

Para acompanhar as novas demandas decorrentes do crescimento da cidade, as linhas históricas 
foram sendo ajustadas, estendidas ou bifurcadas para atender a novas urbanizações ou novos polos 
de atração de viagens, sem uma visão de planejamento global da rede. O resultado deste processo 
é uma rede de linhas dispersa, com múltiplos itinerários, o que dificulta a compreensão desse 
conjunto de serviços por parte da população como uma rede. Em geral as pessoas conhecem 
apenas a linha que utilizam regularmente e até de maneira restrita aos horários que costuma viajar. 
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A estrutura da rede de linhas da cidade se mantém inalterada há tempos. A maior parte das linhas 
apresenta configuração diametral, isto é, conectam dois ou mais bairros periféricos, com passagem 
pela Área Central. Em princípio, este tipo de configuração tem como ponto positivo, a 
desconcentração de pontos terminais nas áreas densamente ocupadas do Centro, porém, estas 
linhas, na prática, acabam funcionando como duas linhas radiais justapostas, não necessariamente 
com demandas (e ofertas) equilibradas nas duas pontas. 

4.1.1 Conceito da rede 

A estrutura do sistema de transporte coletivo de São Carlos segue um conceito que pode ser 
designado como “customizada”, moldada segundo demandas individualizadas e pressões pontuais, 
mas sem uma visão geral de planejamento. Esta gestão “artesanal” segue uma dinâmica bastante 
comum em cidades de médio porte, onde os sistemas de transporte coletivo precisam, por um lado, 
atender a uma multiplicidade de demandas, tanto maiores quanto mais dispersa for a forma da 
urbanização, e, por outro, atendê-las com limitados recursos, isto é, geralmente com uma 
quantidade de ônibus reduzida. 

O resultado é que, para um máximo aproveitamento da frota, pequenas alterações de itinerário 
acabam sendo incorporadas às linhas originárias, operando em alguns horários específicos, para 
atendimento a um bairro que surge, a uma nova empresa que se instala. São os chamados 
“atendimentos”. As alterações nas linhas para viabilizar essas demandas geram percursos sinuosos 
e tornam as viagens mais longas e mais demoradas do que o desejado, causando desconforto e 
insatisfação com o serviço prestado para grande parte dos usuários. Este é o caso da rede atual de 
São Carlos, que se estrutura em cerca de 40 linhas (ver item ###), mas onde são registrados pelo 
Sistema de Monitoramento da Frota4 quase uma centena de trajetos distintos. 

Em oposição ao conceito de rede customizada, sistemas de maior porte operam em “redes com 
identidade coletiva”, estruturadas em torno de eixos estruturais (linhas troncalizadas), com trajetos 
diretos e com um padrão de oferta uniforme, que permitem uma fácil compreensão da população, 
mesmo por aqueles que não são usuários habituais do serviço. Em uma rede com esta configuração, 
as demandas localizadas precisam ser atendidas por linhas alimentadoras dos eixos estruturais, o 
que, por sua vez, aumenta a necessidade de integrações entre as viagens, obrigando os usuários a 
realizarem transbordos para completar seus deslocamentos. 

 
4  Toda a frota em operação no sistema municipal está equipada com um sistema de monitoramento em tempo real, com 

utilização de tecnologia GPS. Para o desenvolvimento deste Plano foram processados os dados da operação de todos 
os carros durante uma semana. 
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Figura 36 – Rede de linhas de São Carlos caracterizam uma 
rede customizadas, com grande diversidade de trajetos 
Fonte: Elaboração própria 

Figura 37 – Rede de linhas do Metrô de São Paulo é o exemplo 
de uma rede com identidade coletiva 
Fonte: Metrô SP 

Naturalmente não se pretende aplicar em São Carlos o conceito de uma rede de transporte de alta 
capacidade, como a do sistema metroviário, mas os problemas que estão se manifestando no 
transporte municipal, com tendência de perda de passageiros para outros modos de transporte e 
ameaça da sustentabilidade do serviço público essencial de transporte coletivo, estão a demandar 
respostas diferentes das tradicionais. 

A opção por manter inalterada a atual estrutura da rede limita sensivelmente as possibilidades de 
mudanças, sendo neste caso mais conveniente manter a solução artesanal de realizar ajustes nas 
linhas na medida em que novas demandas pontuais se manifestem. Por este caminho, não serão 
adotadas medidas de racionalização da rede (e consequente otimização de custos operacionais) e 
melhorias na qualidade do serviço, para o conjunto da população, não serão obtidas. 

Por outro lado, a revisão deste modelo não ocorrerá sem resistências, pelo menos no curto prazo. 
Uma nova rede, racionalizada e integrada, trará ganhos para a maioria das pessoas, mas vai exigir 
mudanças no comportamento de parte dos usuários, que precisarão fazer mais viagens integradas, 
o que é um problema, mesmo que isto não represente ônus financeiro graças à política de 
integração tarifária temporal que já está instituída. A implantação do Sistema de Bilhetagem 
Eletrônica e, com ele, a instituição de uma política de integração tarifária temporal não foi 
aproveitada para promover uma revisão dessa estrutura. 

Vale registrar que São Carlos já registrou uma experiência anterior mal sucedida, quando um 
projeto de reestruturação da rede de transporte municipal, foi interrompido por pressões dos 
usuários que não aceitaram o novo modelo. 
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4.1.2 Cobertura da rede 

A rede atual de linhas, com todos os seus atendimentos, atende a praticamente todo o território 
municipal (Figura 38), com cobertura de 94% da área urbanizada (Figura 39). Esta situação é um 
fato positivo, entretanto, esta cobertura não significa necessariamente um atendimento 
satisfatório em quantidade ou em qualidade dos serviços. 
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Figura 38 – Abrangência da rede municipal de transporte coletivo 

Fonte: PMSC e elaboração própria 

 
Figura 39 – Cobertura da rede municipal de transporte coletivo 

Fonte: PMSC e elaboração própria 
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4.2 Organização do sistema municipal de transporte coletivo 

O serviço municipal de transporte coletivo em São Carlos é operado pela empresa Suzantur5, em 
regime de concessão, em caráter de exclusividade, pelo prazo de 10 anos, prorrogável por outros 
10 anos, desde que a empresa venha a apresentar uma avaliação satisfatória dos serviços 
prestados. A assinatura do contrato é recente e a prestação dos serviços se encontra em uma fase 
de transição, durante a qual as especificações operacionais para as linhas que serão apresentadas 
a seguir ainda poderão ser adequadas mediante anuência da Secretaria Municipal de Transporte e 
Trânsito. 

Para sistematização das informações referentes à prestação dos serviços foram utilizadas duas 
fontes de dados: as especificações operacionais determinadas nas Ordens de Serviço Operacional 
(OSOs) anexas ao Edital de Licitação da Concorrência Pública nº 01/22; e as informações divulgadas 
no site da empresa concessionária (https://suzantursc.com.br/linhas/).  

4.2.1 Características operacionais das linhas do sistema 
municipal 

A prestação do serviço de transporte coletivo dever seguir as determinações operacionais 
determinadas pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito por meio de Ordens de Serviço 
Operacional (OSOs) para cada linha, nas quais são definidos os itinerários, os quadros de partidas 
programados por tipo de dia (dias úteis, sábados e domingos e feriados) e quantidade e tipo de 
frota a ser utilizado na operação e outras especificações. 

Segundo a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, formalmente ainda estão vigentes as 
OSOs constantes do edital que orientou o processo de licitação da concorrência, mas que estas 
ainda passarão por ajustes durante um período de transição de 180 dias a contar da assinatura do 
contrato de concessão. De fato, há diferenças entre estas e as informações publicadas no site da 
concessionária. No edital é prevista a operação de 41 linhas, enquanto no site a empresa informa 
a operação de 36 linhas (ver Tabela 5).  

Em São Carlos, na maior parte das linhas, além do itinerário principal (linha base), são especificados 
diversos itinerários diferenciados (atendimentos) que determinam viagens para atendimento a 
demandas localizadas. Também são programadas diversas “viagens especiais”, que são partidas 
isoladas para atendimento a demandas específicas. Estas viagens estão distribuídas em 18 rotas 
(segundo o edital) ou 16 “viagens especiais” (segundo o site).  

 
5  Formalmente a concessão foi outorgada para a empresa RIGRAS Transportes Coletivos e Turismo Ltda., integrante do 

grupo da Suzantur, e é com esta denominação que a empresa se apresenta na cidade, desde a identidade visual dos 
ônibus até no site em que são divulgadas informações sobre o serviço. 
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Uma comparação da relação de linhas e atendimentos e viagens especiais constantes no edital e 
no site da empresa está apresentada na Tabela 6, com as denominações que indicam as linhas base 
destacadas em negrito. 
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Tabela 5 – Linhas do Sistema Municipal 

OSOs Anexas ao Edital Site Suzantur 

Linha 01 Pacaembu x UGFSCar Norte Linha 01 Pacaembu x UGFSCar Norte 

Linha 03 AzulVille x Estação Norte Linha 03 AzulVille x Estação Norte 

Linha 04 Vila São José (Jd. S. J. Batista) x Redenção Linha 04 Redenção x Vila São José, via Praça Itália 

Linha 06 Vila São José x Cardinalli Linha 06 Cardinalli x Vila São José 

Linha 08 Itamaraty x Distrito Industrial Linha 08 Itamaraty - Major x Distrito Industrial 

Linha 13 Tortorelli x Astolpho Linha 13 Estação x Araucária, via Tortorelli 

  não consta Linha 13 A Astolpho x Tortorelli, via Santa Casa 

  não consta Linha 13 B Estação x Embaré, via Santa Casa 

Linha 14 Redenção x Santa Paula   não consta 

Linha 18 Planalto Verde x Estação Norte Linha 18 Planalto Verde x Estação Norte 

Linha 20 Fagá x Shopping Linha 20 Fagá x Shopping, via Estação Norte 

Linha 25 Cedrinho x São Carlos 8 Linha 25 Cedrinho x São Carlos 8, via Estação Norte 

Linha 26 Paulistano x Monte Carlo   não consta 

Linha 27 Santa Felicia x Antenor Garcia Linha 27 Antenor Garcia x Santa Felicia, via Bela Vista 

Linha 30 Redenção x Jóquei Clube Linha 30 Medeiros x Jóquei Clube, via Centro Comunitário 

Linha 31 Itamaraty x Belvedere Linha 31 Belvedere x Itamaraty, via Estação Norte 

Linha 32 Paulistano x Monte Carlo Linha 32 Monte Carlo x Paulistano, via Estação Norte 

