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RESENHA 

O projeto corredores da região central de São José dos Campos tem como principal objetivo 
aumentar a velocidade operacional do transporte público, consequentemente diminuindo o tempo de 
viagem dos passageiros, foram realizados estudos para que não houvessem muitos impactos aos demais 
usuários da via e com um custo relativamente baixo. 
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INTRODUÇÃO 

O acesso a empregos, estudos, lazer é parte das necessidades fundamentais para o desenvolvimento 
socioeconômico dos grandes centros. Um sistema de transporte público eficiente conecta a população com a 
vida diária. Nossas cidades desistiram ou não se preocuparam com o verdadeiro transporte público, deixando 
o transporte individual como principal meio de transporte para a mobilidade urbana. 

Em decorrência desta escolha do modo individual motorizado, teve como maiores consequências, os 
congestionamentos, poluição do ar e sonora, acidentes e perda do senso de comunidade. 

A escolha da implantação de um sistema de transporte público de alta qualidade é o inicio no 
desenvolvimento de uma cidade onde as pessoas e a comunidade vem em primeiro lugar. Este sistema pode 
prever a integração com o transporte não motorizado, políticas de uso de solo e formas de restrição ao uso do 
automóvel, todas estas medidas, buscam cidades mais sustentáveis e um ambiente urbano saudável e 
eficiente, oferecendo maior igualdade entre toda a população. 

Por todos estes motivos descrito anteriormente, este trabalho teve como principal preocupação, a 
transformação do espaço existente, sem desapropriações e grandes investimentos, o planejamento dos 
corredores da região central da cidade de São José dos Campos, tem como principal objetivo a análise dos 
principais corredores de transporte coletivo, mapeando os pontos críticos e os locais com perda de velocidade 
comercial dos ônibus, buscando soluções que minimizem os problemas a curto e médio prazo, com um custo 
relativamente baixo. 

O sistema de transporte da cidade de São José dos Campos é radioconcentrico, ou seja, a região 
central é o principal destino das linhas de ônibus da cidade. Cerca de 92% das linhas existentes passam ou 
terminam suas viagens no Centro. Isto acarreta pontos de parada com uma elevada demanda de linhas, em 
alguns casos 65 linhas em um mesmo ponto, chegando a 180 partidas/hora nos horários de pico, com 
comboio de 15 ônibus e um tempo de espera de 5 minutos por ponto, grande demanda de usuários nos 
pontos de parada, chegando a 1381 embarques no pico da tarde e 1620 desembarques no pico da manhã, 
em alguns corredores baixas velocidades operacionais dos ônibus, chegando em uma média de 11,5km/h no 
pico da tarde (17h às 18h), sem contar com diversos conflitos com os demais usuários da via. 

Os principais corredores de transporte e trânsito desta região possuem estrutura urbana já consolidada 
e bastante adensada, os interesses principais da região são o comércio e os serviços, gerando um número 
elevado de viagens por dia e, consequentemente, um VDM - Volume Diário Médio elevado nas principais vias 
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de acesso, chegando a 34680 veículos/dia, um grande número de acessos a lotes lindeiros (estacionamentos 
em recuos frontais) e estacionamentos na via e vários cruzamentos semaforizados. 

As principais propostas de intervenção foram a criação de Pontos Estação, com embarque pré-pago 
(PE), criação de faixas exclusivas e preferenciais para circulação de ônibus, proibição de estacionamentos em 
pontos críticos, liberando faixas de rolamento, alteração de alguns itinerários, alteração de tempos 
semafóricos, dando prioridade ao corredor e implantação de tecnologia nos corredores para integração entre 
ônibus e centrais semafóricas, junção de alguns pontos próximos entre si e escalonamento de linhas em 
pontos próximos entre si. 

São José dos Campos possui 627544 habitantes, de acordo com o senso de 2010, e uma frota 
aproximada de 346793 veículos. Ou seja, 1 veículo para cada 2 habitantes, e com um crescimento que chega 
a aproximadamente 8% ao ano. Como parte desta estatística, o transporte público conta atualmente com uma 
frota de 380 ônibus, divididos em 93 linhas, transportando 6.891.303, passageiros por mês, em média 287.137 
passageiros por dia (dados de Novembro/2011 – Bilhetagem Eletrônica). 

O crescimento da frota de veículos, aliado ao constante crescimento e desenvolvimento da cidade, e a 
impossibilidade de se aumentar proporcionalmente a oferta do sistema viário em um centro urbano já 
consolidado, se tornou foco deste trabalho em elaborar um planejamento com ações visando priorizar a 
circulação dos ônibus nas principais vias de corredores de Transporte Público. 

O principal objetivo deste trabalho é o mapeamento dos pontos críticos e dos locais com perda de 
velocidade operacional dos ônibus, buscando soluções que minimizem os problemas a curto e médio prazo, 
com um custo relativamente baixo. 

Para as pessoas que utilizam o transporte publico, gastam em media 50% a mais do tempo utilizado 
pelos veículos de passeio (dados da pesquisa Origem/Destino 2011, na cidade de São Jose dos Campos). O 
transporte publico nunca foi priorizado em São Jose dos Campos, todas as facilidades para melhorar o trafego 
sempre e voltada para o automóvel, com essas intervenções e propostas, o problema deve ser amenizado em 
pelo menos 25% no tempo de percurso dos ônibus. 

As soluções apresentadas neste trabalho não visam equacionar totalmente as questões do transporte 
público atualmente. Para que as soluções apresentadas surtam um efeito potencializado, faz-se necessária 
uma reestruturação de todo o sistema, englobando não apenas a reestruturação das linhas, mas também a 
reestruturação de todo o sistema de ponto de paradas e de comunicação com o usuário. 

Este trabalho buscou a prioridade ao transporte público sem prejuízo à mobilidade dos demais 
usuários da via. As propostas visam a compatibilização do uso da via pública, proporcionando uma divisão 
mais justa e eqüitativa do espaço urbano. Antecedendo à implantação das propostas apresentadas, deve-se 
desenvolver um plano de mobilidade para o pedestre, com melhorias de passeios e acessibilidade nos locais 
com maior demanda de pedestres e usuários de transporte coletivo. Propõe-se a melhoria dos pontos de 
parada, mas também se faz necessário a melhoria dos percursos que levam a estes pontos. 

Fica para um segundo momento a análise das outras regiões da cidade, que merece uma avaliação 
independente. Porém, saliento que as análises e as propostas deverão ser divididas por região, mas elas 
devem ser avaliadas em conjunto. A totalidade das ações é que trará um ganho significativo para o sistema.  
As etapas de projeto são: 

• Levantamento dos principais corredores de transporte público; 
• Diagnóstico dos pontos críticos e dos principais problemas dos corredores; 
• Análise das demandas; 
• Propostas de Intervenção. 
Os principais corredores foram analisados de forma independente, porém, as propostas de intervenção 

devem ser analisadas como um todo, visto que cada interferência projetada acaba resultando em um ganho 
substancial no final do percurso de cada linha. 
 
DIAGNÓSTICO 

 
A Região Central é o principal destino das linhas de ônibus da cidade. Cerca de 92% das linhas 

existentes passam ou terminam suas viagens no Centro da cidade. Isto acarreta pontos de parada com uma 
elevada demanda de linhas e uma grande quantidade de usuários, principalmente em função da Integração 
Temporal. 
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Os principais corredores de transporte público e trânsito desta região possuem uma estrutura urbana já 
consolidada e bastante adensada, o que dificulta intervenções de grande porte, como obras de alargamento. 
Os principais interesses ali existentes são o comércio e o setor de serviços, gerando uma demanda 
relativamente alta de viagens por dia e, conseqüentemente, um volume diário médio veicular elevado nas 
principais vias de acesso. 

