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RESUMO 

O objeto da pesquisa é a relação entre o adensamento urbano, a multifuncionalidade e a 
mobilidade urbana mais sustentável, tendo como objeto concreto as áreas sem uso ou 
subtilizadas do Distrito da Barra Funda, em São Paulo. O objetivo é qualificar e quantificar 
essa relação por meio dos conceitos, das estratégias e dos indicadores de mobilidade 
urbana.  
PALAVRAS-CHAVE: Mobilidade urbana. Adensamento urbano. Indicadores.  

1 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento e o incentivo de novas formas de mobilidade aliadas ao adensamento 
populacional em áreas que já possuem infraestrutura instalada, como as regiões centrais, 
contribuem para a qualidade da área e também para evitar a expansão urbana em áreas 
ambientalmente protegidas ou desprovidas de infraestrutura. Assim, o projeto aqui proposto 
é centrado na mobilidade urbana sustentável e suas relações com o planejamento urbano, o 
adensamento populacional, a diversidade de usos e funções, voltados para o deslocamento 
não motorizado e para o transporte coletivo. 
O objetivo do trabalho é qualificar e quantificar essa relação por meio da aplicação dos 
conceitos, das estratégias e dos indicadores de mobilidade urbana, uma vez que o 
transporte urbano na Região Metropolitana de São Paulo não acompanhou o crescimento 
da cidade e, com o aumento da população e dos veículos motorizados, surgiram vários 
problemas que ameaçam o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida. A falta de 
investimento em infraestrutura para os transpores coletivos e para os percursos de 
pedestres e ciclistas tornou-se generalizada, refletindo nos inúmeros problemas quanto à 
acessibilidade, áreas de expansão, poluição e degradação dos recursos naturais.  

2 DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS 

A seguir, são apresentados o diagnóstico, as proposições e os resultados, porém, antes 
disso e para melhor contextualizar o trabalho, tem-se a base teórica referencial, que 
corresponde aos modelos teóricos e aos indicadores de mobilidade urbana mais 
sustentável, bem como a área do estudo de caso e suas escalas de abrangência. 

2.1 BASE TEÓRICA REFERENCIAL: MODELOS E INDICADORES DE MOBILIDADE 
URBANA MAIS SUSTENTÁVEL 

Como o objetivo do trabalho é qualificar e quantificar a relação entre o adensamento, a 
multifuncionalidade e a mobilidade urbana mais sustentável, tornou-se fundamental a 
revisão na literatura existente em relação aos modelos teóricos e aos indicadores de 
mobilidade urbana.  
Entende-se por multifuncionalidade, neste trabalho, o uso do espaço urbano 
concomitantemente com o uso residencial, comercial, institucional e de serviços. Este uso 
misto é um meio para se atingir uma mobilidade urbana mais sustentável. 

2.1.1 Modelos teóricos   

Os modelos teóricos pesquisados corresponderam, principalmente, às cidades com alta 
densidade, uso misto, nós policêntricos e mobilidade sustentável. Conforme estudos 
desenvolvidos por Newman e Kenworthy (1999), um dos mecanismos para reduzir a 
dependência do automóvel refere-se ao gerenciamento do crescimento para evitar a 
dispersão e redirecionar os empreendimentos para áreas urbanas bem conectadas ao 



transporte coletivo, dotadas de centros multimodais, com uso misto e alta densidade, de 
forma a reduzir a necessidade de viagens e, consequentemente, de vias. 
Sendo assim, o aumento da intensidade do uso do solo deve ocorrer dentro da área urbana 
atual, uma vez que o uso do carro baseado em cidades dispersas fica fora do controle 
ambiental, social e econômico. Newman e Kenworthy (1999) e Rogers (2001) rejeitam o 
modelo de cidade dispersa, sendo que o novo modelo para otimizar a forma urbana e os 
deslocamentos pode ser melhor atendido em cidades com alta densidade, uso misto, nós 
policêntricos e mobilidade sustentável.  
Já Rueda et al. (2007a) enfatizam a existência de quatro eixos que representam o novo 
paradigma de cidade sustentável, sendo eles: a compacidade que expressa a ideia de 
proximidade, potencializando a relação entre os elementos do sistema urbano; a 
complexidade que representa a diversidade de usos e funções, a qual permite um acesso à 
cidade sem restrições; a eficiência que consiste em conseguir a máxima eficiência do uso 
dos recursos e causar o mínimo impacto no meio ambiente; a estabilidade que abrange o 
aumento da diversidade e dos contatos sociais, tornando-os coesos. 
Para exemplificar essas questões, Rueda et al. (2007a) propõem as supermanzanas, em 
português superquadras1, que são formadas por um conjunto de quadras urbanas. Para 
esse conjunto, incluindo os tecidos urbanos existentes e os novos, é estratégico que o novo 
modelo de mobilidade conte com uma rede básica para o transporte motorizado que abranja 
o sistema urbano em sua totalidade, formando polígonos de aproximadamente 400 m de 
lado. Cada polígono de vias básicas e seu interior definem uma superquadra. As mudanças 
fundamentais são a hierarquização da rede viária e o estabelecimento de uma rede 
diferenciada para cada modo de transporte (Figura 1).  