Linha 33 Jacobucci x Cruzeiro do Sul   não consta 

Linha 34 Douradinho x Novo Mundo Linha 34 Douradinho x Novo Mundo, via Estação Norte 

Linha 36 Maracanã x Paulistano Linha 36 Novo Horizonte x Paulistano, via AME 

Linha 37 Jacobucci x Jd. Beatriz   não consta 

Linha 38 Pq. Fehr x Gonzaga Linha 38 Gonzaga x Pq. Fehr 

Linha 40 Antenor Garcia x Santa Felicia Linha 40 Antenor Garcia x Santa Felicia, via Praça Itália 

Linha 41 Arnon de Mello x Vida Nova Linha 41 Cidade Aracy I x Arnon de Mello, via Bela Vista 

Linha 42 AzulVille x Shopping Linha 42 AzulVille x Shopping, via SESC 

Linha 43 Jóquei Clube x Shopping Linha 43 Jóquei Clube x Shopping, via Santa Casa 

Linha 44 Estação x Água Vermelha Linha 44 Estação x Água Vermelha, via Varjão 

Linha 46 Novo Horizonte x Pq. Fehr   não consta 

Linha 50 Antenor Garcia x Estação Norte Linha 50 Antenor Garcia x Estação Norte 

Linha 51 Jóquei Clube x Botafogo   não consta 

Linha 52 Estação x Santa Eudóxia Linha 52 Santa Eudóxia x Estação, via Água Vermelha 

Linha 53 Jóquei Clube x UFSCar USE Linha 53 Jóquei Clube x UFSCar USE 

Linha 54 Embaré x Estação Linha 54 Embaré x Estação 

Linha 55 Zavaglia x Arnon de Mello Linha 55 Zavaglia x Arnon de Mello, via Shopping 

Linha 56 Douradinho x Planalto Paraíso   não consta 

Linha 57 Douradinho x Estação Linha 57 Estação x Douradinho, via São Carlos 8 

Linha 58 Estação x Samambaia Linha 58 Estação x Samambaia, via Estação Norte 

Linha 60 Zavaglia x Mercado Linha 60 Zavaglia x Centro 

Linha 61 Araucária x Estação Linha 61 Estação x Araucária 

Linha 63 Estação Norte x Novo Horizonte Linha 63 Estação Norte x Novo Horizonte 

Linha 64 Estação Norte x UFSCar USE Linha 64 Estação Norte x UFSCar USE 

Linha 66 Abdelnur x Mercado Linha 66 Abdelnur x Mercado Municipal, via Zavaglia 
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OSOs Anexas ao Edital Site Suzantur 

Linha 68 EX Cidade Aracy 1 x Estação Norte Linha 68 EX Cidade Aracy 1 x Centro (expressa) 
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Tabela 6 – Relação de linhas e atendimentos constantes do Edital da Licitação e do site da Concessionária 

Linha Identificação nas tabelas horárias do Edital Identificação nas tabelas horárias no site da Suzantur 

Linha 01 

Pacaembu - UFSCAR Norte Pacaembu - UFSCAR Norte 

Pacaembu - UFSCAR Norte, atendimento Jóquei Clube   

Pacaembu - UFSCAR Norte, atendimento Pacaembu x UFSCar Sul   

  Pacaembu - UFSCAR Norte, atendimento Parque Ecológico 

Linha 03 

AzulVille - Estação Norte AzulVille - Estação Norte 

AzulVille - Estação Norte, atendimento Jóquei Clube AzulVille - Estação Norte, atendimento Jóquei Clube 

AzulVille - Estação Norte, atendimento UFSCAR Norte AzulVille - Estação Norte, atendimento UFSCAR Norte 

AzulVille - Estação Norte, atendimento Samambaia AzulVille - Estação Norte, atendimento Samambaia 

AzulVille - Estação Norte, atendimento UFSCAR Área Sul   

  AzulVille - Estação Norte, atendimento via Maracanã 

Linha 04 

Vila S. José (Jd. S. J. Batista) x Redenção Vila S. José x Redenção 

Vila S. José (Jd. S. J. Batista) x Redenção, atendimento Tapete Vila S. José x Redenção, via Tapete 

  Vila S. José x Redenção, via Estação Norte 

Linha 06 Vila S. José x Cardinalli Vila S. José x Cardinalli, via Tapete 

Linha 08 
Itamaraty x Distrito Industrial Itamaraty x Distrito Industrial 

Itamaraty x Distrito Industrial, atendimento São Carlos 8 / Miguel Abdelnur Itamaraty x Distrito Industrial, atendimento São Carlos 8 / Astolpho 

Linha 13 

Tortorelli x Astolpho Tortorelli x Astolpho, via Santa Casa 

Tortorelli x Astolpho, atendimento São Carlos 8 / Romeu Tortorelli Tortorelli x Astolpho, atendimento São Carlos 8 

Tortorelli x Astolpho, atendimento Pq. Fehr x Astolpho L. Prado  

Tortorelli x Astolpho, atendimento Estação FEPASA x Araucária  

Linha 13 
 Estação x Araucária, via Tortorelli 

 Estação x Araucária, via Tortorelli, atendimento São Carlos 8 

Linha 13  Estação x Embaré, via Santa Casa 
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Linha Identificação nas tabelas horárias do Edital Identificação nas tabelas horárias no site da Suzantur 

 Estação x Embaré, via Santa Casa, atendimento Aracê de Santo Antonio 

Linha 14 Redenção x Santa Paula Não consta 

Linha 18 

Planalto Verde x Estação Norte Planalto Verde x Estação Norte 

Planalto Verde x Estação Norte, atendimento Planalto Verde Planalto Verde x Estação Norte, atendimento Planalto Verde 

  Planalto Verde x Vila Neri 

Linha 20 

Fagá x Shopping Fagá x Shopping 

Fagá x Shopping, atendimento Santa Maria   

  Fagá x Shopping, partidas São Carlos 8 

Linha 25 Cedrinho x São Carlos 8 Cedrinho x São Carlos 8 

Linha 26 Paulistano x Monte Carlo Não consta 

Linha 27 
Santa Felícia x Antenor Garcia Santa Felícia x Antenor Garcia 

  Santa Felícia x Antenor Garcia, atendimento Santa Casa 

Linha 30  

Redenção x Jóquei Clube   

  Medeiros x Jóquei Clube 

Redenção x Jóquei Clube, atendimento Redenção   

  Medeiros x Jóquei Clube, partidas do Botafogo 

Linha 31 
Itamaraty x Belvedere Itamaraty x Belvedere 

Itamaraty x Belvedere, atendimento Prolongamento Medeiros Itamaraty x Belvedere, atendimento Prolongamento Medeiros 

Linha 32 

Paulistano x Monte Carlo Paulistano x Monte Carlo 

Paulistano x Monte Carlo, atendimento Jóquei Clube x Cruzeiro do Sul Paulistano x Monte Carlo, partidas Jóquei Clube 

Paulistano x Monte Carlo, atendimento Cruzeiro do Sul x Estação Norte   

Linha 33 Jacobucci x Cruzeiro do Sul Não consta 

Linha 34 
Douradinho x Novo Mundo Douradinho x Novo Mundo 

Douradinho x Novo Mundo, atendimento Volks / Fundação Casa / CEAT   
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Linha Identificação nas tabelas horárias do Edital Identificação nas tabelas horárias no site da Suzantur 

Douradinho x Novo Mundo, atendimento Santa Maria / Volks / CEAT   

Douradinho x Novo Mundo, atendimento Cidade Aracy   

Douradinho x Novo Mundo, atendimento Volks / CEAT   

Douradinho x Novo Mundo, atendimento Fundação Casa   

Douradinho x Novo Mundo, atendimento Volks   

Douradinho x Novo Mundo, atendimento Nova São Carlos Douradinho x Novo Mundo, via assentamento Nova São Carlos 

Douradinho x Novo Mundo, atendimento CEAT / Volks / F. Casa / Nova SC   

Linha 36 

Maracanã x Paulistano   

 Novo Horizonte x Paulistano 

Maracanã x Paulistano, atendimento Pq. Itaipu x Paulistano   

  Novo Horizonte x Paulistano, atendimento PROFARMA 

Linha 37 
Jacobucci x Jd. Beatriz   

Jacobucci x Jd. Beatriz, atendimento Jd. Medeiros   

Linha 38 

Parque Fehr x Gonzaga Parque Fehr x Gonzaga 

Parque Fehr x Gonzaga, atendimento Jd. Embaré x Jd. Gonzaga Parque Fehr x Gonzaga, partidas Embaré 

Parque Fehr x Gonzaga, atendimento Pq. Fehr x Estação Parque Fehr x Gonzaga, atendimento Estação 

  Parque Fehr x Gonzaga, atendimento Escola Querigma 

Linha 40 Antenor Garcia x Santa Felícia Antenor Garcia x Santa Felícia 

Linha 41 

Arnon de Mello x Vida Nova Arnon de Mello x Vida Nova 

  Arnon de Mello x Vida Nova, partidas Embaré 

  Arnon de Mello x Vida Nova, partidas Parque Fehr até Zavaglia 

  Cidade Aracy I x Arnon de Melo 

Linha 42 AzulVille x Shopping AzulVille x Shopping 

Linha 43 Jóquei Clube x Shopping Jóquei Clube x Shopping 
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Linha Identificação nas tabelas horárias do Edital Identificação nas tabelas horárias no site da Suzantur 

Linha 44 
Estação x Água Vermelha FEPASA x Água Vermelha 

Estação x Água Vermelha, atendimento PICCIN FEPASA x Água Vermelha, atendimento PICCIN 

Linha 46 Novo Horizonte x Pq. Fehr Não consta 

Linha 50 Antenor Garcia x Estação Norte Antenor Garcia x Estação Norte 

Linha 51 Jóquei Clube x Botafogo Jóquei Clube x Botafogo 

Linha 52 

Estação x Santa Eudóxia Estação x Santa Eudóxia 

  Estação x Santa Eudóxia, atendimento via Samambaia 

  Estação x Santa Eudóxia, atendimento via Varjão 

Linha 53 
Joquei Clube x UFSCAR / USE Joquei Clube x UFSCAR / USE 

  Joquei Clube x UFSCAR / USE, atendimento Cidade Jardim x UFSCar USE 

Linha 54 
Embaré x Estação Embaré x Estação 

Embaré x Estação, atendimento Aracê x Estação Embaré x Estação, atendimento Aracê x Estação 