Em função do uso do solo a região acaba retratando um considerável número de imóveis com 
estacionamento no recuo central, acessos a lotes lindeiros e estacionamentos nas vias públicas, dificultando a 
circulação dos ônibus. Além disso, a região possui um grande número de cruzamentos semaforizados. Todos 
estes fatores colaboram para uma notável diminuição da velocidade operacional da via, e conseqüentemente, 
da velocidade dos ônibus que por ali transitam. 
 
RUA CORONEL MORAES, ANTÔNIO SAES E FRANCISCO RAFAEL 

O ponto de parada de transporte coletivo da Rua Cel. Moraes localiza-se em um local que não 
comporta a demanda de usuários que o utilizam. Apesar do passeio não ser muito estreito (2,75m), as árvores 
de grande porte existentes próximas ao ponto e a proximidade do ponto com a esquina geram problemas de 
segurança e visibilidade para os pedestres e usuários do transporte público. 

Além disso, a via possui 8,00m de largura com 3 faixas de rolamento de 2,65m cada, largura 
inadequada para o trânsito de ônibus. As faixas estreitas e o conflito existente entre veículos e ônibus no 
acesso às Ruas Antônio Saes e Francisco Paes geram insegurança e diminuição na velocidade operacional 
dos ônibus. 

A Rua Antônio Saes, por outro lado, possui um ponto de parada mais confortável e adequado aos 
usuários. O ponto apresenta boa visibilidade e as faixas de rolamento da via são mais largas. O principal 
ponto de conflito para os ônibus nesta via é o estacionamento em 45º em frente ao Cemitério Municipal, que 
gera manobras na faixa de rolamento do ônibus. 

 
AVENIDA MADRE TEREZA E AVENIDA SÃO JOSÉ 

As Avenidas São José e Madre Tereza, margeiam um dos mais belos cartões postais da cidade, o 
“Banhado”.  Trata-se de avenidas com cenário único, e merecem um tratamento adequado que as valorize 
ainda mais. 

O trecho destas avenidas compreendido entre o Terminal Urbano Central e a Av. Luiz Jacinto recebe 
diariamente 75% das linhas de ônibus que tem como destino a região central, ou seja, são aproximadamente 
178 ônibus circulando por hora na via em horário de pico, algo em torno de 03 ônibus por minuto. Este fato 
caracteriza as avenidas como um importante corredor do sistema de transporte público da cidade, e a faixa de 
rolamento da direita, mesmo sem demarcação, naturalmente apresenta-se como uma faixa exclusiva de 
ônibus. 
 A avenida apresenta um fluxo intenso de veículos, e a quantidade de linhas de ônibus gera comboios 
nos pontos de parada (chegam a juntar 14 ônibus enfileirados), reduzindo assim suas velocidades 
operacionais. Nos horários de pico os ônibus percorrem esta distância com a velocidade de 11,1km/h. 
 A localização atual dos pontos também compromete a fluidez da via. O segundo ponto da Av. São 
José, próximo ao Habib´s, localiza-se próximo ao semáforo e à faixa de pedestre gerando insegurança aos 
pedestres e dificuldades no embarque/ desembarque, e o ponto da Av. Madre Tereza, próximo a Nissan, gera 
conflito entre veículos e ônibus devido ao curto espaço de entrelaçamento existente. 

O fato das avenidas localizarem-se ao longo do Banhado dificulta uma grande ampliação do passeio, 
restringindo as possibilidades de relocação dos pontos. A faixa da direita é estreita para o ônibus e o terceiro 
ponto localizado na Av. Madre Tereza é muito utilizado pelas linhas suburbanas. 

 
RUA MAJOR ANTÔNIO DOMINGUES 

A Rua Major Antônio Domingues é utilizada pelo transporte público apenas na quadra compreendida 
entre a Rua Francisco Berling e a Rua Euclides Miragaia, como uma ligação das linhas que vêm pela Av. 
Madre Tereza com destino à Av. João Guilhermino ou à Av. Dr. Adhemar de Barros. 

Trata-se de uma via relativamente larga, com 8,50m, e um fluxo moderado de veículos. Os dois 
semáforos existentes neste percurso, as conversões e a disputa de espaço com os demais veículos para 
acessar a Rua Euclides Miragaia prejudicam a velocidade operacional dos ônibus. Ao todo 47 linhas utilizam 
este ponto, gerando uma considerável quantidade de partidas. 
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AVENIDA DOUTOR ADHEMAR DE BARROS 

A Avenida Doutor Adhemar de Barros possui um forte uso comercial e de serviços. Esta característica 
atrai uma grande demanda de viagens, e, conseqüentemente, em um alto volume diário médio veicular. A 
demanda nos horários de pico chega a 900 veículos por hora, porém, pelas características de utilização da 
via, o fluxo se mantém alto ao longo de todo o dia. 

O grande número de comércios na via resulta em um elevado número de acessos a lotes lindeiros, 
quase toda a extensão da avenida possui estacionamento no recuo frontal dos imóveis, acarretando 
dificuldades para o tráfego dos ônibus, baixa velocidade operacional e alto risco de colisão. 

A faixa da direita, onde os ônibus usualmente trafegam, é muito estreita e com interferências como 
acessos, árvores de grande porte e conversões. A avenida recebe atualmente 40 linhas de ônibus e possui 3 
pontos de parada, sendo o ponto próximo ao Parque Santos Dumont o de maior demanda. 

 
AVENIDA ENGENHEIRO FRANCISCO JOSÉ LONGO 

A Avenida Engenheiro Francisco José Longo possui um forte uso comercial e de serviços, 
principalmente próximo à Praça Melvin Jones, além de ser um importante corredor de chegada ao centro da 
cidade. Estas características resultam em um alto número de viagens, gerando um fluxo intenso ao longo de 
todo o dia, chegando a uma demanda de 2193 veículos por hora no horário de pico. 

A faixa da direita onde usualmente os ônibus circulam possui interferências de árvores de grande 
porte, acesso a lotes lindeiros e conversões, resultando em uma baixa velocidade operacional e avanço dos 
ônibus nas demais faixas. Outro fator relevante na diminuição da fluidez da via é o excesso de cruzamentos 
semaforizados, sendo 08 em 1,6km. Atualmente a via recebe 46 linhas de ônibus e possui 5 pontos de 
parada, sendo o ponto da UNESP o mais movimentado. 
 
AVENIDA HEITOR VILLA-LOBOS 

O trecho analisado da Av. Heitor Villa-Lobos, é o da Av. Dr. Adhemar de Barros até a Av. Eng. 
Francisco José Longo, por ser este o mais complicado para o transporte público, tendo em vista o alto número 
de veículos e ônibus que por ali transitam. 

Neste trecho existe apenas 1 ponto de parada, que atende 46 linhas. O ponto possui apenas um 
abrigo, que não comporta a demanda de passageiros que o utilizam. Como o abrigo está instalado entre duas 
guias rebaixadas, não existe espaço físico para ampliação. 

A avenida recebe um fluxo intenso de veículos no horário de pico, principalmente no horário de pico da 
tarde. O conflito existente entre os ônibus e os veículos que desejam acessar o Anel Viário, pela proximidade 
do ponto com o acesso ao Anel e pelo fato da maioria dos ônibus seguir sentido Av. Eng. Francisco José 
Longo, gera diminuição da velocidade operacional dos ônibus e risco de colisão. 

 
AVENIDA SÃO JOÃO 

A Avenida São João é o principal corredor de ligação da Região Central à Região Oeste. O trecho 
analisado neste estudo é do início da avenida (no cruzamento coma Av. Anchieta), até o cruzamento com a 
Av. Barão do Rio Branco. Possui um fluxo veicular alto, principalmente nos horários de pico, alcançando uma 
demanda de 1550 veículos por hora. Atualmente 22 linhas utilizam a avenida, chegando a circular 69 ônibus 
por hora na via.  