 

Figura 1 – Sistema convencional e sistema superquadra 

Fonte: Disponível em: http://bcnecologia.net/sites/default/files/prensa/20120400_supermanzanas_ 
articulo_ciudad_sostenible.pdf. Acesso em: 27 jun. 2012 

Em relação à estruturação e reestruturação de áreas urbanas com alternativas de 
desenvolvimento, o estudo Sustainability Of Land Use and Transport In Outer 
Neighbourhoods (SOLUTIONS) coordenado por Echenique et al. (2010), utilizou como 
premissa três modelos de planejamento urbano:  

• a compactação, cujo desenvolvimento se baseou na alta densidade dentro da área 
urbana existente, sendo orientada na direção da provisão de transporte coletivo e focada 
nas áreas centrais com forte crescimento de emprego e serviços locais; 

• a dispersão, com desenvolvimento liderado pelo mercado de média e baixa densidade, 
sendo orientada para a provisão de transporte privado; 

• a expansão planejada, com desenvolvimento de novos assentamentos e extensões 
urbanas de média densidade, demarcada por áreas com forte crescimento de emprego e 
orientada para a provisão de transporte coletivo e privado. 

A pesquisa enfatiza que a expansão planejada permanece essencial para o 
desenvolvimento sustentável, já que o mercado voltado à dispersão poderia trazer um 
aumento nas viagens de carro, no consumo de recursos naturais e nas emissões de gás de 

                                                
1 Dentro do contexto da mobilidade urbana, a definição de superquadras, neste trabalho, não apresenta qualquer 
relação com as superquadras de Brasília.  



efeito estufa, além de reduzir a biodiversidade, de ser socialmente injusta e de requerer uma 
rede extensiva de rodovias.  

2.1.2 Indicadores de mobilidade   

A utilização de indicadores permite revelar condições e tendências, evidenciando aspectos 
deficientes ou os que necessitam de intervenção. Além disso, os indicadores podem ser 
utilizados para a proposição de planos visando melhorar a qualidade de vida da população. 
O estudo dos indicadores referentes à mobilidade permite, entre outros, verificar seus 
objetivos, as linhas de atuação e as metas estabelecidas. Desse modo, foram pesquisados 
os indicadores da Agenda 21 (UNCSD, 1996, 2007), do Sistema de indicadores comuns 
europeus (EUROPEAN COMMISSION, 2002), da Agenda Habitat (UN-HABITAT, 2004) e do 
Plano especial de indicadores de sustentabilidade ambiental da atividade urbana de Sevilha 
(RUEDA et al., 2007b), entre outros.  
A pesquisa dos indicadores possibilitou a realização de uma seleção entre eles para que 
fossem aplicados no estudo de caso.   

2.2 ESTUDO DE CASO: O DISTRITO DA BARRA FUNDA 

O estudo de caso está localizado no Distrito da Barra Funda e faz parte da Subprefeitura da 
Lapa, na região oeste do Município de São Paulo, com área total de 5,30 km2, população de 
14.383 habitantes e densidade populacional de 25,68 hab/ha2. 
Apesar da disponibilidade de infraestrutura, a ocupação residencial da área é baixa, sendo 
que o uso do solo em áreas parceladas é basicamente industrial e ainda há grande número 
de terrenos e áreas não ocupadas. 
Este trabalho contempla duas escalas de abrangência: área de referência e área foco 
(Figura 2). A primeira coincide com a delimitação do Distrito da Barra Funda e a segunda 
corresponde à região compreendida entre a Avenida Marquês de São Vicente, Avenida 
Santa Marina, via férrea, Rua Gustav Willi Borghoff e Avenida Antártica. 
A adoção das duas escalas justifica-se, pois, foram realizadas na área de referência 
intervenções abrangentes, como em relação ao sistema viário e ao sistema de drenagem, já 
na área foco foi proposto um aumento na densidade populacional com total reestruturação 
urbana.  