Linha 55 
Zavaglia x Arno de Mello Zavaglia x Arno de Mello 

  Zavaglia x Arno de Mello, atendimento Zavaglia x Shopping 

Linha 56 Douradinho x Planalto Paraíso Não consta 

Linha 57 
Douradinho x Estação Douradinho x Estação 

Douradinho x Estação, atendimento Estação x Douradinho   

Linha 58 

Estação x Samambaia Estação x Samambaia 

Estação x Samambaia, atendimento Abdelnur x Samambaia Estação x Samambaia, atendimento Abdelnur 

Estação x Samambaia, atendimento Zavaglia x Samambaia   

Linha 60  Zavaglia x Mercado Zavaglia x Centro 

Linha 61 Araucária x Estação Araucária x Estação 

Linha 63 
Estação Norte x Novo Horizonte Estação Norte x Novo Horizonte 

Estação Norte x UFSCar USE   
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Linha Identificação nas tabelas horárias do Edital Identificação nas tabelas horárias no site da Suzantur 

  Estação Norte x Novo Horizonte, partidas Novo Horizonte x Parque Itaipu 

Linha 64 

Estação Norte x UFSCar USE UFSCar USE x Estação Norte 

Estação Norte x UFSCar USE, atendimento Estação Norte x IFSP UFSCar USE x Estação Norte, atendimento IFSP via UFSCar 

  UFSCar USE x Estação Norte, atendimento IFSP direto para Estação Norte 

Estação Norte x UFSCar USE, atendimento Ant. Garcia x IFSP   

Linha 66 Abdelnur x Mercado Abdelnur x Mercado 

Linha 68 EX Cidade Aracy I x Estação Norte Cidade Aracy I x Centro 

Especiais 

Antenor Garcia x SESI   

Electrolux x PICCIN Electrolux x PICCIN 

Eduardo Abdelnur x Aracê de Santo Antonio Abdelnur x Aracê de Santo Antonio, via Zavaglia / Antenor Garcia / Praça Itália 

Vila São José x Pq. Itaipu   

Estação FEPASA x Samambaia Estação Fepasa x Samambaia, via Jóquei Clube 

Varjão x SESI   

Eduardo Abdelnur x Mercado Municipal  

Samambaia x Estação FEPASA   

Aracê de Santo Antonio x Estação  

Araucária x Maracanã Jd. Araucária x Jd. Maracanã, via Sindicato / Bela Vista / SESI / Cedrinho 

Cidade Aracy I x Jóquei Clube Cidade Aracy I x Jóquei Clube, via Praça Itália 

Jd. Araucária x Redenção Jd. Araucária x Redenção 

Eduardo Abdelnur x Santa Casa Abdelnur x Santa Casa, via Antenor Garcia / Aracy I/ Bela Vista 

Mercado Municipal x Jd. Zavaglia Zavaglia x Mercado, via Abdelnur 

Estação FEPASA x Aracê de Santo Antonio Estação FEPASA x Aracê de Santo Antonio 

Aracê de Santo Antonio x Estação FEPASA Aracê de Santo Antonio x Estação FEPASA 

Damha x Estação FEPASA   
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Linha Identificação nas tabelas horárias do Edital Identificação nas tabelas horárias no site da Suzantur 

Eduardo Abdelnur x Estação Norte  

  Novo Mundo x USP 2 

  Zavaglia x Shopping 

  Antenor Garcia x Cedrinho 

  Passeio São Carlos x Zavaglia 

  Passeio São Carlos x Arnon de Mello 

 Passeio São Carlos x Joquei Clube 
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4.2.1.1 Frota 

Segundo o contrato de concessão, a empresa deveria dispor, para início de sua operação, de uma 
frota patrimonial de 91 veículos, sendo 64 ônibus básicos (convencionais), 24 midiônibus e 3 
miniônibus, todos devidamente adaptados para o transporte de pessoas com deficiência e, no 
período de pico, necessitaria de uma frota operacional de 59 ônibus básicos, 22 midiônibus e 3 
miniônibus. 

 

Figura 40 – Frota prevista no contrato de concessão por tipo de veículo 
Fonte: Edital da Concorrência Pública nº 1/22 

Além da quantidade de veículos, o contrato determina que a frota total da Concessionária deve se 
manter com idade média máxima de 5 anos e nenhum veículo pode ultrapassar o limite de 10 anos 
de fabricação. Não foi fornecido pela Secretaria de Transportes o cadastro de frota que permitisse 
verificar a quantidade e a idade da frota efetivamente em operação. 

Para o detalhamento da frota operacional, foram utilizadas as informações constantes nas OSOs 
anexas ao edital da licitação, uma vez que esta informação não aparece no site da concessionária. 
Para os dias úteis são programados 76 carros, 55 para os sábados (72% dos dias úteis) e 35 para os 
domingos (46% dos dias úteis), combinando três categorias de ônibus: básicos (ou convencionais), 
midiônibus e miniônibus (ou micro-ônibus). 
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Figura 41 – Frota Operacional programada por tipo de veículo e por tipo de dia 
Fonte: Edital da Concorrência Pública nº 1/22 

Sem distinção do tipo de ônibus, a distribuição da frota pelas linhas, inclusive seus respectivos 
atendimentos, é pouco diferenciada. Considerando as programações para os dias úteis, apenas 3 
linhas estão dimensionadas para operar com 4 carros e 6 linhas para operar com 3 carros. A maior 
parte das linhas opera com apenas 1 ou 2 carros. 

Tabela 7 – Distribuição das linhas segundo a frota programada por tipo de dia 

Frota programada Dias Úteis Sábados Domingos 

Não opera  5 14 

1 carro 18 22 19 

2 carros 14 11 8 

3 carros 6 1  

4 carros 3 2  

A frota programada por linha e por tipo de dia está representada na Figura 42. 
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Figura 42 – Frota Operacional programada linha e por tipo de dia 
Fonte: Edital da Concorrência Pública nº 1/22 
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4.2.1.2 Viagens 

As quantidades totais de viagens (ida ou volta) programadas para cada linha são distintas se 
comparadas as programações contidas no edital e no site da concessionária. 

Segundo as programações horárias apresentadas nas OSOs anexas ao edital da licitação, no sistema 
de transporte coletivo de São Carlos deveriam ser oferecidas 1.594 meias viagens (ida ou volta) em 
dias úteis, 1.063, aos sábados, e 758 aos domingos. Na programação da Concessionária esses 
números estão bastante reduzidos, com 1.371, 771 e 470 meias viagens, em dias úteis, sábados e 
domingos, representando reduções de 86%, 73% e 62%, respectivamente. 

Tabela 8 – Distribuição das linhas segundo a frota programada por tipo de dia 

  Dias Úteis Sábados Domingos 

Edital 1.594 1.063 67% 758 48% 

Site 1.371 771 56% 470 34% 

Variação 86% 73%   62%   

Em ambas as programações, há uma significativa redução da oferta nos finais de semana, 
provavelmente acompanhando a redução da demanda. 

 

A oferta de viagens é bastante concentrada, com 8 linhas representando 33% do total das viagens 
em um dia útil, sendo que a principal linha (Linha 64) responde por 6,6% desse total. 

Destaque que, das 41 linhas previstas no edital, 5 não operam aos sábados e 14 não operam aos 
domingos e feriados. Segundo o site da Concessionária, das 36 linhas em operação, 9 não operam 
aos sábados e 20 não operam aos domingos e feriados.  
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Figura 43 – Viagens programadas para dias úteis, por linha 
Fonte: Edital da Concorrência Pública nº 1/22 e Site Suzantur 
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Figura 44 – Viagens programadas para sábados, por linha 
Fonte: Edital da Concorrência Pública nº 1/22 e Site Suzantur 
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Figura 45 – Viagens programadas para domingos, por linha 
Fonte: Edital da Concorrência Pública nº 1/22 e Site Suzantur 
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4.3 Estrutura Tarifária 

As tarifas atuais para o serviço municipal de transporte coletivo estão em vigor desde 8 de 
dezembro de 2021, definidas por meio do Decreto nº 593, de 23 de novembro de 2021, com os 
seguintes valores por tipo de usuário: 

Tabela 9 – Estrutura tarifária vigente para o Sistema Municipal de Transporte Coletivo 

Categoria Usuários Tarifa (R$) 

Tarifa Normal Válida para usuários em geral que pagam a tarifa em 

dinheiro, e para beneficiários do vale-transporte 

4,50 

Tarifa de Recarga Válida para usuários que fazem compra antecipada das 

passagens por meio de carregamento do cartão 

eletrônico 

4,10 

Desconto Faixa I Válida para domésticas que recebem o salário-mínimo 

do Estado de São Paulo; aposentados e pensionistas 

que recebam até 1 salário-minimo federal 

2,70 

Desconto Faixa II Domésticas, operários, aposentados e pensionistas 

que recebem até 2 salários-mínimos federais 

3,60 

Estudantes   2,25 

Gratuidades idosos com mais de 60 anos de idade, pessoas com 

deficiência e trabalhadores do sistema de transporte 

0,00 

 

4.4 Remuneração da prestação dos serviços 

De acordo com o contrato de concessão, a prestação dos serviços de transporte coletivo em São 
Carlos é feita pelo pagamento das tarifas pelos usuários podendo ser complementada na forma de 
subsídio pago pela Prefeitura “para compensar a diferença entre a receita necessária e a receita 
real auferida com o pagamento dos usuários”. 

4.4.1 Composição da demanda 

Os dados de demanda do serviço de transporte coletivo foram obtidos a partir do processamento 
dos registros do Sistema de Bilhetagem Eletrônica fornecidos pela Concessionária para o período 
de uma semana (de 06/06/2022 a 12/06/2022). 

No período informado, na média dos dias úteis foram transportados 40.482 passageiros, que, 
considerando os valores pagos pelas tarifas, correspondem a apenas 28.884,6 passageiros 
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equivalentes (71% do total transportado). No sábado a demanda representa apenas 42% da média 
dos dias úteis, e, no domingo, 15%. 