Existem dois pontos de lentidão na via. O primeiro é próximo ao Parque Vicentina Aranha, onde existe 
permissão de estacionamento dos dois lados da via e muitos acessos a lotes lindeiros. E o segundo, e muito 
mais crítico, encontra-se no cruzamento com a Rua Barão do Rio Branco, local onde os ônibus perdem muito 
tempo na retenção e necessitam disputar com os veículos a preferência na passagem. Estes dois gargalos 
são responsáveis pela baixa velocidade operacional dos ônibus na via. 

 
AVENIDA DOUTOR JOÃO GUILHERMINO 

A Avenida Doutor João Guilhermino é uma das principais vias de chegada ao centro da cidade. Devido 
à grande concentração de comércios, instituições financeiras e equipamentos públicos, como o INSS e o 
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FAME, o fluxo veicular  e de pedestres é intenso, principalmente no horário comercial. A demanda no horário 
de pico alcança 2162 veículos por hora.  

A avenida recebe 66 linhas de ônibus do sistema, ou seja, 72% do total da cidade trafegam por ela.  A 
faixa da direita, por onde transitam os ônibus, possui diversas interferências, como acesso a lotes lindeiros e 
conversões. Além disso, existe um ponto de conflito próximo a Praça Kennedy, com o entrelaçamento entre 
os ônibus que desejam parar no ponto e os veículos que desejam acessar a Rua Eugênio Bonádio. Todos 
estes aspectos resultam em uma baixa velocidade operacional dos ônibus, chegando a 11km/h em alguns 
horários. 

A via possui dois pontos de parada de transporte público, a Praça Kennedy e o ponto do INSS. Ambos 
estão saturados, mas o pior caso é o da Praça Kennedy, devido ao grande número linhas que atendem no 
ponto, gerando comboios e demora no embarque e desembarque. 

A Av. João Guilhermino ocupa o segundo lugar no ranking das vias com maior número de acidentes 
com vítima por quilometro da cidade. Atualmente ela faz parte do Projeto Década de Segurança Viária*, e o 
principal ponto de atuação do projeto é a segurança dos pedestres, visto que mais de 50% dos acidentes com 
vítimas ocorridos em 2010 foram atropelamentos. 

 
* O Projeto Década de Segurança Viária, lançado por São José dos Campos como parte das ações propostas 
pela ONU para a próxima década, consiste em ações educativas e informativas voltadas à Mobilização da 
Sociedade e Ações de Engenharia de Tráfego e Fiscalização em 11 vias com maior índice de acidentes com 
vítima por km no município, buscando a redução em 50% no número de acidentes com vítimas nestas vias. 
 
AVENIDA DOUTOR NÉLSON D’ÁVILA 
 

A Avenida Doutor Nélson D’Ávila é um dos corredores de acesso à cidade para os motoristas que 
chegam pela Rodovia Pres. Dutra e Rodovia Tamoios. Atualmente é pouco utilizada pelo transporte público, 
visto que o foco de interesse dos usuários deslocou-se para o eixo da Av. Eng. Francisco José Longo. Porém, 
suas características operacionais atuais a colocam como uma boa opção de corredor para desafogar as 
Avenidas Eng. Francisco José Longo e Dr. João Guilhermino. 

Os principais pontos de conflito da avenida são o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial 
(DCTA) e o ponto de ônibus da Praça Álvaro P. de Oliveira. O DCTA, grande pólo gerador de viagens 
existente no início da avenida, é responsável pelas retenções nos horários de pico, devido a grande 
concentração de veículos. Já a Praça Álvaro P. de Oliveira absorve parte deste fluxo, gerando comboio de 
ônibus para acessar o ponto de parada. 
 
RUA PARAIBUNA 

A Rua Paraibuna é um dos principais acessos da Região Central à Rodovia Pres. Dutra e ao Anel 
Viário. É uma via com grande interesse comercial e um dos maiores fluxos veiculares da região, chegando a 
uma demanda de 2588 veículos por hora no horário de pico.  

Os acessos aos comércios e o estacionamento do lado direito da via acarretam uma baixa velocidade 
operacional dos ônibus na via. 
 
 
PROPOSIÇÕES E RESULTADOS 

A análise dos principais corredores da Região Central foi feita separadamente, levantando-se as principais 
características e as questões existentes em cada um deles. Porém, as propostas de intervenção, apesar de 
estarem separadas por corredor, não devem ser avaliadas isoladamente. O conjunto das intervenções é que 
trará um ganho real de velocidade operacional e de conforto ao usuário, no final de cada percurso. Além 
disso, as propostas foram projetadas visando o percurso do ônibus, e não somente os problemas pontuais. 

As principais intervenções propostas pelo projeto são: 

• Criação de Pontos Estação (PE) com embarque pré-pago para agilizar o embarque – ganho de tempo 
operacional; 

• Criação de faixas exclusivas e preferenciais para circulação de ônibus. As faixas exclusivas serão 
para uso exclusivo dos ônibus, ao longo de todo o dia. Os demais veículos poderão acessar estas 
faixas apenas para manobras de acesso a lotes lindeiros e conversões, quando permitidas. Propõe-se 
a implantação de dispositivos de fiscalização que garantam a exclusividade dos ônibus, evitando-se 
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assim o trânsito indevido dos demais veículos. Pretende-se criar sempre uma faixa preferencial 
imediatamente após a faixa exclusiva, para possibilitar ultrapassagens entre ônibus, sem conflitos 
com os demais veículos. Vale lembrar que as faixas preferenciais podem ser utilizadas pelos demais 
veículos, ressaltando-se apenas a preferência dos ônibus na via; 

• Proibição de estacionamento em pontos críticos, liberando-se assim faixas de rolamento; 
• Alteração de alguns percursos para melhorar a velocidade operacional dos ônibus, sem prejuízo aos 

usuários do transporte público; 
• Alteração de tempos semafóricos, dando prioridade ao transporte público nos corredores. Propõe-se, 

além de alterar os tempos semafóricos, dotar os corredores de tecnologia que permita uma integração 
entre os ônibus e as centrais semafóricas, dando-se preferência aos ônibus na passagem pela via; 

• Junção de alguns pontos muito próximos entre si, para melhorar a velocidade na via; 
• Escalonamento das linhas entre pontos próximos para diminuir a quantidade de linhas atendidas em 

um mesmo ponto; 
• Reformulação dos itinerários das linhas que circulam pelos corredores visando a melhoria operacional 

dos PEs e dos corredores, evitando a sobreposição de itinerários e otimizando os horários de 
atendimento da região central. Para dar suporte à reformulação das linhas, propõe-se a criação de 
uma linha circular no centro da cidade. A determinação de quais linhas terão seu percurso alterado só 
poderá ser feita após a análise detalhada de cada uma delas, identificando as suas características 
operacionais e o desejo de embarque e desembarque dos usuários. 

PE - PONTOS ESTAÇÃO 
Os Pontos de Estação serão pontos de ônibus dotados de uma infraestrutura que garanta mais 

conforto e comodidade aos usuários, e com o pagamento pré-pago, onde o usuário realiza o pagamento fora 
dos veículos e sobe pelas portas traseiras. Esta operação  diminui consideravelmente o tempo de parada dos 
ônibus no ponto, gerando maior agilidade.  

As estações devem ser projetadas de forma a garantir maior conforto aos usuários, com pontos para 
recarga de cartões, e dotados de sistemas ITS (Intelligent Technology System), principalmente com 
informações eletrônicas sobre linhas, horários e integração.  