 
Figura 2 - Delimitação da área de referência e da área foco 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2012) 

2.3 DIAGNÓSTICO  

Fez-se uma seleção entre os indicadores estudados para aplicação neste trabalho, com o 
objetivo de comparar os cenários atual e proposto. Os indicadores escolhidos são os que 
constam na Agenda Habitat (UN-HABITAT, 2004), quanto aos tempo de viagem e aos 
modos de transporte, e nos estudos desenvolvidos por RUEDA et al. (2007b) relativos à 
porcentagem do viário público destinada ao tráfego do automóvel privado e ao transporte 

                                                
2 Informações disponíveis em: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_demograficos/index.php
?p=12758>. Acesso em: 31 jan. 2012. 
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público em superfície, à porcentagem do viário público destinada ao pedestre e para outros 
usos do espaço público e à acessibilidade à rede de bicicletas.  
A seguir tem-se uma breve descrição de cada indicador, a metodologia utilizada e os 
diagnósticos, sendo que para o levantamento dos indicadores, considerou-se a mesma 
divisão regional utilizada na Pesquisa Origem e Destino 2007 (METRÔ/SP, 2008). 
Especificamente em relação ao Distrito da Barra Funda, a pesquisa o dividiu em quatro 
zonas (Figura 3), sendo estas: Santa Marina (90, onde se localiza a área foco deste 
trabalho), Barra Funda (91), Francisco Matarazzo (92) e Água Branca (93). 

 
Figura 3 – Divisão por zonas 

Fonte: METRÔ/SP (2008) 

Indicador 1: Tempo de viagem - O indicador é definido pelo tempo em minutos para uma 
viagem a trabalho sobre todos os modos de transporte usados para esse fim, incluindo-se, 
entre outros, os tempos de espera, caminhadas e para estacionar (UN-HABITAT, 2004). 
Metodologia: Foi calculado de acordo com os dados da Pesquisa Origem e Destino de 2007 
(METRÔ/SP, 2008).  
Diagnóstico: De acordo com os cálculos realizados, o tempo médio em minutos para o 
deslocamento por transporte coletivo é alto, acima de 59 minutos, o que contribui para a 
escolha do automóvel por algumas pessoas. Enquanto isso, o baixo tempo de deslocamento 
nos modos a pé e de bicicleta indica que os mesmos somente são utilizados em pequenas 
distâncias, devido à reduzida microacessibilidade do distrito. 
Indicador 2: Modos de transporte - Apesar do indicador de modo de transporte ser definido 
pelo percentual total de viagens a trabalho (UN-HABITAT, 2004), a pesquisa considerou o 
percentual total de viagens realizadas não só a trabalho, para se ter uma visão mais ampla.  
Metodologia: Foi calculado de acordo com os dados da Pesquisa Origem e Destino de 2007 
(METRÔ/SP, 2008). 
Diagnóstico: O ônibus é o modo de transporte mais utilizado no Distrito da Barra Funda, 
mesmo com as restrições que o mesmo apresenta, como infraestrutura insuficiente e baixa 
prioridade dada a esse modal, onde, pelos estudos feitos, se verifica que a porcentagem da 
área destinada aos ônibus é bem inferior em relação à área destinada ao transporte 
motorizado individual, o que demonstra a necessidade de maiores investimentos nesse 
modo de transporte visando aumentar a velocidade e a capilaridade, reduzir os custos e 
incentivar ainda mais a sua utilização. 
Já o modo metroferroviário possui uma boa utilização que deverá ser ainda mais elevada 
em decorrência da nova linha que será construída (Linha 6) e que terá três estações, sendo 
uma no Distrito da Barra Funda e as demais nas proximidades do mesmo. 
O transporte motorizado individual tem um percentual alto de utilização no distrito que 
impacta negativamente na poluição do ar, no congestionamento e no consumo de energia, 
reduzindo a velocidade dos ônibus fora dos corredores e aumentando o custo das viagens 
como um todo. 
Há uma reduzida utilização nos modos não motorizados devido à ausência de ciclovias, às 
calçadas pouco convidativas e à dispersão geral das atividades, como comércio e serviços, 
gerando, com isso, a necessidade de deslocamentos motorizados. 