Tabela 10 – Composição da demanda no sistema municipal de transporte coletivo 

Forma de  

Pagamento 
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Média  

D. Úteis 
Sábado Domingo 

Botoeira 7.043 7.155 6.815 6.275 6.259 6.709 3.886 1.435 

Passe Comum 4.581 4.748 4.786 4.800 4.716 4.726 2.159 663 

Vale-Transporte 12.428 12.752 12.227 12.337 11.904 12.330 6.364 2.128 

Desconto Faixa 1 701 740 775 748 724 738 230 49 

Desconto Faixa 2 640 605 642 614 618 624 172 44 

Escolar 9.075 9.724 9.311 9.490 8.379 9.196 1.645 491 

Senior 4.670 4.865 4.360 4.109 3.999 4.401 1.860 850 

Deficiente 1.599 1.690 1.673 1.492 1.456 1.582 804 431 

Funcionário 179 189 178 172 168 177 58 43 

Total 40.916 42.468 40.767 40.037 38.223 40.482 17.178 6.134 

      100% 42% 15% 

Agrupados os passageiros conforme a forma de pagamento da passagem em quatro grupos: 
pagantes da tarifa integral (em dinheiro ou em cartão), pagantes com desconto (faixas I e II), 
estudantes e gratuidades (todos os beneficiários), a sua participação, conforme o dia, é 
apresentada no gráfico a seguir: 

 

Figura 46 – Composição da demanda agregada por tipo de dia 

Média D. Úteis Sábado Domingo
Gratuidades 15,2% 15,8% 21,6%
Escolares 22,7% 9,6% 8,0%
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As duas figuras a seguir mostram o carregamento da demanda do transporte coletivo na hora pico 
manhã obtidas a partir do modelo de simulação. 
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Figura 47 – Carregamento do sistema de transporte coletivo na hora pico manhã 

Fonte: elaboração própria 

 
Figura 48 – Carregamento do sistema de transporte coletivo na hora pico manhã 

Fonte: elaboração própria 
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4.4.2 Evolução da demanda 

A exemplo de todas as cidades brasileiras, o sistema de transporte coletivo vem perdendo 
participação na demanda de viagens diárias e este processo foi drasticamente acentuado com a 
pandemia COVID 19. A partir de 2021 a quantidade de passageiros totais transportados vem se 
recuperando, mas, em 2022, ainda é 9% inferior aos números pré-pandemia6. A perda ainda é 
significativa, mas a recuperação apresenta um ritmo mais acelerado do que observado em outras 
cidades médias do Estado de São Paulo. 

 

Figura 49 – Evolução da demanda total transportada no sistema de transporte coletivo municipal 

A queda de demanda neste período foi em parte compensada com redução da oferta (frota em 
operação, viagens realizadas e quilometragem percorrida) e em parte com aporte de subsídio pago 
pela Prefeitura com recursos do orçamento municipal, fazendo com que a receita total 
(arrecadação tarifária mais subsídio) por ônibus até apresentasse uma ligeira tendência de 
crescimento (Figura 50). 

Com a queda da quantidade de passageiros transportados e, consequentemente da receita 
proveniente da arrecadação tarifária, a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro dos 
sistemas de transporte coletivo se coloca como um dos principais desafios para o setor em todo o 
país. A queda de demanda, que já era uma tendência nas cidades brasileiras antes da pandemia, 
atingiu níveis críticos em 2020. O problema vem sendo minimizado com subsídios pagos pelas 
prefeituras, acrescidos recentemente de um aporte de recursos do Governo Federal, mas no futuro 
não se espera uma recomposição integral da quantidade de usuários transportados, enquanto 
diversos componentes de custo da prestação dos serviços continuam apresentando tendência de 
crescimento. 

 
6  Dados de demanda a partir de 2020 foram informados pela Secretaria de Transporte e trânsito; dados anteriores a 

pandemia foram divulgados no site São Carlos em Rede (01/09/22), quando do encerramento do processo licitatório da 
nova concessão para o transporte municipal. 
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Figura 50 – Evolução da receita tarifária, do subsídio pago pela Prefeitura e da receita total por veículo 
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4.5 Infraestrutura dedicada ao transporte coletivo 

A qualidade do serviço de transporte depende de diversos fatores, um dos mais relevantes é a 
qualidade de infraestrutura viária utilizada pelos ônibus, considerando as suas características físicas 
(largura, tipo e conservação do pavimento, sinalização) e operacionais (localização dos pontos de 
parada, reserva de espaço destinado exclusiva ou preferencialmente para a circulação dos ônibus, 
programação da sinalização semafórica). 

4.5.1 Sistema viário dedicado 

Dentre essas condições, provavelmente a que tem mais impacto na qualidade da viagem dos 
usuários do transporte coletivo é a destinação no sistema viário de um espaço especificamente 
para a circulação dos ônibus. Soluções de circulação dos ônibus em vias ou faixas exclusivas ou 
preferenciais, em princípio, propiciam maiores velocidades operacionais, regularidade dos 
intervalos e confiabilidade no serviço e, portanto, contribuem para atrair mais usuários para o 
sistema. 

Atualmente, em São Carlos, há apenas dois trechos do sistema viário com uma faixa preferencial 
para os ônibus: na Av. S. Carlos, entre R. Santa Cruz e R. São Sebastião, 1.100 m) de extensão; e na 
R. D. Alexandrina, entre R. Jes. Arruda e R. Geminiano Costa, em um trecho de apenas 100 m (uma 
única quadra). 

 
Figura 51 – Faixa exclusiva para ônibus na Av. São Carlos (acima) e na R. 
D. Alexandrina (à direita) 

 

Entretanto, não são todas as vias por onde trafegam os coletivos que devem receber este tipo de 
tratamento viário, sendo recomendável a verificação de duas condições: 

§ Implantação em vias onde a velocidade operacional do transporte coletivo seja baixa em 
razão da interferência do tráfego geral na operação dos ônibus; 
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§ Implantação em vias onde exista um carregamento significativo de ônibus que justifique esta 
medida. 
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Figura 52 – Carregamento do sistema de transporte coletivo na hora pico manhã 

Fonte: elaboração própria 

 
Figura 53 – Carregamento do sistema de transporte coletivo na hora pico manhã 

Fonte: elaboração própria 
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4.5.2 Tratamento dos pontos de parada 

Os pontos de parada são equipamentos essenciais para a qualidade do serviço, oferendo conforto 
e segurança para os usuários, contribuindo de maneira decisiva para a percepção que os usuários 
têm a respeito da qualidade do serviço de transporte coletivo. 

Segundo o cadastro do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, existem em São Carlos 1.282 pontos 
distribuídos por todo o território do município (Figura 54). 

Destes, apenas 12 apresentam um volume de embarques superior a 500 passageiros / dia, 
respondendo por pouco mais de 30% do total de embarques em um dia útil: 

Tabela 11 – Pontos de ônibus com maior quantidade de embarques diários 

Rua Num Referência Embarques % % Acum 

Cesar Ricomi 192 Rodoviária  2.388 6,0% 6,0% 

R. D. Alexandrina 672 Praca do Mercado 1.513 3,8% 9,9% 

Av. São Carlos  1228 Banco Itaú  1.396 3,5% 13,4% 

Av. São Carlos  1466 Camelodromo 1.273 3,2% 16,6% 

Praça Antonio Prado  5b Estação da Fepasa 869 2,2% 18,8% 

Av. São Carlos  1864 Praça dos Pombos 833 2,1% 20,9% 

R. D. Alexandrina 863 Praca da Catedral 818 2,1% 23,0% 

R. D. Alexandrina 1063 Escola Paulino Carlos 668 1,7% 24,7% 

Av. São Carlos  1650 Catedral  654 1,7% 26,3% 

R. D. Alexandrina 1370 Alvaro Guião 628 1,6% 27,9% 

R. Santa Cruz 188 Farmacia popular 607 1,5% 29,4% 

Av Biblioteca Comunitária  Sn Biblioteca UfSCar 587 1,5% 30,9% 
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Figura 54 – Localização dos pontos de parada do transporte coletivo 

Fonte: Sistema de Bilhetagem Eletrônica - Elaboração própria 

Para fazer uma primeira leitura das condições dos pontos de parada na cidade, foi feito um 
levantamento em 31 pontos, entre eles os de maior carregamento, mas também alguns situados 
em importantes vias de comércio em alguns bairros: 
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Tabela 12 – Relação dos pontos pesquisados 

Rua: Núm. Ponto de referência Região 

R República do Líbano 879/913 Prox Supermercado Miami 
Jd. Cruzeiro do 

Sul 

R Cel. Leopoldo Prado  1710 Pedreira Bandeirantes Vila Prado 

R Irineu Rios 419 Igreja Nossa Senhora Aparecida Jardim Beatriz 

Av São Carlos 940 Secretaria de Saude Centro 

Av. São Carlos  1228 Banco Itaú  Centro 

Av. São Carlos  1466 Camelodromo Centro 

Av. São Carlos  1650 Catedral  Centro 

Av. São Carlos  1864 Praça dos Pombos Centro 

Av. São Carlos  2166 Alvaro Guião  Centro 

Av. São Carlos  2942 Subway Centro 

Cesar Ricomi 192 Rodoviária  Rodoviária 

Av Biblioteca Comunitária  Sn Biblioteca Ufscar UFSCar 

R Rio Amazonas 271 Diamantul Jockei Clube 

Av Joao Dagnone  281/333 Praça dos Coqueiros  São Carlos I 

R Marcus Vinicius Mello de Moraes 205 Salao de testemunhas de Jeova Santa Felícia 

R. Sebastiao Sampaio Osorio  1289 Escola Atilia Parque Paraíso 

Av. Sallun 995 Loterica Pe Quente Vila Prado 

Av. Sallun 1231a Casa de carnes bom bife Vila Prado 

R. Candido Padin 124 Funeraria  Vila Prado 

Praça Antonio Prado  5b Estação da Fepasa Vila Prado 

R. Santa Cruz 188 Farmacia popular Centreville 

R. Dr. Carlos Botelho 1863 Instituto Radiologico Centro 

R. Dr Carlos Botelho 1465 Praca XV Centro 

R. Paulino Botelho de Abreu Sampaio 738 Santa Casa  Jardim Paraíso 

R. D. Alexandrina 1370 Alvaro Guião Centro 

R. D. Alexandrina 1063 Escola Paulino Carlos Centro 

R. D. Alexandrina 863 Praca da Catedral Centro 

R. D. Alexandrina 672 Praça do Mercado Centro 

R. Bento Carlos 467 Lava Rapido Centreville 

R. D. Alexandrina 1574 Posto da Carlos Centro 

R. D. Alexandrina 398 Praça Santa Cruz Centro 

Da amostra pesquisada, 25 pontos contam com abrigos e bancos (81%), 8 (26%) dispõe de lixeira e 
apenas 1 (3%) apresenta algum tipo de informação para os usuários, no caso, um mapa da área do 
seu entorno. Nenhum ponto exibe informação a respeito das linhas que passam no local, horários 
(ou intervalos) programados das viagens ou itinerários. 
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No que se refere à acessibilidade, 28 dos locais (90%) contam com guias rebaixadas para acesso ao 
ponto, mas apenas 3 (10%) têm piso tátil de alerta e direcional. Calçadas em bom estado de 
conservação foram constatadas em 29 pontos (93%). 