A solução arquitetônica a ser adotada nestes pontos diferenciados deve garantir a facilidade de acesso 
aos ônibus e a sua melhoria operacional, além de se inserir ao espaço urbano a que fará parte. O partido 
arquitetônico deve buscar a valorização do local onde estará inserido o PE, reformulando não apenas o 
equipamento em si, mas também o seu entorno. Deve-se buscar o reforço da identidade do local, com total 
integração física espacial. Além disso, a mobilidade e a acessibilidade do pedestre deve ser considerada. Não 
basta apenas a reformulação do espaço físico da estação, faz-se necessária uma reformulação em todo o seu 
entorno, garantindo total acessibilidade aos usuários, com passeios adequados, travessias seguras, 
iluminação e acessibilidade a pessoas com dificuldades de locomoção. Para tanto, uma pesquisa de Origem e 
Destino em cada PE proposto mostrará quais os percursos mais utilizados pelos usuários, por onde eles estão 
chegando no ponto, e indicará aonde se deve agir para se garantir um trânsito seguro aos pedestres. 

A forma de operação destas estações será um estímulo à Integração, visto que o usuário terá maior 
conforto e informação para fazer a troca de veículos e itinerários. Além disso, os PE´s poderão ser uma 
interessante marca para o transporte público da cidade.  

Propõe-se a criação de 9 Pontos Estação: 

• Av. Madre Tereza – orla do Banhado; 
• Praça Afonso Pena 
• Praça Dr. Manoel de Abreu (Sabesp); 
• Av. Adhemar de Barros – ponto Banco Itaú (Parque Santos Dumont); 
• Av. Eng. Francisco José Longo – ponto Unesp; 
• Av. Eng. Francisco José Longo – ponto Prontil; 
• Praça Pres. Kennedy; 
• Av. Dr. João Guilhermino – ponto INSS 
• Praça Álvaro P. de Oliveira 

Alguns PE´s poderão funcionar apenas em um determinado período do dia, quando a demanda de 
embarque existir apenas em um determinado horário, voltando a operar como um ponto normal fora destes 
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horários. Neste caso, a estrutura do PE será mais simples, dando condições de reversão entre os modos de 
operação. 

 

RUA CORONEL MORAES, RUA ANTÔNIO SAES E RUA FRANCISCO PAES 
A principal intervenção nestas vias é a eliminação do ponto de parada da Rua Coronel Moraes, visto 

que este ponto não atende às necessidades de conforto e segurança para o transporte público. As linhas 
atendidas neste ponto que seguem sentido Terminal Central passarão a ter como parada o ponto já existente 
da Rua Antônio Saes, que dista do eliminado 135m. Já as linhas que seguem sentido Rua Francisco Paes 
terão um novo ponto de parada a ser criado nesta via, próximo ao número 289, que dista do eliminado 150m. 

O ponto da Rua Antônio Saes poderá ter um acréscimo no número de módulos, passando de 03 para 
04. Na Rua Francisco Paes, propõe-se a colocação de 02 abrigos, visto que em alguns horários do dia, a 
demanda de passageiros para embarque é superior a 60 pessoas.  

O objetivo desta alteração é melhorar a fluidez para os ônibus, que além de não precisarem mais 
disputar espaço com os veículos na Rua Cel. Moraes, teriam somente um ponto de parada, ao invés de dois, 
aumentado assim sua velocidade comercial. Além disso, a retirada do ponto melhora a organização do tráfego 
da via, libera o espaço para o pedestre, que não tem hoje onde transitar, e melhora o acesso à Rua Francisco 
Paes, visto que os ônibus já se posicionam na faixa de rolamento adequada para a conversão. 

O ponto de ônibus da Rua Antônio Saes, que hoje é sub utilizado e apresenta condições melhores de 
conforto e visibilidade, passaria a ser mais bem utilizado. Ademais, a segregação trará uma melhor definição 
dos percursos das linhas e o ponto criado na Rua Francisco Paes ficará mais próximo dos locais de interesse 
comercial, como o Calçadão da Rua XV, lojas, bancos, dentre outros. 

Para garantir um trajeto seguro para os usuários dos pontos, algumas alterações de sinalização serão 
necessárias, como o avanço do passeio no cruzamento da Rua Cel. Moraes com a Rua Antônio Saes, 
reposicionando assim a travessia de pedestres. O Posto de Gasolina na esquina deste cruzamento deverá 
reformular sua calçada, de acordo com a legislação vigente, levantando uma parte das guias. A forma como o 
passeio está atualmente gera insegurança, visto que os veículos acessam o posto por toda a sua extensão, 
não possuindo assim uma área segura para o trânsito dos pedestres, além do péssimo estado de 
conservação do pavimento. 

Existe atualmente uma demanda de travessia no cruzamento da Rua Cel. Moraes com a Rua 
Francisco Paes, em um local sem sinalização específica para este fim. Com a retirada do ponto da Cel. 
Moraes e a criação do ponto da Rua Francisco Paes, esta linha de desejo irá se acentuar. Sendo assim, 
ajustes de sinalização serão necessários para a implantação de uma faixa de pedestre com tempo seguro de 
travessia neste local, como a retirada de um trecho de estacionamento nas aproximações do semáforo, 
aumentado a capacidade do cruzamento e o ajuste no tempo semafórico. 

 
AVENIDA MADRE TEREZA E AVENIDA SÃO JOSÉ 

Sendo estas avenidas as mais utilizadas como corredor de transporte público do centro da cidade, a 
principal proposta para o trecho é a demarcação de uma Faixa Exclusiva de Ônibus (faixa da direita) e de uma 
Faixa Preferencial na segunda faixa da direita, prevendo, com algumas intervenções de engenharia, total 
preferência dos ônibus no trânsito da via. O objetivo de criar uma faixa preferencial para os ônibus 
imediatamente após a faixa exclusiva é garantir a eles a possibilidade de realizar ultrapassagens sem gerar 
conflitos com os demais veículos. Para sua implantação, propõe-se o redimensionamento das larguras das 
faixas de rolamento 

A Faixa Exclusiva terá um tratamento diferenciado nas aproximações dos cruzamentos, possibilitando 
que o corredor tenha livre passagem semafórica, exceto em situações onde a botoeira de pedestres for 
acionada. Será implantado um canteiro na faixa preferencial com a travessia de pedestres deslocada e 
implantação de gradil para garantir a segurança dos pedestres. Desta forma, ganha-se em agilidade e tempo 
de percurso sem prejuízo à segurança dos pedestres. No trecho compreendido entre a Travessa João Dias e 
a Rua Cel. Monteiro, propõe-se o alargamento da avenida com a criação da 4ª faixa de rolamento, para 
viabilizar a implantação do canteiro. 

Complementando a criação das faixas propõ-se a fusão dos pontos de ônibus da Av. São José 
(Habib´s) com o ponto da Avenida Madre Tereza (Nissan), criando um único Ponto Estação, diminuindo o 
tempo de parada nos pontos e aumentando a agilidade dos ônibus na via, visto que eles terão que parar 
apenas uma vez, ao invés de duas.  Buscando atender a grande quantidade de ônibus na via, propõe-se a 
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criação de duas baias de embarque, para acomodar um número maior de veículos, e para não prejudicar o 
usuário, devido à grande extensão do ponto, propõe-se a divisão das linhas entre as baias e na sua extensão. 
Com a fusão dos pontos, a integração entre as linhas será facilitada, evitando-se que o usuário tenha que se 
deslocar para realizar a integração. 