Indicador 3: Porcentagem do viário público destinado ao tráfego do automóvel privado e ao 
transporte público em superfície - A porcentagem do viário público destinada ao transporte 
motorizado não deve ser superior a 25% do viário total (RUEDA et al., 2007b).  
Metodologia: Foi realizada uma medição referente ao comprimento e largura das ruas 
destinadas ao transporte motorizado individual, aos corredores de ônibus e ao 
compartilhamento de ambos.  
Diagnóstico: Apesar de o ônibus ser o modo de transporte mais utilizado no Distrito da Barra 
Funda, o mesmo possui uma área viária pública muito inferior à destinada ao transporte 
motorizado individual, com corredores de ônibus sem áreas de ultrapassagem e vias com 
compartilhamento de ônibus com baixa velocidade. 
Indicador 4: Porcentagem do viário público destinado ao pedestre e para outros usos do 
espaço público - A superfície destinada ao pedestre e para outros usos do espaço público 
deve ser de, no mínimo, 75% (RUEDA et al., 2007b).  
Metodologia: Foi realizada uma medição referente ao comprimento e largura das ruas 
destinadas aos pedestres. Medição realizada rua a rua contida no Distrito da Barra Funda.   
Diagnóstico: O porcentual destinado ao pedestre é baixo se comparado às recomendações 
de Rueda et al. (2007b). Isso, combinado com a dispersão de usos da área e com a 
situação precária das calçadas, não motiva a locomoção a pé e reduz a vitalidade da região. 
Uma boa parte da área viária é destinada ao estacionamento de veículos, que configura uso 
privado do espaço público, retirando um importante espaço de convívio. Esse espaço 
poderia ser coletivo, por meio de calçadas mais largas, ciclovias e, até mesmo, para o 
aumento da área destinada para o transporte motorizado nas vias coletoras do distrito. 
Indicador 5: Acessibilidade à rede de bicicletas - Considera-se aceitável o acesso à rede  em 
menos de 1 min, em bicicleta, ou de 5 min a pé. Esse tempo de acesso se traduz em um 
raio de influência de 300 m (RUEDA et al., 2007b).  
Metodologia: Foram utilizadas ferramentas de georreferenciamento e imagens de satélite 
para a medição do único trecho de ciclorrota existente no distrito, que é a da Lapa.  
Diagnóstico: Praticamente não existe acessibilidade à rede de ciclovias, mostrando a 
carência que existe no distrito, apesar da sua topografia favorável e da existência de 
elementos paisagísticos, como o Rio Tietê, o Parque da Água Branca e a orla ferroviária. 
Como consequência, tem-se a reduzida utilização de bicicletas como meio de transporte. 

2.4 PROPOSIÇÕES 

Na área foco foi utilizada uma densidade líquida aproximada de 1.000 hab/ha, totalizando 
um acréscimo de cerca de 17.200 habitantes no Distrito da Barra Funda. Isso faz com que a 
densidade populacional bruta do distrito passe de 25,68 para 56,40 hab/ha. A proposta 
contempla um embasamento generoso em espaços que abrigam usos mistos, edifícios com 
alturas variadas, vegetação urbana, acesso total a pedestres e ciclistas. No que se refere ao 
sistema viário, o ponto inicial para a elaboração da proposta foi referente a classificação das 
ruas, tomando como base o trabalho de Rocha e Oddone (1995), conforme Tabela 1.  

Tabela 1 – Classificação das ruas 

Tipo Descrição Faixas Pistas 
Coletora I Apoia a circulação das vias da rede estrutural e distribui 

os fluxos veiculares entre as vias da rede estrutural e 
local. 

1 ou 
mais 2 ou mais 

Coletora II Apoia a circulação das vias da rede estrutural e distribui 
os fluxos veiculares entre as vias da rede estrutural e 
local. 

1 1 ou mais 

Local principal Atende aos deslocamentos estritamente localizados. 1 1 ou mais 
Local secundária Atende aos deslocamentos estritamente localizados. 1 1 

Fonte: ROCHA; ODDONE (1995) 

Para as vias coletoras I, os corredores de ônibus seriam ampliados de forma a criar áreas 
de ultrapassem para as paradas de ponto. Para as vias coletoras II, uma das soluções seria 



a criação de uma faixa reversível, o que dispo
ônibus no fluxo no horário de pico e uma faixa de trânsito compartilhado no contrafluxo.
Nas vias locais principais, haveria aumento na largura das calçadas e seriam retiradas as 
vagas de estacionamentos localizadas nas ruas, com a criação de ciclovias. Já nas vias 
locais secundárias, seria contemplado o aumento da largura das calçadas e a red
velocidade dos carros por meio da implantação de dispositivos de 

2.5 RESULTADOS 

2.5.1 Cálculo dos indicadores no cenário proposto

Considerou-se como premissa para os cálculos de tempo de viagem e porcentagem de 
modo de transporte que o aumento do uso dos modos deveria ser proporcional ao aumento 
da oferta de vias, incluindo calçadas, ciclovias e corredores de ônibus. Com a aplicação da 
proposta, haveria um aumento de 15 vezes na área abastecida por percursos de bicicletas e 
um aumento de 42% das áreas de calçadas. Adotou
premissas ainda conservadoras, uma vez que outros fatores, como o uso misto e uma maior 
densidade aliados ao urbanismo de proximidade, deveriam aumentar ainda mais o uso de 
transporte não motorizado. 
Do mesmo modo, se adotou um cálculo conservador para as viagens extras produzidas na 
área foco em decorrência do aumento da densidade populacional, pois, além do acréscimo 
de 17.200 moradores e da oferta de 2 empregos por escritório/loja,
empregos indiretos, como, por exemplo, segurança e serviços de entrega.
Em relação à redução do tempo médio das viagens de ônibus, considerou
proporcionado pela melhora dos corredores com a criação de áreas de ultrapass
aumento da baía de parada dos mesmos, tornando possível a elevação da velocidade dos 
atuais 15 km/h para 25 km/h.  