Exceto pela ausência de um sistema de informações para os usuários, os pontos vistoriados 
apresentaram boas condições, mas isto provavelmente se deve aos locais escolhidos, a maior parte 
deles no Centro, alguns em centralidades regionais, mas em vias com intensa presença de comércio 
e elevados fluxos de pedestres. 

Alguns desses pontos são notáveis pelo porte do mobiliário urbano, como os retratados nas 
imagens abaixo: 

   
Figura 55 – R. D. Alexandrina Figura 56 – Av. São Carlos Figura 57 – Terminal Rodoviário 

Idealmente todos os pontos de parada deveriam apresentar condições adequadas de 
infraestrutura, contando com: 

§ Calçadas em perfeito estado de conservação e de acordo com as normas de acessibilidade 
universal; 

§ Abrigos em dimensões compatíveis com a quantidade de passageiros que os demandam; 

§ Bancos e lixeiras; 

§ Painel de informação para os usuários, relacionando as linhas passam naquele ponto (em 
pontos de maior utilização podrão ser utilizados painéis de mensagens variáveis com 
informação dos horários de chegada dos ônibus); 

§ Mapa dos arredores, indicando os principais pontos de interesse e atração de viagens; 

§ Reforço na iluminação pública com um poste de iluminação específica para o ponto. 

Nem sempre é possível, nem necessária, a presença de todos estes itens em todos os pontos de 
parada existentes no município. Em alguns lugares a largura insuficiente dos passeios ou conflitos 
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com o uso do solo lindeiro impedem a instalação de abrigo; também há pontos com utilização 
apenas para desembarque que não necessitam de equipamentos utilizados na espera dos ônibus 
(abrigos, informações sobre horários, bancos). 

5. Transporte Cicloviário 

O Sistema Cicloviário, é o suporte para um dos modos de transporte ativo – a bicicleta – e definido 
como o conjunto de infraestruturas necessárias para a circulação segura dos ciclistas e de ações de 
incentivo ao uso da bicicleta. De fato, a bicicleta configura-se como um meio de transporte viável, 
capaz de interagir com as outras formas de mobilidade urbana, além de proporcionar melhoria do 
meio ambiente e contribuir com a promoção da inclusão social. 

 

Figura 58 – Elementos constitutivos do Sistema Cicloviário 

Os sistemas cicloviários, desenvolvidos no âmbito de planos de mobilidade urbana, devem 
considerar as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Federal nº 12.587, de 12 de 
fevereiro de 2012), dentre as quais: 

§ Diminuir a necessidade de viagens motorizadas; 

§ Repensar a circulação de veículos, priorizando os meios não-motorizados e de transporte 
coletivo nos planos e projetos; 

§ Desenvolver meios não-motorizados de transporte, passando a valorizar a bicicleta como 
meio de transporte importante, integrando-a com os demais modos de transporte; 

§ Reduzir os impactos ambientais da mobilidade urbana, uma vez que toda viagem 
motorizada que usa combustíveis fósseis produz poluição atmosférica e sonora. 
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Outro referencial, o Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503, de 1997) regulamenta a 
circulação de bicicleta nas vias urbanas e prevê a implantação de tratamentos cicloviários 
específicos para que a circulação de bicicletas seja realizada com segurança e conforto, em razão 
das diferentes condições de volume e velocidade do trânsito motorizado. 

5.1 Rede Cicloviária 

O núcleo de um Sistema Cicloviário é a Rede Cicloviária Estrutural, composta pelo conjunto de 
intervenções no sistema viário, conectadas e destinadas à circulação de bicicletas. Corresponde aos 
tratamentos cicloviários em vias existentes, à criação de infraestrutura específica para a circulação 
de bicicletas, assim como à previsão de tratamento cicloviário na infraestrutura planejada para o 
município. 

A princípio, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, quase todas as vias urbanas são destinadas 
também para a circulação de bicicletas, exceto nas condições já previstas no próprio CTB ou quando 
isso for expressamente proibido – e devidamente sinalizado – pela autoridade de trânsito, por 
motivo de segurança ou de fluidez. 

Entretanto, esta generalização não é suficiente para garantir o objetivo desejado de propiciar as 
condições de eficiência e, principalmente, de segurança necessárias para a expansão do uso da 
bicicleta. Há situações em que o tráfego motorizado é intenso, de alta velocidade ou com elevada 
presença de veículos de grande porte, onde o compartilhamento das vias com os veículos não 
motorizados expõe os ciclistas a elevado risco. Nessas condições é necessário prover uma 
infraestrutura viária qualificada, a fim de conferir segurança, eficiência e conforto aos ciclistas.  

Além das situações que apresentem condições de tráfego desfavoráveis, há uma segunda razão 
para conferir tratamento viário para bicicletas em vias existentes. É o caso das vias que fazem parte 
de um plano de construção da malha cicloviária a ser implementado que, mesmo apresentando 
baixa presença de ciclistas, têm uma localização estratégica em relação às demais vias e nelas se 
projeta um crescimento futuro de demanda. 

Em suma, por um motivo (segurança), por outro (inserção na rede), ou ambos, considerando as 
demandas presentes e as previstas para o futuro, é necessário um tratamento viário dedicado às 
bicicletas em parte da malha viária das cidades. 

Naturalmente, esse tipo de tratamento não é necessário para todo o sistema viário. Muitas vias 
que não oferecem risco aos ciclistas ou que não farão parte de uma rede, não necessitam desse 
tipo de preparo. É importante destacar que a adequação de parte do sistema viário para a 
circulação de bicicletas não pode ser entendida como uma medida restritiva ou como limitação dos 
ciclistas a um espaço reduzido. O fato de ciclovias e/ou ciclofaixas existirem apenas em parte das 
ruas não significa que a circulação de bicicletas esteja proibida no restante da malha viária, mas 
apenas que deve ser dado o devido tratamento nas rotas que atraem uma maior concentração de 
ciclistas. 
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Em princípio, na concepção da rede cicloviária devem ser considerados os seguintes princípios: 

§ CONECTIVIDADE: a rede cicloviária deve atender aos diferentes desejos de viagens em todo 
o território municipal; 

§ LINEARIDADE: a rede cicloviária deve ser proposta em trajetos lineares, proporcionando a 
menor distância possível entre a origem e destino das viagens para que os ciclistas não 
precisem ampliar seus trajetos ou ficarem expostos em vias de interesse sem tratamento 
cicloviário; 

§ ABRANGÊNCIA DA ÁREA DE COBERTURA: a oferta de infraestrutura cicloviária idealmente 
deve abranger toda a área urbanizadas da cidade, considerando uma área de influência de 
500 metros a partir do eixo das vias. 

§ INTERMODALIDADE: a rede cicloviária deve se conectar com outros modos de transporte, 
principalmente com o sistema de transporte coletivo; 

5.1.1 Tipologia da infraestrutura cicloviária 

A infraestrutura viária para circulação de bicicletas se estrutura em uma rede ciclável composta de 
diferentes tipologias de tratamento de acordo com as características viárias, que podem ser 
divididas em quatro categorias: ciclovias, ciclofaixas, ciclorrotas, passeios compartilhados e 
ciclorrotas. 

As ciclovias são fisicamente segregadas das faixas de rolamento veiculares, recomendadas para vias 
com velocidades veiculares elevadas – acima de 60 km/h – onde é inapropriada a utilização da 
bicicleta junto à faixa de rolamento. 

 

Figura 59 – Exemplo de ciclovia bidirecional no canteiro central (Avenida Henrique Gregori - São Carlos) 
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As ciclofaixas são adequadas para vias com velocidades moderadas – abaixo de 60 km/h – e se 
constituem em estruturas demarcadas por pintura e/ou elementos de baixa segregação, como 
tachões, exigindo sinalização específica e fiscalização contínua de forma a garantir que veículos 
motorizados não circulem ou estacionem sobre elas. 

 

Figura 60 – Exemplo de ciclofaixa bidirecional (Av. Nicolau Chicrala – São Carlos) 

Ainda que pouco utilizado em São Carlos os passeios compartilhados são espaços utilizados por 
ciclistas nas calçadas compartilhados com os pedestres. Esta solução deve ser adotada apenas em 
casos excepcionais, na falta de alternativa mais adequada, com sinalização adequada para 
minimizar conflitos e riscos para os pedestres. 

 

Figura 61 – Exemplo de passeio compartilhado (Santos – SP) 
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Ciclorrotas são vias que integram a rede cicloviária sem a construção de espaço segregado para 
ciclistas na via; nessas vias é permitido o tráfego compartilhado das bicicletas com os veículos 
motorizados, com condições de circulação controladas por meio da aplicação de medidas de 
administração do trânsito dirigidos para a moderação do tráfego motorizado, com utilização de 
sinalização vertical e horizontal e outros recursos. 

 

Figura 62 – Exemplo de ciclorrota (Fortaleza - CE) 

Diversos critérios podem ser utilizados na determinação das tipologias de tratamento cicloviário a 
serem adotadas em cada caso, desde as condições físicas das vias (largura das pistas e das calçadas, 
existência de canteiro central, declividade e outras), até as suas características operacionais. Um 
estudo realizado pela Cycling By Design, em 2006, na Inglaterra, considerando o fluxo de veículos 
da via e velocidade veicular regulamentada, concluiu que, quanto maiores o volume de veículos e 
a velocidade permitida, mais necessária é a implantação de infraestrutura segregada. Por outro 
lado, em vias com velocidades baixas (até 30 km/h) e volumes veiculares baixos é viável adoção de 
medidas de compartilhamento de bicicletas com demais veículos. 
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Figura 63 – Tipologia de tratamento cicloviário em relação ao fluxo de veículos e à velocidade dos veículos na via 

5.1.2 Rede proposta no Plano Cicloviário de São Carlos 

Em 2012, a Prefeitura Municipal de São Carlos apresentou um Plano Cicloviário, desenvolvido pelas 
secretarias de Transporte e Trânsito, Planejamento e Gestão e Obras Públicas Obras, de 
Planejamento e Meio Ambiente e de Transportes. 