Com a fusão e a retirada do ponto de parada do Habib´s, a faixa de pedestre e a botoeira existentes 
no cruzamento da Av. São José com a Rua Dr. Rubião Jr. serão retiradas, visto que a demanda existente de 
travessia hoje não mais existirá com a retirada do ponto. Desta forma, os pedestres que utilizam os bolsões 
de estacionamento na orla do Banhado poderão utilizar a faixa de pedestre da Rua Cel. José Monteiro, e os 
usuários do transporte público a faixa da Travessa Francisco Almada. 

Para o primeiro ponto da Av. São José, próximo ao Terminal Central, propõe-se a retirada das vagas 
de estacionamento e a ampliação da baia de parada dos ônibus, aumentado a capacidade do ponto e 
evitando o conflito entre os ônibus parados no ponto e os que desejam acessar a faixa exclusiva. 

Como o ponto próximo à Rua Rubião Jr. não existirá mais, propõe-se uma remodelação do ponto de 
parada da Praça Afonso Pena, com a criação de um Ponto Estação que funcionará o dia inteiro. Este PE terá 
duas baias de embarque, e a solução arquitetônica deverá se integrar ao ambiente, harmonizando-se com a 
Praça existente. O ponto existente na Rua Humaitá, logo após a Praça Afonso Pena, será extinto, e as linhas 
que atendem ali passarão a parar no Ponto Estação da praça. Propõe-se a proibição de estacionamento neste 
trecho onde hoje se encontra o ponto, para facilitar as manobras dos ônibus que acessam a Av. São José. 
Não haverá alteração na localização do ponto do transporte alternativo. 

Devido a proximidade dos dois Pontos Estação, o da Praça e o da Av. Madre Tereza, propõe-se um 
escalonamento das linhas que atendem estes dois pontos, de forma a desafogar o ponto da Av. Madre 
Tereza. A definição das linhas escalonadas será realizada em uma próxima etapa, visto que se faz necessária 
uma análise detalhada dos itinerários e intenções de integração, para não prejudicar o usuário. 

Como parte das alterações propostas para a Rua Major Antônio Domingues está a alteração do 
percurso dos ônibus, que circularão pela Av. Luiz Jacinto, para então acessar a Rua Euclides Miragaia. Desta 
forma aumenta-se a área de entrelaçamento para os ônibus, eliminando-se assim o conflito existente hoje no 
início da curva do “S”, logo após o semáforo com a Rua Antônio M. Barros.  

 
RUA MAJOR ANTÔNIO DOMINGUES  

Conforme já citado anteriormente, uma das propostas de intervenção desta região é a alteração do 
percurso dos ônibus que atualmente utilizam a Rua Major Antônio Domingues para acessar a Av. Dr. João 
Guilhermino ou a Av. Dr. Adhemar de Barros. Com a alteração, as linhas de ônibus que seguem sentido Av. 
Dr. João Guilhermino a acessarão diretamente pela Rua Francisco Berling, sem passar pela Rua Major 
Antônio Domingues. Já as linhas que seguem sentido Av. Dr. João Guilhermino, terão como percurso a Av. 
Luiz Jacinto, Rua Euclides Miragaia e, finalmente, Av. Dr. Adhemar de Barros. 

Desta forma, elimina-se o ponto de ônibus existente na Rua Major Antônio Domingues, e propõe-se a 
criação de um Ponto Estação na Praça Manoel de Abreu (Praça da Sabesp). O PE será integrado à Praça, 
com o desenvolvimento de um projeto urbanístico do entorno, auxiliando na revitalização deste espaço que 
hoje é sub utilizado e gerando mais conforto e comodidade aos usuários. O PE terá duas baias de 
acomodação para os ônibus, aumentando-se assim a capacidade do ponto. 

Para a criação deste PE, faz-se necessários alguns ajustes na sinalização do entorno, como a 
adequação geométrica do retorno da Caixa D’água, que passará a ser exclusivo para os ônibus, e a criação 
de um ponto semafórico neste cruzamento, dando prioridade de passagem aos ônibus no horário de pico. 

O semáforo existente na Rua Euclides Miragaia com a Rua Major Antônio Domingues será retirado, 
substituindo o foco semafórico pela sinalização de “PARE”. A sinalização da Rua Major Antônio Domingues 
deverá ser retificada, podendo-se criar novas vagas de estacionamento, visto que a via não terá mais 
passagem de coletivos. 

Para a implantação do Ponto de Embarque Pré-Pago na Praça Manoel de Abreu, algumas árvores de 
pequeno porte deverão ser suprimidas, bem como todas as vagas de estacionamento ali existentes. 

No dia 01 de dezembro de 2011, no período do pico da tarde, foram realizadas simulações para 
verificar se o percurso proposto trará ganhos de velocidade operacional aos ônibus em relação ao percurso 
utilizado atualmente. Foram cronometrados os tempos de percurso da situação atual, da saída do ponto da 
Av. Madre Tereza (Nissan) até a chegada ao ponto da Rua Mj. Antônio Domingues, e os tempos da situação 
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proposta, da saída do ponto da Av. Madre Tereza (Nissan) até a chegada na Praça Manoel de Abreu. Foram 
simuladas três situações para o percurso proposto, com o laço detector semafórico antecipado ao 
cruzamento, com o laço detector próximo ao ponto semafórico e sem semáforo, com o ônibus negociando o 
acesso à Rua Euclides Miragaia com o fluxo de veículos.  

A colocação de um semáforo no cruzamento do retorno da Caixa D’água com a Rua Euclides Miragaia 
mostrou-se mais eficaz em relação à inexistência deste equipamento.  As simulações demonstraram que o 
itinerário proposto melhora o tempo de percurso dos ônibus em até 2 minutos e 45 segundos. 
 
AVENIDA DOUTOR ADHEMAR DE BARROS 

A principal intervenção proposta para a Av. Dr. Adhemar de Barros, que norteia as demais alterações, 
é a criação da Faixa Exclusiva de Ônibus. Porém, diferente das Faixas Exclusivas criadas nas demais 
avenidas deste estudo, a da Av. Dr. Adhemar de Barros será na segunda faixa da direita, com a Faixa 
Preferencial na terceira. O objetivo de não implantar a faixa exclusiva na direita da via é eliminar as 
interferências de acessos e conversões na faixa do ônibus. Desta forma, os ônibus circulam livres, ganhando 
agilidade.  

Para que seja viável a implantação das faixas para ônibus, faz-se necessária a proibição de 
estacionamento ao longo de toda a via, para a criação da quarta faixa de rolamento, porém, pode-se atenuar 
o impacto da proibição liberando o estacionamento no período noturno e aos finais de semana. 

Sendo assim, teremos quatro faixas de rolamento, sendo que a faixa da direita será para uso dos 
demais veículos, e terá mais a característica de faixa de acesso e conversão. A segunda faixa da direita será 
a Exclusiva para ônibus e a imediatamente ao lado a Preferencial, com características de faixa de passagem, 
com maior fluidez e sem intervenção de acessos e conversões. Por fim, a faixa da esquerda também será 
para o tráfego dos demais veículos, conversões e acessos aos imóveis. Para adequar as faixas à nova 
utilização, um redimensionamento faz-se necessário, com a faixa exclusiva um pouco maior que as demais, 
para maior conforto dos ônibus.  

Algumas adequações geométricas serão necessárias para a criação da quarta faixa de rolamento, 
como o alinhamento das guias próximo à Praça Elza Ferreira Rahal e próximo ao Parque Santos Dumont. No 
caso do Parque, o alinhamento das guias irá suprimir as vagas para táxi ali existentes. Propõe-se então que 
estas vagas sejam relocadas para o interior do estacionamento do Parque, conforme indicado no projeto a 
seguir. Além disso, como as vagas de estacionamento serão extintas ao longo da avenida, propõe-se que seja 
aberto um acesso ao estacionamento do parque através da Av. Dr. Adhemar de Barros. 