2.5.2 Resultados dos indicadores 

Indicador 1: Tempo de viagem
possível verificar que houve uma redução significativa e geral dos tempos por ônibus. Essa 
redução tem impacto direto no tempo médio de viagem (Figura 
melhoria dos corredores de ônibus existentes, com a criação de áreas de ultra
aumento dos espaços de paradas de ônibus. Além da redução dos tempos de viagens por 
ônibus, a redução demonstrada na Figura 
não motorizadas.  

Figura 4 – Comparativo entre os cenários atual e proposto segundo o indicador Tempo de Viagem

Figura 5 – Comparativo entre os cenários atual e proposto segundo a redução do Tempo de Viagem

Fonte: Elaborado pelas autoras (2012)

Indicador 2: Modos de transporte
utilização de transporte não motorizado, principalmente na Zona Santa Marina, local da área 
foco, onde haveria uma grande ampliação da área destinada aos pedestres e ciclistas. Isso 
também ocorreria nas demais zonas, devi
áreas destinadas aos percursos de pedestres.
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Resultados dos indicadores  

Indicador 1: Tempo de viagem - No que se refere ao tempo de viagem, na Figura 
possível verificar que houve uma redução significativa e geral dos tempos por ônibus. Essa 
redução tem impacto direto no tempo médio de viagem (Figura 5) e teria ocorrido pela 
melhoria dos corredores de ônibus existentes, com a criação de áreas de ultra
aumento dos espaços de paradas de ônibus. Além da redução dos tempos de viagens por 
ônibus, a redução demonstrada na Figura 5 teria acontecido devido ao aumento de viagens 

entre os cenários atual e proposto segundo o indicador Tempo de Viagem

Comparativo entre os cenários atual e proposto segundo a redução do Tempo de Viagem

Fonte: Elaborado pelas autoras (2012) 

Indicador 2: Modos de transporte - Observa-se na Figura 6 um aumento significativo na 
utilização de transporte não motorizado, principalmente na Zona Santa Marina, local da área 
foco, onde haveria uma grande ampliação da área destinada aos pedestres e ciclistas. Isso 
também ocorreria nas demais zonas, devido à implementação de ciclovias e aumento das 
áreas destinadas aos percursos de pedestres. 
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Do mesmo modo, se adotou um cálculo conservador para as viagens extras produzidas na 
área foco em decorrência do aumento da densidade populacional, pois, além do acréscimo 

também seriam gerados 

se um aumento 
proporcionado pela melhora dos corredores com a criação de áreas de ultrapassagem e 
aumento da baía de parada dos mesmos, tornando possível a elevação da velocidade dos 

No que se refere ao tempo de viagem, na Figura 4 é 
possível verificar que houve uma redução significativa e geral dos tempos por ônibus. Essa 

) e teria ocorrido pela 
melhoria dos corredores de ônibus existentes, com a criação de áreas de ultrapassagem e 
aumento dos espaços de paradas de ônibus. Além da redução dos tempos de viagens por 

teria acontecido devido ao aumento de viagens 

 
entre os cenários atual e proposto segundo o indicador Tempo de Viagem 

Comparativo entre os cenários atual e proposto segundo a redução do Tempo de Viagem 

um aumento significativo na 
utilização de transporte não motorizado, principalmente na Zona Santa Marina, local da área 
foco, onde haveria uma grande ampliação da área destinada aos pedestres e ciclistas. Isso 

do à implementação de ciclovias e aumento das 

Redução Média do tempo de transporte
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Quanto à porcentagem do uso de transporte coletivo (Figura 
principalmente, à redução do tempo de viagem por ônibus, o que aumentaria a
Apesar do aumento em números absolutos, na Zona Santa Marina não se observa esse fato 
devido ao significativo aumento das viagens não motorizadas. 
A redução da utilização do transporte individual motorizado (Figura 
devido à migração de parte dessas viagens para o transporte coletivo, pois haveria um 
aumento da oferta e redução do tempo das viagens e, também, pelo aumento dos 
deslocamentos não motorizados.

Figura 6 – Comparativo entre os cenários em relação à utilização

Figura 7 – Comparativo entre os cenários em relação à utilização do transporte coletivo

Figura 8 – Comparativo entre os cenários em relação à utilização do transporte individual motorizado

Fonte: Elaborado pelas autoras (2012)

Indicador 3: Porcentagem do viário público destinado ao tráfego do automóvel privado e ao 
transporte público em superfície
transporte motorizado (Figura 9
estacionamento e não ao acréscimo da área útil viária. Com exceção da Zona Santa Marina, 
haveria um aumento dessa porcentagem devido, principalmente, à ampliação da área dos 
corredores de ônibus (Figura 10).
A área foco teria restrição à circulação de autom
destinada ao transporte motorizado, o que estaria condizente com os modelos teóricos de 
Rueda et al. (2007a), onde é mencionado que cerca de 75% do espaço público existente 
deveria ser ocupado pelas intervias e 25%
porcentagem de área de corredores demonstra que seria possível obter o ganho na 
velocidade dos ônibus. 