O Plano apresenta considerações a respeito dos parques lineares, dos polos geradores de viagens 
e do sistema viário principal, indicando as vias que margeiam os fundos de vale como “os locais em 
que a topografia e microclima são favoráveis para a implantação da infraestrutura cicloviária”. 

De fato, em termos de qualidade microambiental e de relevo, os fundos de vale são locais favoráveis 
à implantação de redes cicloviárias, especialmente caso a proposta trate de prover infraestrutura 
para atividades lúdicas e desportivas. Todavia, a rede cicloviária precisa também observar outros 
referenciais, se o objetivo for contribuir para uma alteração da matriz modal, com uma maior 
participação do transporte ativo. 

Sendo assim, a definição de traçados cicloviários e a implantação da infraestrutura acessória devem 
considerar também a localização dos polos geradores de viagens, dos equipamentos públicos e 
outros pontos de atração de viagens, inclusive buscando a integração das bicicletas com o 
transporte público coletivo, conformando uma rede de vias cicláveis integrada e conectada 
articulando os locais de geração de viagens (bairros residenciais) com os de atração de viagens 
(empregos, escolas, áreas de lazer, etc.). 

Em síntese, o Plano Cicloviário de 2012 prevê a implantação de uma rede cicloviária com 82,8 
quilômetros de extensão, divididos em 4 etapas de implantação, sendo 14,9km na 1ª etapa; 15,9km 
na 2ª etapa e 52km na 3ª etapa; a 4ª etapa considera o quadrilátero da Área Central sem uma 
extensão pré-definida. Considerando que em 2012 havia apenas 3,5km de ciclovias implantados 
em três trechos distintos, o total da malha cicloviária de São Carlos atingiria a expressiva marca de 
86,3km. A Tabela 13 a seguir apresenta a relação das vias que compõem a malha cicloviária 
proposta no plano de 2012 (ver Figura 64). 

Tabela 13 – Vias consideradas no Plano Cicloviário por etapas de implantação e tipo de intervenção 

Via Etapa Extensão Tipo 

Av. Henrique Gregori existente 1,32 Ciclovia 

Av. Integração existente 0,88 Ciclovia 

Rodov. Dep. Vicente Botta - SP-215 existente 1,30 Ciclovia 

Av. Com. Alfredo Maffei 1 0,28 Ciclovia 

Av. Com. Alfredo Maffei 1 1,36 Ciclovia 

Av. Francisco Pereira Lopes 1 2,20 Ciclovia 

Rua Lions Club 1 2,32 Ciclovia 
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Via Etapa Extensão Tipo 

Av. Dr. Tancredo de Almeida Neves 1 0,98 Ciclovia 

Av. Grécia 1 2,30 Ciclovia 

Av. Santa Madre Cabrini 1 1,73 Ciclofaixa 

Av. José Antonio Migliato 1 1,51 Ciclovia 

Av. Regit Arab 1 1,70 Ciclovia 

Alameda das Orquídeas 1 0,55 Ciclofaixa 

Rua Dr. Joaquim Rodrigues de Siqueira 2 0,97 Ciclofaixa 

Parque Linear 2 1,46 Ciclovia 

Rua Monteiro Lobato 2 1,56 Ciclovia 

Av. Pau Brasil / Rua Projetada 2 1,10 Ciclovia 

Av. Parque Faber 2 1,10 Ciclovia 

Av. Bruno Ruggiero Filho 2 2,65 Ciclovia 

Rua Afonso Botelho de Abreu Sampaio 2 1,73 Ciclovia 

Rua Miguel Abdelnur Filho 2 2,42 Ciclovia 

Av. Francisco Pereira Lopes 2 0,69 Ciclovia 

Alameda dos Heliótropos 2 0,51 Ciclofaixa 

Rua Bernardino Fernandes Nunes 2 1,44 Ciclofaixa 

Rua Santo Veltroni 2 0,29 Ciclofaixa 

Rod. Mun. Domingos Innocentini 3 0.66 Ciclovia 

Rod. Luis Augusto de Oliveira 3 1,00 Ciclovia 

Rua Florisberto Aparecido da Silva 3 1,48 Ciclovia 

Via projetada (linhão) 3 0,93 Ciclovia 

Av. Dr. Germano Fher Júnior 3 1,23 Ciclovia 

Av. Getúlio Vargas 3 4,25 Ciclovia 

Rua Cel. José Augusto de Oliveira Salles 3 2,43 Ciclovia 

Rua Nuncio Cardinalli 3 0,70 Ciclovia 

Av. República do Líbano 3 1,56 Ciclovia 

Rua da Paz 3 0,43 Ciclofaixa 

Av. José Pereira Lopes 3 2,45 Ciclovia 

Rua Dr. Gastão de Sá 3 1,71 Ciclovia 

Rua Ananias Evangelhista de Toledo 3 1,00 Ciclovia 

Rua Jerônimo Costa Terra 3 1,18 Ciclovia 

Rua Cel. Domingos Marinho de Azevedo 3 1,25 Ciclovia 

Rua Dr. Marino Costa Terra 3 1,78 Ciclofaixa 

Av. Vicente Pelicano 3 1,19 Ciclofaixa 
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Via Etapa Extensão Tipo 

Av. Com. Alfredo Maffei 3 0,56 Ciclofaixa 

Passeio das Magnólias 3 0,47 Ciclovia 

Rua Francisco Possa 3 1,79 Ciclofaixa 

Rua Miguel Petrucelli 3 1,18 Ciclovia 

Rua João de Guzzi 3 2,95 Ciclovia 

Rua Roberto de Jesus Afonso / Rua Projetada 3 1,57 Ciclovia 

Rua Ray Wesley Henrick / Rua Projetada 3 3,58 Ciclovia 

Rua Ray Wesley Henrick 3 1,10 Ciclovia 

Rua Kenneth Gilbert Henrick 3 1,22 Ciclovia 

Rua José Favoretto 3 1,88 Ciclovia 

Rua Irmã Hilária Maria São Luiz 3 1,25 Ciclovia 

Via projetada 3 0,94 Ciclovia 

Av. Cap. Luiz Brandão 3 1,76 Ciclovia 

Av. Dr. Aurélio Cattani 3 0,87 Ciclovia 

Av. João de Lourenço 3 1,28 Ciclovia 

Rua Lourenço Innocentini 3 1,16 Ciclovia 

Rua Dr. Benjamin Lopes Ozores 3 0,45 Ciclofaixa 

Rua Décio Ósio 3 1,65 Ciclovia 

Via projetada 3 1,72 Ciclovia 

Fonte: elaboração própria 

5.1.3 Rede cicloviária existente em São Carlos 

Na identificação da rede cicloviária atual em São Carlos foram utilizadas as informações fornecidas 
pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, complementadas por levantamentos realizados 
diretamente em campo, para certificação dessas informações e verificação das condições atuais 
dessas estruturas. 

Considerando todos os elementos pesquisados, foi identificada e mapeada a malha cicloviária 
existente com 19,33 km de extensão, sendo 7,29 km formada por ciclovias segregadas ou 38% do 
total e 12km formada por ciclofaixas ou 62% da extensão total. A Tabela 2 apresenta a extensão da 
rede cicloviária existente, de acordo com a hierarquia viária e com a tipologia de tratamento 
adotada para a circulação das bicicletas. 

Tabela 14 – Estruturas cicloviárias de acordo com hierarquia e tipologia 

Tipo Expressa Arterial Coletora Local Total (km) 

Ciclofaixa 1,31 5,98   7,29 
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Ciclovia  1,99 3,83 6,23 12,05 

Total 1,31 7,97 3,83 6,23 19,33 

Fonte: elaboração própria 

Considerando que as vias expressas e arteriais são as que apresentam maior dificuldade para a 
circulação segura dos ciclistas, seja pela velocidade regulamentada, seja pelo próprio desenho da 
via, 48% da malha cicloviária estão implantadas nas vias arteriais e expressas, enquanto 20% estão 
implantadas nas vias coletoras e 32% em vias locais. Ressalta-se que a maior parte da infraestrutura 
nas vias coletoras e locais é de ciclovias, o que oferece uma condição mais segura. 

A Figura 65 mostra os trechos com infraestrutura cicloviária na situação atual, identificados pela 
numeração seguindo o detalhamento abaixo: 

a) Trecho 1 - Av. Trabalhador São Carlense –  

O tratamento adotado na Av. Trabalhador São Carlense possui 164m de ciclovia bidirecional, 
implantada no canteiro central com sinalização e condições de pavimento ruins. 

 

b) Trecho 2 - Avenida Morumbi (Cidade Aracy) 

Possui 1.849m de ciclofaixa bidirecional, a condição do pavimento é boa e a sinalização é ruim. Este 
trecho possibilita a ligação com a Rodovia Vicente Botta e nele foi observado um maior número de 
ciclistas. 
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c) Trecho 3 - Rodovia Vicente Botta 

Possui um trecho de 1.305m de ciclovia bidirecional implantado na lateral da rodovia em trecho 
segregado, a condição do pavimento é boa e a sinalização é ruim. 

d) Trecho 4 - Avenida Integração (acesso à Cidade Aracy) 

Possui 873m de extensão de ciclovia bidirecional, com pavimento e sinalização ruins em trecho 
bastante íngreme em uma região de serra. 

 

e) Trecho 5 - Avenida Comendador Alfredo Maffei (Oeste) 

Ciclovia bidirecional com 1.681m de extensão; a condição do pavimento é boa, mas a sinalização é 
ruim. 
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f) Trecho 6 - Avenida Henrique Gregori (Vila Boa Vista) 

Possui 1.318m de ciclovia bidirecional implantada no canteiro central da via; a condição do 
pavimento é boa e a sinalização é ruim. Esse trecho de ciclovia apresenta condições desfavoráveis 
quanto a segurança viária, pois os acessos à ciclovia estão localizados em pontos críticos que deixam 
os ciclistas em situações de insegurança. O ponto de destaque dessa ciclovia é a sua arborização e 
a iluminação dedicada aos pedestres e ciclistas. 

 

g) Trecho 7 - Avenida Comendador Alfredo Maffei (Leste) 

Possui uma ciclofaixa com 1.355m de extensão, localizada na região do Parque da Chaminé; o 
pavimento possui falhas localizadas e a sinalização é ruim. 
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h) Trecho 8 - Avenida Nicolau Chicrala (Jardim Araucária) 

Ciclofaixa bidirecional com 1.109m de extensão em uma região predominantemente residencial; a 
condição do pavimento e a sinalização é boa. Essa ciclofaixa também está implantada em vias com 
inclinações desaforáveis e o seu término ocorre em rua sem saída. 