Devido à criação do Ponto Estação na Praça Manoel de Abreu, propõe-se a eliminação do primeiro 
ponto de parada da Av. Dr. Adhemar de Barros (próximo à Rua Paulo Setúbal). A eliminação evitará que os 
ônibus tenham que parar duas vezes em um curto espaço, visto que a distância entre eles ficará em 190m. 
Além disso, o ponto eliminado não comporta a demanda de passageiros, e não é possível sua ampliação pela 
falta de espaço físico para tanto. 

Para evitar que os ônibus tenham que sair da faixa exclusiva para realizar o embarque e 
desembarque, propõe-se a implantação de avanços de passeio sobre a faixa de rolamento da direita, na área 
dos dois pontos restantes, Itaú e ValeClin, criando-se assim baias invertidas. Desta forma, o passeio ficará 
mais largo, gerando mais conforto aos usuários e melhorando o espaço de parada dos ônibus. No avanço que 
será criado no ponto do Banco Itaú, propõe-se a implantação de um Ponto Estação que funcionará no período 
da tarde com pré-pagamento, onde a incidência de embarques é elevada.  

E, para complementar a proposta da Faixa Exclusiva, propõe-se uma reestruturação semafórica dando 
prioridade ao ônibus no corredor, no horário de pico. Além disso, para reduzir o número de cruzamentos 
semaforizados muito próximos entre si, o sentido de circulação da Rua Teopompo de Vasconcelos será 
alterado. Para absorver a demanda dos veículos que utilizam esta via para acessar a Av. Dr. Adhemar de 
Barros, a primeira quadra da Rua Paulo Becker terá proibição de estacionamento, criando-se assim a terceira 
faixa de rolamento, aumentando a capacidade de vazão do cruzamento. 

Este conjunto de propostas para a Av. Dr. Adhemar de Barros busca melhorar a velocidade 
operacional dos ônibus. A criação do corredor exclusivo gera mais agilidade ao transporte público, e 
conseqüentemente mais qualidade aos usuários. A avenida possui atualmente 3 faixas de rolamento em 
quase toda sua extensão, e como os ônibus circulam na faixa da direita e ocupam uma parte da faixa do meio 
devido às interferências existentes, os demais veículos acabam não possuindo nenhuma faixa livre de 
interferências para circular. Com a proposta, os ônibus terão uma faixa exclusiva, mais ágil e segura, mas os 
demais veículos também terão uma faixa praticamente livre. A única interferência existente será a preferência 
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de ultrapassagem dos ônibus. As duas outras faixas continuarão a ter conversões e acessos a lotes, e uma 
velocidade operacional mais baixa.  

 

AVENIDA ENGENHEIRO FRANCISCO JOSÉ LONGO 
Da mesma forma como proposto nas demais avenidas que possuem um fluxo intenso de ônibus do 

transporte coletivo, a Av. Eng. Francisco José Longo também terá uma Faixa Exclusiva e uma Faixa 
Preferencial. A Faixa exclusiva será a faixa da direita, por onde os ônibus já circulam atualmente. Como esta 
faixa de rolamento possui diversas interferências como árvores de grande porte que avançam sobre a via, 
conversões à direita e acesso a lotes lindeiros, propõe-se o redimensionamento das faixas deixando-a mais 
larga (3,70m) e confortável ao trânsito dos ônibus. 

Em relação aos pontos de paradas, propõe-se a eliminação do ponto do AME, por estar muito próximo 
dos demais pontos, diminuindo assim o tempo de percurso dos ônibus na avenida.  Já o ponto próximo ao 
Prontil apenas atenderá as linhas que acessam a Av. José Longo vindas do Anel Viário. As demais linhas 
utilizarão o ponto da Praça do Servidor Público e o ponto da UNESP.  

No ponto da UNESP, propõe-se a criação de um Ponto Estação com o embarque pré-pago somente 
no período da tarde, visto que a demanda do ponto no período da manhã é de desembarque (1620 pessoas 
em 2 horas), e no período da tarde embarque (516 pessoas em 2 horas). Além disso, este ponto passará a 
absorver os usuários do ponto do AME e do Prontil para as linhas que deixarão de atender ali. 

O ponto de parada próximo a Hyundai será relocado para o passeio ao lado do Fórum, ficando assim 
mais próximo da Av. Dr. João Guilhermino, e passará a ser um Ponto Estação, para atender a demanda que 
será gerada (ver explicação nas propostas da Av. Dr. João Guilhermino). A situação atual do ponto não é 
favorável ao trânsito dos ônibus, pois está localizado em uma quadra muito estreita, entre dois cruzamentos 
semaforizados e com conversão à direita. Ou seja, os ônibus têm dificuldade em acessar o ponto, e a 
relocação favorecerá a operação de embarque e desembarque. 

Neste corredor também faz-se necessário uma reestruturação semafórica, dando prioridade ao 
transporte coletivo no horário de pico, principalmente pelo fato da avenida possuir muitos cruzamentos 
semaforizados que diminuem a agilidade dos ônibus. O cruzamento com a Rua Brigadeiro Oswaldo 
Nascimento Leal possui semáforo de 3 tempos, pelas conversões permitidas. Propõe-se então a alteração no 
sentido de circulação de um trecho da rua, diminuindo o tempo de 3 para 2 estágios, ganhando-se assim pelo 
menos 19 segundos de verde para a avenida. 

O conjunto de propostas para esta avenida trará uma melhor organização do tráfego, com diminuição 
das interferências e, conseqüentemente, um aumento na fluidez da via, para todos os modais. 
 
AVENIDA DOUTOR HEITOR VILLA-LOBOS 

O trecho referente às propostas de intervenções na Av. Heitor Villa-Lobos é o compreendido entre a 
Av. Dr. Adhemar de Barros e a Av. Eng. Francisco José Longo, visto que possui uma grande quantidade de 
linhas de ônibus e um fluxo elevado de veículos. 

Nesta parte da avenida existe somente um ponto de ônibus, que conforme já citado anteriormente, não 
comporta a demanda de usuários que o utilizam, além de estar localizado em um local que prejudica a fluidez 
e a segurança da via. Sendo assim, propõe-se a divisão deste ponto em dois, criando-se um novo ponto 
próximo ao Viaduto sobre o Anel Viário. Desta forma, o ponto de parada atual atenderá as 12 linhas de ônibus 
que seguem para o Anel Viário, e o ponto que será criado atenderá as 36 linhas que seguem em frente. 

Com esta alteração, o entrelaçamento que ocorre próximo ao ponto atual e ao semáforo ali existente 
acabará, visto que os ônibus e os demais veículos que desejam acessar o Anel Viário já se posicionarão nas 
duas faixas da direita, enquanto os que desejam seguir em frente no cruzamento se posicionarão na faixa 
central e da esquerda. 

Para complementar esta modificação será implantado um reforço na sinalização de proibição de 
estacionamento na quadra onde se localiza o ponto atual, substituindo a faixa amarela por sinalização vertical, 
e as faixas de rolamento serão redimensionadas. 

O conjunto de propostas para esta avenida melhora a organização do tráfego e das linhas que 
transitam pela via, bem como melhora consideravelmente a fluidez do cruzamento com a Rua Guanahani, 
visto que elimina o entrelaçamento e o conflito entre os veículos. 

Os ônibus que seguem sentido Av. Eng. Francisco José Longo continuarão a ter a necessidade de 
acessar a faixa de rolamento central após a sua saída do ponto criado próximo ao viaduto. Porém, com o 
trânsito fluindo melhor, a diminuição do espaço de entrelaçamento não prejudicará o seu deslocamento. 
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O projeto seguinte demonstra os pontos de interferência e seu detalhamento. 
 