Figura 9 – Comparativo entre os cenários em relação à área de transporte motorizado

Figura 10 – Comparativo entre os cenários em relação à área de corredores de ônibus

Fonte: Elaborado pelas autoras (2012)

Indicador 4: Porcentagem do viário público destinado ao pedestre e para outros usos do 
espaço público - Haveria um acréscimo na área de 
o que contribuiria para o aumento do deslocamento não motorizado. Além disso, com a 
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Quanto à porcentagem do uso de transporte coletivo (Figura 7), haveria um aumento devido, 
principalmente, à redução do tempo de viagem por ônibus, o que aumentaria a
Apesar do aumento em números absolutos, na Zona Santa Marina não se observa esse fato 
devido ao significativo aumento das viagens não motorizadas.  
A redução da utilização do transporte individual motorizado (Figura 8) poderia ser explicada 

à migração de parte dessas viagens para o transporte coletivo, pois haveria um 
aumento da oferta e redução do tempo das viagens e, também, pelo aumento dos 
deslocamentos não motorizados. 

Comparativo entre os cenários em relação à utilização do transporte não motorizado

Comparativo entre os cenários em relação à utilização do transporte coletivo

Comparativo entre os cenários em relação à utilização do transporte individual motorizado

Fonte: Elaborado pelas autoras (2012) 

Indicador 3: Porcentagem do viário público destinado ao tráfego do automóvel privado e ao 
transporte público em superfície –  O aumento demonstrado na porcentagem de área de 

porte motorizado (Figura 9) teria ocorrido devido à redução dos espaços de 
stacionamento e não ao acréscimo da área útil viária. Com exceção da Zona Santa Marina, 

haveria um aumento dessa porcentagem devido, principalmente, à ampliação da área dos 
). 

A área foco teria restrição à circulação de automóveis existindo apenas 20% da área viária 
destinada ao transporte motorizado, o que estaria condizente com os modelos teóricos de 

), onde é mencionado que cerca de 75% do espaço público existente 
deveria ser ocupado pelas intervias e 25% pelo sistema viário. Já o aumento da 
porcentagem de área de corredores demonstra que seria possível obter o ganho na 

Comparativo entre os cenários em relação à área de transporte motorizado

Comparativo entre os cenários em relação à área de corredores de ônibus

Fonte: Elaborado pelas autoras (2012) 

Indicador 4: Porcentagem do viário público destinado ao pedestre e para outros usos do 
averia um acréscimo na área de pedestre em todas as zonas (Figura 1
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), haveria um aumento devido, 
principalmente, à redução do tempo de viagem por ônibus, o que aumentaria a oferta. 
Apesar do aumento em números absolutos, na Zona Santa Marina não se observa esse fato 

) poderia ser explicada 
à migração de parte dessas viagens para o transporte coletivo, pois haveria um 

aumento da oferta e redução do tempo das viagens e, também, pelo aumento dos 

 
do transporte não motorizado 

Comparativo entre os cenários em relação à utilização do transporte coletivo 

Comparativo entre os cenários em relação à utilização do transporte individual motorizado 

Indicador 3: Porcentagem do viário público destinado ao tráfego do automóvel privado e ao 
aumento demonstrado na porcentagem de área de 

) teria ocorrido devido à redução dos espaços de 
stacionamento e não ao acréscimo da área útil viária. Com exceção da Zona Santa Marina, 

haveria um aumento dessa porcentagem devido, principalmente, à ampliação da área dos 

óveis existindo apenas 20% da área viária 
destinada ao transporte motorizado, o que estaria condizente com os modelos teóricos de 

), onde é mencionado que cerca de 75% do espaço público existente 
pelo sistema viário. Já o aumento da 

porcentagem de área de corredores demonstra que seria possível obter o ganho na 
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Comparativo entre os cenários em relação à área de corredores de ônibus 

Indicador 4: Porcentagem do viário público destinado ao pedestre e para outros usos do 
pedestre em todas as zonas (Figura 11), 

o que contribuiria para o aumento do deslocamento não motorizado. Além disso, com a 
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exclusão de cerca de 10% do espaço público destinado para estacionamento de veículos, 
existiria a utilização desse espaço por pedest

Figura 11 – Comparativo entre os cenários atual e proposto em relação à área de pedestre

Fonte: Elaborado pelas autoras (2012)

Indicador 5: Acessibilidade à rede de bicicletas
espaço compartilhado com a bicicleta: apenas 6,6% do distrito. Com a aplicação da 
proposta, todo o distrito se tornaria acessível, seja por ciclovia (vias locais principais) ou por 
tráfego compartilhado (vias locais secundárias), no raio de 300 m, conforme o indicador. 