 

i) Trecho 9 - Av. Francisco Pereira Lopes 

Possui uma ciclovia bidirecional com 1.112m de extensão; o pavimento é bom e a sinalização é 
ruim. Essa ciclovia apresenta dificuldade de acesso, comprometendo a segurança dos ciclistas. 
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j) Trecho 10 - Avenida Dr. Heitor José Reali (Parque São José) 

Possui uma ciclofaixa bidirecional com 632m de extensão em uma região predominantemente 
residencial; a condição do pavimento é boa, mas a sinalização é ruim; 

 

k) Trecho 11 - Passeio das Margaridas e Avenida José Antônio Santilli  

Com 1.705m de ciclovia bidirecional, o pavimento é bom e a sinalização é ruim. Esse trecho faz 
parte das implantações vinculadas a novos loteamentos de condomínios residenciais; 
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l) Trecho 12 - Avenida Almir Villas 

Esta ciclofaixa unidirecional possui 1.103m de extensão e está implantada nas vias de acesso ao 
condomínio empresarial Ecotec; as condições do pavimento e sinalização são boas. 

 

m) Trecho 13 - Residencial Damha 

Ciclovia unidirecional com 621m de extensão e implantadas na via de acesso ao condomínio Damha 
Golf; a condição do pavimento é boa e a sinalização é ruim. 

 

n) Trecho 14 - Rua Ray Wesley Herrick 

Possui ciclofaixa unidirecional de 3.287m de extensão e ciclovia bidirecional com 1.220m de 
extensão, ambas implantadas no viário de acesso ao condomínio Damha Golf; as condições do 
pavimento são boas e a sinalização apresenta trechos em condições boas. 

  

  



 

 

90 

 

As figuras a seguir permitem a comparação visual entre a rede prevista no Plano e a que foi 
efetivamente implantada até o momento. A maior parte dos trechos implantados não constava do 
Plano, provavelmente porque aproveitaram a construção de alguns empreendimentos imobiliários. 

 

 

  



 

 

91 

 
Figura 64 – Rede proposta no Plano Cicloviário de São Carlos (2012) 

Fonte: Plano Cicloviário de São Carlos 

 
Figura 65 – Rede cicloviária existente 

Fonte: Elaboração própria 
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5.2 Equipamentos para estacionamento de bicicletas 

As bicicletas são muito vulneráveis ao furto e, por isso, é necessário que sejam criadas estruturas 
que garantam a segurança dos veículos quando estacionados. Desse modo, a disponibilidade de 
equipamentos adequadas para guarda e estacionamento de bicicletas são elementos importantes 
dentro de uma política cicloviária, para que mais pessoas sejam estimuladas a usar esta forma de 
deslocamento. 

Estacionamentos adequados são espaços ou estruturas, instalados em lugares considerados como 
polos atrativos de pessoas, tais como instalações públicas, centros e prédios comerciais, escolas, 
condomínios residenciais, hospitais, shopping centers, supermercados, terminais de transporte 
coletivo etc. Todos esses lugares, públicos ou privados, recebem diariamente grande número de 
pessoas que, dispondo de uma infraestrutura adequada, poderiam optar por acessá-los de bicicleta. 

Basicamente dois tipos equipamentos são disponibilizados para esta finalidade: bicicletários, para 
estacionamento de longa permanência, e paraciclos, para os de curta permanência. 

Bicicletários são locais destinados ao estacionamento e guarda de bicicletas, fechados e com 
controle de acesso. Podem ser públicos ou privados e, como exigem acompanhamento operacional, 
são normalmente instalados junto a polos de atração de viagens, como shopping center, terminais 
de transporte coletivo e outros. Dependendo da demanda, podem dispor um número 
relativamente grande de vagas e, desse modo, oferecer alguns equipamentos e serviços de apoio 
ao ciclista, tais como instalações para manutenção, bombas de ar comprimido, vestiários e até 
serviços de alimentação, entre outros. 

  

Figura 66 – Exemplos de bicicletários instalados em centro comercial e junto a terminal de ônibus (São Paulo e Santo André) 

Os paraciclos são estruturas mais simples, onde o ciclista simplesmente prende a sua bicicleta com 
um cadeado ou corrente, de forma ordenada, mas sem nenhum tipo de controle. Normalmente 
paraciclos são destinados a paradas por períodos de curta duração, podendo ser instalados em 
áreas públicas ou privadas, dentro dos lotes, em calçadas ou na via pública, neste último caso 
utilizando vagas anteriormente destinadas para o estacionamento de automóveis.  
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Ao contrário de outros veículos, as bicicletas necessitam de pouco espaço para estacionar e, nas 
ruas, vagas anteriormente utilizadas para estacionamento de automóveis podem ser ocupadas por 
paraciclos, podendo acomodar de seis até dez bicicletas. Algumas cidades adotam desenhos 
elaborados que contribuem para a requalificação dos espaços urbanos e ainda podem atrair a 
atenção de entidades interessadas em investir na sua instalação, associando sua imagem 
institucional a esses equipamentos. 

  

Figura 67 – Exemplos de paraciclos instalados em vagas anteriormente utilizadas por automóveis 

Em São Carlos, o Plano Cicloviário previa a instalação, na sua primeira etapa, de 3 bicicletários: 
Cidade Aracy, Bicicletário Sul (Av. Grécia) e Bicicletário Norte (próximo ao Terminal Rodoviário); e 
2 paraciclos: Oeste e Leste (ambos na Av. Comendador Alfredo Mafei, próximos à Rua Riachuelo e 
à Rua Rui Barbosa, respectivamente). 

Hoje a Prefeitura informa a existência de 14 bicicletários (na verdade, são paraciclos) instalados 
junto a diversos pontos de interesse, em via pública e parques municipais (Parque do Bicão, 
Kartódromo). Alguns desses equipamentos também estão disponíveis nas universidades. 

  

Figura 68 – Paraciclos instalados em São Carlos, em frente à Prefeitura e no campus da USP 
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Figura 69 – Localização dos paraciclos instalados em São Carlos pela Prefeitura 

Fonte: PMSC – Elaboração própria 



 

 

95 

5.3 Considerações Preliminares 

Com base nas vistorias realizadas, verifica-se que as bicicletas exercem um papel residual no 
sistema de mobilidade do município, respondendo por um número baixo de viagens diárias. Neste 
aspecto, São Carlos não se diferencia da maior parte das cidades brasileiras de médio e grande, 
porém, esta situação está mudando com a implantação de políticas de mobilidade voltadas, entre 
outros objetivos, para o estímulo ao uso do modo cicloviário. 

A Tabela 15 apresenta a extensão das redes cicloviárias existentes em algumas cidades do Estado 
de São Paulo cujas populações podem ser consideradas comparáveis com São Carlos. 

Tabela 15 – Redes cicloviária em algumas cidades do Estado de São Paulo, comparáveis à Jundiaí 

Cidade 
Rede cicloviária 

2022 (km) 

População 2021 

(projeção IBGE) 

Rede/População 

(km/100mil hab.) 

Sorocaba 127,0 695.328 18,3 

São José dos Campos 96,0 737.310 13,0 

São Carlos 19,3 256.915 7,5 

Araraquara 14,1 240.542 5,9 

Ribeirão Preto 19,4 720.116 2,7 

Jundiaí 8,0 426.935 1,9 

Piracicaba 5,9 410.275 1,4 

Fonte: elaboração própria com base em dados de acervo próprio e IBGE 

Considerando o indicador de extensão de vias cicláveis para cada cem mil habitantes, São Carlos, 
com 7,5 km / 100 mil habitantes, está em condição mais favorável do que Piracicaba, Jundiaí, 
Ribeirão Preto e Araraquara, mas inferior a São José dos Campos e Sorocaba, cidades que vem 
praticando há alguns anos políticas de valorização do uso da bicicleta no transporte urbano e de 
expansão da malha cicloviária. 

A baixa presença de ciclistas notada em São Carlos pode ser uma justificativa para a tímida rede 
cicloviária existente na cidade, mas, por outro lado, pode ser uma consequência dessa falta de 
infraestrutura. 

Ainda que a malha cicloviária de São Carlos apresente um indicador acima de outras cidades, a sua 
malha cicloviária não foi concebida como uma rede, não possui conectividade e apresenta sérios 
problemas de segurança viária. 

Os trechos existentes apresentam padrões e tipologias muito diferentes, indicando estratégias 
diversas na sua implantação. São trechos descontínuos e sem conectividade. As ampliações 
recentes ocorreram no vetor norte do município, que está em franca expansão imobiliária com a 
implantação de condomínios residenciais e comerciais, com a construção de ciclovias ou ciclofaixas 
isoladas ao longo do sistema viário de acesso e nas áreas internas dos condomínios. 
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Outro problema observado é a inobservância das normas para sinalização cicloviária determinadas 
pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN no Manual Brasileiro de Sinalização (Anexo VIII), 
resultando na falta de uma linguagem de projeto única, padronizada para todo o município. 

O Plano Cicloviário de 2012 avança na concepção da rede cicloviária e reúne elementos conceituais, 
e uma série de proposições importantes para a construção de um sistema cicloviário para a cidade. 
Ainda que deva passar por uma revisão, o seu maior problema foi ter sido abandonado pelas 
diversas administrações municipais que sucederam a sua elaboração, sem que fosse substituído 
por outro instrumento equivalente. 

Destaca-se ainda a importância da implantação de equipamentos cicloviários acessórios, 
principalmente para estacionamento de bicicletas, que podem ser estimulados por meio de 
iniciativas de instituições públicas e privadas. 

A política cicloviária a ser implementada deve estar imbuída, antes de tudo, de um caráter indutor 
do uso deste modo como meio de transporte urbano. O sucesso de uma política desta natureza 
depende de um planejamento adequado e de sua execução continuada, levada a efeito pela equipe 
da Secretaria de Transporte e Trânsito que, além do profundo conhecimento da realidade do 
município, seja constantemente estimulada e orientada para a promoção de políticas de 
mobilidade sustentável. 

 

 

6. Gestão da Circulação 

 

6.1 Motorização 

São Carlos, a exemplo da maioria das cidades brasileiras, tem tido um rápido crescimento da frota 
veicular, principalmente de automóveis e motocicletas. 