AVENIDA DOUTOR JOÃO GUILHERMINO 
A Avenida Dr. João Guilhermino, juntamente com a Avenida Dr. Adhemar de Barros, Avenida Heitor 

Villa-Lobos e Avenida Eng. Francisco José Longo, completa o principal percurso dos ônibus que transitam 
pela Região Central. Também nesta avenida propõe-se a implantação da Faixa Exclusiva de ônibus, na faixa 
direita da via, e da Faixa Preferencial. Para adequar as faixas de rolamento à nova situação, um 
redimensionamento nas larguras faz-se necessário. 

A via possui dois pontos de parada de transporte coletivo que já estão saturados. Para o ponto da 
Praça Kennedy propõe-se a implantação de um Ponto Estação, pois cerca de 2167 usuários embarcam em 
ônibus neste ponto nos horários de pico da manhã e da tarde. Como a geometria da Praça permite, é possível 
criar duas baias de parada, aumentando assim a capacidade do ponto. A criação deste ponto diferenciado, 
em harmonia com a Praça já existente, irá gerar mais conforto aos usuários do sistema, além de ser uma 
interessante solução urbana para o local, visto que com a demanda de usuários, o ponto da Praça Kennedy é 
de suma importância para o transporte público da cidade.  

Este Ponto Estação (PE) funcionará como um ternário com o PE da Praça Manoel de Abreu e com o 
PE do Fórum da Av. Eng. Francisco José Longo. Como as linhas atendidas nestes três pontos são as 
mesmas, propõe-se uma divisão entre elas, diminuindo a quantidade de linhas atendidas em cada um dos 
pontos. Além disso, os três pontos ficam próximos entre si, e os usuários podem facilmente andar entre eles 
caso seja necessário para realizar a Integração. A determinação de qual linha irá parar em cada ponto será 
realizada em uma próxima etapa, visto que se faz necessário uma análise mais aprofundada da demanda de 
embarque e desembarque de cada uma delas e do desejo de Integração dos usuários. Mas esta solução irá 
desafogar substancialmente o ponto da Praça Kennedy, que hoje trabalha no limite da capacidade. 

Para melhorar a acomodação dos ônibus que seguem sentido Rua Humaitá, propõe-se uma alteração 
de sinalização no entorno da Praça São João Bosco, alterando a preferência da Rua Humaitá para a Praça. 
Desta forma, ganha-se caixa de acomodação e se evita que um número excessivo de ônibus fique parado na 
Av. Dr. João Guilhermino esperando a oportunidade de fazer a conversão para a Rua Humaitá. 

Para o ponto do INSS, propõe-se a sua relocação para o passeio em frente ao Banco HSBC e a 
implantação ali de um Ponto Estação. A demanda deste ponto é de 1266 embarques nos horários de pico da 
manhã e da tarde, e 1110 desembarques no mesmo período, porém, de acordo com as propostas para a Av. 
Dr. Nélson D’Ávila que serão detalhadas posteriormente, 4 linhas deixarão de utilizar este ponto, 
desafogando-o um pouco. 

A relocação elimina o conflito existente no cruzamento da Av. Dr. João Guilhermino com a Rua 
Marechal Floriano Peixoto, entre os veículos que desejam acessar a Rua Mal. Floriano e os ônibus que 
seguem em frente. Além disso, o passeio onde se propõe a relocação é mais amplo, visto que não possui 
muro no alinhamento predial, e sim um jardim, tirando a sensação de confinamento do ponto e melhorando o 
caminho dos pedestres que estão apenas de passagem.  

As soluções apresentadas no Projeto Década de Segurança Viária* de adaptam nesta nova visão da 
avenida. A proposta de implantação de uma faixa de pedestres com botoeira no cruzamento da Av. Dr. João 
Guilhermino com a Rua Machado Sidney torna-se ainda mais importante com a criação do Ponto Estação 
Praça Kennedy. As demais propostas, como criação da terceira faixa de rolamento na Rua Humaitá, a 
sinalização de orientação para o pedestre e as adequações de sinalização complementam as propostas para 
o transporte público, tornando a avenida mais segura. 
* O Projeto Década de Segurança Viária, lançado por São José dos Campos como parte das ações propostas 
pela ONU para a próxima década, consiste em ações educativas e informativas voltadas à Mobilização da 
Sociedade e Ações de Engenharia de Tráfego e Fiscalização em 11 vias com maior índice de acidentes com 
vítima por km no município, buscando a redução em 50% no número de acidentes com vítimas nestas vias. 
 
AV. SÃO JOÃO 

A Av. São João também receberá a Faixa Exclusiva (faixa da direita) e a Faixa Preferencial para 
ônibus. Para viabilizar a implantação, propõe-se a proibição de estacionamento do lado direito de via, em toda 
sua extensão, e o redimensionamento das faixas de rolamento. Para minimizar o impacto pela retirada do 
estacionamento, propõe-se a mudança de sentido de circulação da Rua Antônio Q. Filho, facilitando assim o 
acesso ao estacionamento do Shopping Esplanada. Além disso, a faixa da direita já possui proibição na maior 
parte da via, e os ganhos em agilidade e segurança para os usuários da via compensarão a perda das vagas. 
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Para evitar o excesso de paradas ao longo da avenida, propõe-se a relocação dos pontos, excluindo-
se o localizado próximo à Rua Teopompo de Vasconcelos e o próximo à Rua Artur Neiva e implantando um 
novo ponto próximo ao Shopping Esplanada. Desta forma, a avenida ficará com 3 pontos de parada , sendo 
que entre o primeiro e o segundo a distância será de aproximadamente 620m e entre o segundo e o terceiro 
480m. 

Como o principal ponto de conflito existente na avenida é o cruzamento com a Av. Barão do Rio 
Branco, propõe-se algumas alterações para melhorar a fluidez e a velocidade operacional dos ônibus neste 
trecho. A primeira intervenção é a relocação do ponto de parada do Instituto São José para 100m antes da 
local atual. Desta forma, os ônibus ganharão uma área maior de entrelaçamento, podendo se posicionar na 
faixa correta para seguir em frente pela Av. São João sentido rotatória do Colinas.  

Outra proposta é a alteração do itinerário das linhas que seguem sentido Av. Barão do Rio Branco, 
para evitar que os ônibus necessitem fazer a conversão à direita neste cruzamento. Com o novo percurso, os 
ônibus entrarão na Rua Clóvis Bevilacqua, na Travessa Nossa Senhora Auxiliadora para finalmente acessar a 
Av. Barão do Rio Branco. Desta forma, a fluidez do cruzamento melhorará, visto que os ônibus ocupam duas 
faixas de rolamento para executar esta conversão. Além disso, propõe-se o redimensionamento das faixas de 
rolamento na aproximação semafórica, deixando a faixa do meio mais larga para a passagem dos ônibus. 

 
AVENIDA DOUTOR NÉLSON D’ÁVILA 

Como o trecho mais crítico da avenida para o transporte público se encontra entre o DCTA e a Praça 
Álvaro P. de Oliveira, as propostas também convergem para este local. A distância entre estes dois pontos de 
parada é de apenas 200m, e os ônibus encontram dificuldades para acessar o ponto do DCTA devido ao 
excesso de veículos no horário de pico. Sendo assim, propõe-se a eliminação do ponto do DCTA e a criação 
de um Ponto Estação com o embarque pré-pago durante todo o dia na Praça Álvaro P. de Oliveira – 
Supermercado Extra. 