3 CONCLUSÕES 

As propostas realizadas neste trabalho condizem com os modelos teóricos pesquisados, 
onde a cidade que melhor corresponde aos princípios de sustentabilidade, a que otimiza os 
recursos e é mais eficiente, é a cidade policêntrica e adensada. Segundo os principais 
autores (ECHENIQUE et al., 2010; Newman; Kenworthy, 1999; ROGERS, 2001; RUEDA et 
al., 2007a, 2007b), isso acontece justamente porque essas cidades priorizam o pedestre, o 
ciclista e o uso do transporte coletivo; limitam o uso do automóvel; flexibilizam os 
deslocamentos; evitam a dispersão para áreas desprovidas de infraestrutura, ou 
ambientalmente protegidas; gerenciam o crescimento urbano; intensificam a convivência por 
meio de espaços públicos e áreas verdes, favorecendo a coletividade.
Sob essa visão, verificou-se, não só para o Distrito da Barra Funda, mas para a Região 
Metropolitana de São Paulo de uma forma geral, que a mobilidade urbana sustentável não é 
priorizada e que ocorrem muitos deslocamentos diários motivados, principalmente, pela 
distância entre o local de moradia e as demais atividades cotidianas. Em contrapartida, 
existem áreas sem uso ou subutilizadas em áreas centrais, providas de infraestrutura, que, 
aliadas a uma mobilidade urbana mais sustentável, podem reduzir os deslocamentos e 
promover uma maior qualidade de vida. 
Considerando essas informações, as proposições foram realizadas no Distrito da Barra 
Funda, tanto na área de referência como na área foco, visando
de condicionantes para obter, assim, melhores resultados. Com isso, foram retratadas 
questões de planejamento urbano, adensamento populacional, implantação de vegetação 
urbana e de espaços multifuncionais. 
Por meio dessa abordagem, fez
adensamento, a multifuncionalidade e a mobilidade urbana mais sustentável, com base na 
aplicação dos conceitos, das estratégias e dos indicadores selecionados. 
Assim, esses foram calculados na
verificar a melhora substancial nos dados com a aplicação das propostas que convergem 
para cenários mais sustentáveis, como, por exemplo, a acessibilidade plena para ciclistas e 
pedestres, proporcionando um aumento de 15 vezes na área abastecida por percursos de 
bicicletas e um aumento de 42% das áreas de calçadas. Além disso, na área foco, existiria 
uma quantidade de vagas de estacionamento para as bicicletas 4 vezes maior do que às 
destinadas aos automóveis. 
Quanto ao transporte coletivo motorizado, a criação de áreas de ultrapassagem e o aumento 
da baía de parada dos ônibus seriam capazes de elevar a sua velocidade de 15 km/h para 
25 km/h, impactando diretamente na redução de 40% nos tempos de viagem

exclusão de cerca de 10% do espaço público destinado para estacionamento de veículos, 
existiria a utilização desse espaço por pedestres e ciclistas. 

 
Comparativo entre os cenários atual e proposto em relação à área de pedestre

Fonte: Elaborado pelas autoras (2012) 

Indicador 5: Acessibilidade à rede de bicicletas - Antes da proposta, existia um inexpressivo 
espaço compartilhado com a bicicleta: apenas 6,6% do distrito. Com a aplicação da 
proposta, todo o distrito se tornaria acessível, seja por ciclovia (vias locais principais) ou por 

is secundárias), no raio de 300 m, conforme o indicador. 

As propostas realizadas neste trabalho condizem com os modelos teóricos pesquisados, 
onde a cidade que melhor corresponde aos princípios de sustentabilidade, a que otimiza os 
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e o uso do transporte coletivo; limitam o uso do automóvel; flexibilizam os 

deslocamentos; evitam a dispersão para áreas desprovidas de infraestrutura, ou 
ambientalmente protegidas; gerenciam o crescimento urbano; intensificam a convivência por 

paços públicos e áreas verdes, favorecendo a coletividade. 
se, não só para o Distrito da Barra Funda, mas para a Região 