Segundo os dados do DENATRAN, a frota total de veículos registrados no município passou de 
69.514 em 2001, para 198.117 em 2022; um crescimento de 285%. 
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Figura 70 – Evolução da frota registrada no Município de São Carlos 

Fonte: DENATRAN 

Este crescimento foi fortemente influenciado pela quantidade de motocicletas, que cresceu quase 
cinco vezes neste mesmo período. 

 
Figura 71 – Crescimento da frota total, de motocicletas e de automóveis no Município de São Carlos 

Fonte: DENATRAN 

6.2 Carregamento do sistema viário 

A partir da alocação da matriz Origem Destino no modelo de transporte desenvolvido para o 
PlanMob foi possível estimar o carregamento do tráfego geral no sistema viário. Nota-se que as 
rodovias são os eixos viários de maior carga; uma vez que elas atendem os fluxos de passagem e os 
fluxos de movimentação interna no município. 
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Figura 72 – Carregamento de fluxos veiculares para o transporte individual (na hora pico manhã) 

Fonte: Elaboração própria 

O carregamento na Rodovia Washington Luiz – SP 310 indica a importância da construção das pistas 
marginais e também da implantação completa do anel viário, criando uma rota alternativa de 
acesso à Área Central. 

Na malha viária urbana, sobressaem os carregamentos nas principais vias acesso à cidade: Av. São 
Carlos, Av. Getúlio Vargas e Av. Miguel Petroni. A Figura 73 mostra o carregamento na hora pico 
manhã nas vias que constituem o eixo norte – sul de circulação, com maior utilização da Av. São 
Carlos e da R. Dona Alexandrina. 
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Figura 73 – Carregamento de fluxos veiculares no eixo urbano norte – sul (na hora pico manhã) 

Fonte: Elaboração própria 

6.3 Nível de serviço do sistema viário 

Nas simulações também foram obtidos os níveis de serviço (V/C), calculados através da relação 
entre a intensidade de fluxo (Volume) em a capacidade de atendimento das vias (Capacidade), já 
levando em conta os retardamentos decorrentes do controle semafórico. 

Vias nos níveis A e B apresentam capacidade de oferta ociosa; o nível C é considerado como de 
equilíbrio operacional ótimo, enquanto o nível D já representa um equilíbrio operacional instável e 
o nível E indica condições que tendem à saturação e congestionamento. 
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Figura 74 – Nível de serviço do sistema viário (na hora pico manhã) 

Fonte: Elaboração própria 

O resultado das simulações mostra que no eixo da Rodovia Washington Luiz as condições 
operacionais no período de Pico da Manhã são preocupantes, pois o viário existente não atende às 
necessidades das intensidades dos fluxos veiculares, indicando, mais uma vez, a importância de 
construção das marginais, ou, pelo menos, de uma faixa adicional no sentido do interior para a 
Capital. No sistema viário urbano a situação é mais confortável, mas as entradas e saídas do 
município já começam a apresentar problemas operacionais no período de pico da manhã, com 
níveis de serviço próximos de equilíbrio operacional instável. 
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Olhando com detalha o binário de circulação na Área Central, no que diz respeito aos níveis de 
serviço, observa-se uma condição mais favorável, sendo que essas vias ainda contam com 
possibilidade de ampliação da sua capacidade com a supressão de vagas de estacionamento. 

 
Figura 75 – Nível de serviço do sistema viário no eixo urbano norte – sul (na hora pico manhã) 

Fonte: Elaboração própria 

 

7. Mobilidade a Pé 

Em todas as cidades a caminhada é o principal modo de transporte, porém, raramente as 
infraestruturas destinadas aos pedestres recebem a atenção devida. A melhoria da qualidade das 
calçadas também foi uma das prioridades apontadas nas entrevistas com formadores de opinião. 
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Para aferir a qualidade das calçadas, foi aplicada uma metodologia desenvolvida pelo ITDP - 
International Transport Development Policy, que procura avaliar uma quantidade bastante 
abrangente de indicadores e avaliar a qualidade geral das calçadas em uma determinada região 
segundo im Índice de Caminhabilidade (ICam). 

Tabela 16 – Indicadores utilizados para cálculo do Índice de Caminhabilidade 

Categoria Indicador 

Calçada 

Existência de pavimento em todo o trecho da calçada 

Existência de buracos na calçada 

Existência de desníveis na calçada 

Tipologia da via  

Largura crítica da faixa livre para pedestres 

Intensidade do fluxo de pedestres 

Mobilidade 
Dimensão das quadras 

Distância até o serviço de transporte coletivo 

Atração 

Fachadas fisicamente permeáveis 

Fachadas visualmente permeáveis 

Presença de estabelecimentos de uso público diurno 

Presença de estabelecimentos de uso público noturno 

Tipo de uso do solo lindeiro 

Segurança viária 

Presença de travessia semaforizada 

Tempo de verde destinado aos pedestres 

Presença de faixa de pedestres 

Presença de rampas para acessibilidade 

Existência de piso tátil de alerta e direcional 

Velocidade regulamentada na via 

Classificação da via na hierarquia viária 

Segurança pública 
Presença de iluminação na via 

Presença de iluminação na calçada 

Ambiente 

Presença de elementos que produzam sombra 

Nível de poluição sonora (ruído) 

Coleta de lixo e limpeza 

Para aplicação da metodologia do ICam foram escolhidos alguns segmentos de calçada localizados 
em locais de intensa circulação de pedestres em seis regiões: Centro, Acesso à UFSCar, Vila Prado, 
Maria Stella Faga, Cidade Aracy e Santa Felícia.  
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Figura 76 – Áreas escolhidas para aplicação da metodologia do ICam) 

Fonte: Elaboração própria 

Os dados coletados em campo pelos pesquisadores são processados segundo a metodologia de 
cálculo do ICam e cada segmento (quadra ou região), recebe uma pontuação variável entre zero e 
três, onde: 

§ Menor do que 1,0 é considerado INSUFICIENTE; 

§ Igual ou maior do que 1,0 e menor do que 2,0 é considerado SUFICIENTE 

§ Igual ou maior do que 2,0 e menor do que 3,0 é considerado BOM; 

§ Igual a 3,0 é considerado ÓTIMO. 

Em geral, os resultados obtidos foram razoáveis, com todas as áreas recebendo uma avaliação final 
de SUFICIENTE. Os resultados das avaliações em cada área, por categoria, estão apresentados na 
Tabela 17. 

 

 



 

 

Tabela 17 – Resultados da aplicação do ICam por região 

Regiões Centro UFSCar Vila Prado Stella Faga Cidade Aracy Santa Felícia 

Indicadores / 

Categoria 

Pont

. 
Avaliação 

Pont

. 
Avaliação 

Pont

. 
Avaliação 

Pont

. 
Avaliação 

Pont

. 
Avaliação 

Pont

. 
Avaliação 

Pavimentaçã

o 
2,03 bom 1,37 suficiente 1,86 suficiente 1,36 suficiente 1,72 suficiente 1,43 suficiente 

Largura 2,93 bom 2,73 bom 3,00 ótimo 3,00 ótimo 2,96 bom 3,00 ótimo 

Calçada 2,48 bom 2,05 bom 2,43 bom 2,18 bom 2,34 bom 2,22 bom 

Dimensão 

das quadras 
2,95 bom 1,90 suficiente 3,00 ótimo 0,43 

insuficient

e 
2,64 bom 1,22 suficiente 

Distância a 

pé ao 

transporte  

1,98 suficiente 2,00 bom 1,96 suficiente 2,00 bom 1,92 suficiente 2,00 bom 

Mobilidade 2,47 bom 1,95 suficiente 2,48 bom 1,21 suficiente 2,28 bom 1,61 suficiente 

Fachadas 

fisicamente 

permeáveis 

2,35 bom 2,03 bom 2,93 bom 1,64 suficiente 2,52 bom 1,97 suficiente 

Fachadas 

visualmente 

permeáveis 

0,76 
insuficient

e 
0,51 

insuficient

e 
1,04 suficiente 0,57 

insuficient

e 
0,64 

insuficient

e 
0,27 

insuficient

e 

Uso público 

diurno e 

noturno 

0,08 
insuficient

e 
0,06 

insuficient

e 
0,04 

insuficient

e 
0,00 

insuficient

e 
0,00 

insuficient

e 
0,00 

insuficient

e 

Usos Mistos 0,51 
insuficient

e 
0,54 

insuficient

e 
1,39 suficiente 1,14 suficiente 0,44 

insuficient

e 
0,00 

insuficient

e 

Atração 0,93 
insuficient

e 
0,79 

insuficient

e 
1,35 suficiente 0,84 

insuficient

e 
0,90 

insuficient

e 
0,56 

insuficient

e 

Tipologia da 

rua 
0,03 

insuficient

e 
0,00 

insuficient

e 
0,00 

insuficient

e 
0,36 

insuficient

e 
0,00 

insuficient

e 
0,00 

insuficient

e 

Travessias 2,84 bom 0,32 
insuficient

e 
1,57 suficiente 0,00 

insuficient

e 
0,00 

insuficient

e 
0,00 

insuficient

e 

Segurança 

viária 
1,43 suficiente 0,16 

insuficient

e 
0,79 

insuficient

e 
0,18 

insuficient

e 
0,00 

insuficient

e 
0,00 

insuficient

e 

Iluminação 0,13 
insuficient

e 
0,27 

insuficient

e 
0,00 

insuficient

e 
0,00 

insuficient

e 
0,00 

insuficient

e 
0,00 

insuficient

e 

Fluxo de 

pedestres 
2,91 bom 1,06 suficiente 1,07 suficiente 2,21 bom 3,00 ótimo 3,00 ótimo 

Segurança 

pública 
1,52 suficiente 0,67 

insuficient

e 
0,54 

insuficient

e 
1,11 suficiente 1,50 suficiente 1,50 suficiente 

Sombra e 

Abrigo 
0,82 

insuficient

e 
0,63 

insuficient

e 
0,89 

insuficient

e 
1,50 suficiente 1,52 suficiente 0,54 

insuficient

e 

Poluição 

Sonora 
2,01 bom 2,51 bom 1,96 suficiente 2,00 bom 2,68 bom 2,05 bom 



 

 

Coleta de 

lixo e 

limpeza 

2,72 bom 2,21 bom 2,79 bom 2,57 bom 2,68 bom 2,03 bom 

Ambiente 1,85 suficiente 1,78 suficiente 1,88 suficiente 2,02 bom 2,29 bom 1,54 suficiente 

iCam 1,78 suficiente 1,23 suficiente 1,58 suficiente 1,26 suficiente 1,55 suficiente 1,24 suficiente 

 

 

 