Como a geometria do local permite, este novo Ponto Estação terá 2 baias para os ônibus, aumentado 
assim sua capacidade. É importante ressaltar que a árvore de grande porte existente na praça não será 
retirada, na verdade, ela auxiliará a tornar o ambiente mais agradável e confortável aos usuários. As linhas 
serão divididas entre as duas baias, para facilitar a operação e o entendimento do usuário. Na plataforma 
maior ficarão as linhas que estão abrindo viagem, e possuem um embarque maior. Na plataforma menor 
ficarão as linhas que estão fechando viagem, cujo desembarque é mais acentuado. As linhas que circulam 
pela Av. Henrique Teixeira Lott não farão mais o retorno no CTA, e acessarão a Av. Nélson D’Ávila 
diretamente. O percurso das demais linhas não será alterado e os ônibus continuarão a fazer o retorno na 
rotatória do CTA. Porém como não existirá mais a parada no ponto os ônibus não precisarão mais disputar 
espaço com os demais veículos, e poderão se posicionar na faixa correta para seguir em direção ao próximo 
ponto. Para que trânsito dos ônibus na rotatória fique melhor, estuda-se uma adequação do traçado 
geométrico da Praça Mal. Eduardo Gomes. 

Os usuários do transporte público provenientes do CTA terão um percurso extra a percorrer, visto que 
o ponto próximo ao acesso do CTA será eliminado. Sendo assim, será realizada uma alteração na sinalização 
prevendo travessia segura para os pedestres até o ponto da Praça Álvaro P. de Oliveira. 

As principais propostas, conforme já citado, se concentram no início da avenida, porém, propõe-se 
também a relocação do ponto próximo à AESJC para em frente ao Colégio Tableau, para deixá-lo mais 
próximo à Av. Dr. João Guilhermino. Desta forma, as linhas de ônibus que atualmente param no ponto da Av. 
Dr. Nélson D’Ávila deixarão de atender o ponto do INSS, desafogando-o um pouco. 

As alterações propostas para a Av. Dr. Nélson D’Ávila melhorarão a organização do tráfego e a fluidez 
no trecho do CTA, e, conseqüentemente, aumentar-se-á a velocidade operacional dos ônibus. 
 
RUA PARAIBUNA 

As características operacionais e físicas da Rua Paraibuna não permitem uma intervenção de grande 
porte, mesmo com todos os problemas de excessos de veículos e baixa fluidez que a via apresenta. 

Sendo assim, propõe-se para a avenida apenas a proibição de estacionamento em toda sua extensão, 
criando-se assim a terceira faixa de rolamento, e o redimensionamento das faixas de rolamento, com a faixa 
da direita, onde circulam os ônibus, mais larga. Desta forma, aumenta-se a fluidez da via, pelo aumento da 
sua capacidade. 
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CONCLUSÕES 
Nos dias atuais, existe uma tendência mundial de se priorizar outros meios de transporte que não 

sejam veículos individuais, pois já está claro e comprovado que com o crescimento acelerado da frota veicular 
as cidades não suportarão mais a demanda. Com meios urbanos já consolidados fica muito difícil prever mais 
oferta de sistema viário, e na realidade, atualmente busca-se exatamente o contrário, ou seja, cidades mais 
sustentáveis, inclusivas e com maior qualidade de vida. 

O primeiro passo para realmente se construir uma cidade sustentável é oferecer um Transporte 
Público de qualidade, que consiga competir com as vantagens oferecidas pelos veículos de transporte 
individual. Esse processo de melhoria contínua já iniciou em São José dos Campos com a licitação do 
transporte público, onde as empresas vencedoras do certame estão operando o sistema com uma frota 
totalmente renovada e inclusiva, proporcionando conforto e acessibilidade aos usuários. 

A Pesquisa de Origem e Destino que foi realizada no município, auxiliou em determinar como tratar o 
transporte público nos próximos anos, e quais os pontos que requerem uma adequação ou modificação do 
sistema. 

O estudo desenvolvido e apresentado neste trabalho e tem como principal objetivo melhorar a 
qualidade do sistema, gerando maior agilidade aos ônibus, melhorando a produtividade e a competitividade do 
transporte público. Todas as propostas apresentadas foram pensadas de modo a se adequarem em uma 
futura reestruturação do sistema. Conforme já citado inicialmente, as soluções apresentadas neste trabalho 
não visam equacionar totalmente as questões do transporte público atualmente, porém, melhoram 
consideravelmente a qualidade do deslocamento dos ônibus nas vias da cidade e o conforto dos usuários nos 
novos pontos de parada propostos. 

Fazendo uma análise detalhada aos pontos de parada e aos espaços exclusivos para o tráfego dos 
ônibus, que atualmente são gargalos do sistema existente, há soluções implantadas em algumas cidades do 
país, onde, tiveram muito sucesso na sua operacionalização, como por exemplo, a cidade de Blumenau no 
estado de Santa Catarina, bem parecido com o sistema proposto para implantação em São José dos Campos. 

A cidade já implantou e esta operando com corredores exclusivos para o transporte público, com seis 
quilômetros de vias exclusivas e quatro Estações Pré-Embarque, que estão em operação desde 20/11/2011. 

Os ganhos aferidos nas intervenções aplicadas em Blumenau, são impressionantes, após a 
implantação dos corredores, houve um ganho de 90% na velocidade média de algumas vias, por exemplo, a 
Avenida Martin Luther, que antes tinha uma velocidade media de 13 km/h, após a implantação dos corredores 
exclusivos, passou a ter uma velocidade de 25 km/h. 

As Estações Pré-Embarque também contribuíram para a diminuição dos tempos de percurso das 
linhas do sistema de transporte da cidade de Blumenau, houve ganhos médios de 3 minutos por linha troncal, 
no embarque nestas estações, aumentou o numero de pagantes com cartão eletrônico e aumento na 
sensação de conforto e segurança. 

Com a implantação deste projeto, pretende-se aumentar a velocidade comercial em todo o sistema de 
transporte público e consequentemente diminuir os tempos de percurso de todas as linhas. Conforme descrito 
anteriormente, chegaremos ao objetivo final, através da implantação de todas as intervenções previstas neste 
estudo. Quanto à velocidade nos corredores, estima-se um aumento de 50% na velocidade media dos 
corredores, comparando com a velocidade média aferida aos domingos, onde as faixas de ônibus recebem 
menor interferência dos automóveis particulares, quanto às estações pré-embarque, ainda não há parâmetros 
sobre as reduções dos tempos de embarque nos ônibus, o que é sabido que no sistema convencional, o 
cobrador é responsável pela cobrança da tarifa. Assim a cobrança a bordo implica que o tempo de embarque 
é amplamente determinado pela atividade da cobrança. Como esse processo de cobrança é lento, todo o 
serviço de transporte público é lento. 

Atualmente os passageiros levam entre 2 a 4 segundos apenas para pagar a tarifa ao cobrador, se o 
cobrador tem que dar o troco ao passageiro, esse tempo aumenta ainda mais. Em contraste, estão as 
Estações Pré-Embarque, com a cobrança externa aos ônibus, o embarque e desembarque são conduzidos 
por todas as portas posteriores ao mesmo tempo. Quando as tarifas são cobradas fora do veículo, não há 
demoras neste embarque e desembarque relacionadas ao processo de cobrança e verificação de pagamento. 

No processo pré-embarque, a cobrança e verificação de tarifas antes do embarque, reduz o tempo de 
embarque de 3 segundos para 0.3 segundo por passageiro, consequentemente ha reduções de parada nos 
pontos, reduzindo bastante o comboio de ônibus nas baias de parada. 

Este estudo foi a primeira etapa, que abrangeu apenas a Região Central. Futuramente serão 
pertinentes os estudos nas demais regiões da cidade e a implantação das propostas, o transporte público terá 
a prioridade no trânsito da cidade que necessita para se tornar cada vez melhor. 
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