Metropolitana de São Paulo de uma forma geral, que a mobilidade urbana sustentável não é 
rem muitos deslocamentos diários motivados, principalmente, pela 

distância entre o local de moradia e as demais atividades cotidianas. Em contrapartida, 
existem áreas sem uso ou subutilizadas em áreas centrais, providas de infraestrutura, que, 

a mobilidade urbana mais sustentável, podem reduzir os deslocamentos e 
promover uma maior qualidade de vida.  
Considerando essas informações, as proposições foram realizadas no Distrito da Barra 
Funda, tanto na área de referência como na área foco, visando integrar os principais grupos 
de condicionantes para obter, assim, melhores resultados. Com isso, foram retratadas 
questões de planejamento urbano, adensamento populacional, implantação de vegetação 
urbana e de espaços multifuncionais.  

rdagem, fez-se a qualificação/quantificação da relação entre o 
adensamento, a multifuncionalidade e a mobilidade urbana mais sustentável, com base na 
aplicação dos conceitos, das estratégias e dos indicadores selecionados.  
Assim, esses foram calculados na situação atual e na situação futura, onde foi possível 
verificar a melhora substancial nos dados com a aplicação das propostas que convergem 
para cenários mais sustentáveis, como, por exemplo, a acessibilidade plena para ciclistas e 

ndo um aumento de 15 vezes na área abastecida por percursos de 
bicicletas e um aumento de 42% das áreas de calçadas. Além disso, na área foco, existiria 
uma quantidade de vagas de estacionamento para as bicicletas 4 vezes maior do que às 

Quanto ao transporte coletivo motorizado, a criação de áreas de ultrapassagem e o aumento 
da baía de parada dos ônibus seriam capazes de elevar a sua velocidade de 15 km/h para 
25 km/h, impactando diretamente na redução de 40% nos tempos de viagem desse modal.

exclusão de cerca de 10% do espaço público destinado para estacionamento de veículos, 

Comparativo entre os cenários atual e proposto em relação à área de pedestre 

Antes da proposta, existia um inexpressivo 
espaço compartilhado com a bicicleta: apenas 6,6% do distrito. Com a aplicação da 
proposta, todo o distrito se tornaria acessível, seja por ciclovia (vias locais principais) ou por 

is secundárias), no raio de 300 m, conforme o indicador.  

As propostas realizadas neste trabalho condizem com os modelos teóricos pesquisados, 
onde a cidade que melhor corresponde aos princípios de sustentabilidade, a que otimiza os 

é mais eficiente, é a cidade policêntrica e adensada. Segundo os principais 
ECHENIQUE et al., 2010; Newman; Kenworthy, 1999; ROGERS, 2001; RUEDA et 

, isso acontece justamente porque essas cidades priorizam o pedestre, o 
e o uso do transporte coletivo; limitam o uso do automóvel; flexibilizam os 

deslocamentos; evitam a dispersão para áreas desprovidas de infraestrutura, ou 
ambientalmente protegidas; gerenciam o crescimento urbano; intensificam a convivência por 

se, não só para o Distrito da Barra Funda, mas para a Região 
Metropolitana de São Paulo de uma forma geral, que a mobilidade urbana sustentável não é 

rem muitos deslocamentos diários motivados, principalmente, pela 
distância entre o local de moradia e as demais atividades cotidianas. Em contrapartida, 
existem áreas sem uso ou subutilizadas em áreas centrais, providas de infraestrutura, que, 

a mobilidade urbana mais sustentável, podem reduzir os deslocamentos e 

Considerando essas informações, as proposições foram realizadas no Distrito da Barra 
integrar os principais grupos 

de condicionantes para obter, assim, melhores resultados. Com isso, foram retratadas 
questões de planejamento urbano, adensamento populacional, implantação de vegetação 
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adensamento, a multifuncionalidade e a mobilidade urbana mais sustentável, com base na 

situação atual e na situação futura, onde foi possível 
verificar a melhora substancial nos dados com a aplicação das propostas que convergem 
para cenários mais sustentáveis, como, por exemplo, a acessibilidade plena para ciclistas e 

ndo um aumento de 15 vezes na área abastecida por percursos de 
bicicletas e um aumento de 42% das áreas de calçadas. Além disso, na área foco, existiria 
uma quantidade de vagas de estacionamento para as bicicletas 4 vezes maior do que às 

Quanto ao transporte coletivo motorizado, a criação de áreas de ultrapassagem e o aumento 
da baía de parada dos ônibus seriam capazes de elevar a sua velocidade de 15 km/h para 

desse modal. 



Outras intervenções também contribuiriam para a obtenção de cenários mais sustentáveis, 
como a adoção de traffic calming, a retirada das vagas de estacionamento de carros nas 
ruas e a destinação de apenas 20% do viário da área foco à circulação de automóveis. 
Todas essas ações aliadas ao adensamento populacional, aos usos mistos, a introdução de 
vegetação urbana e a melhoria da microacessibilidade, entre outros, fomentariam 
deslocamentos em distâncias menores, passíveis de serem realizadas em transporte 
coletivo, a pé e de bicicleta, possibilitando, inclusive, um maior convívio social. 
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