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A mobilidade urbana engloba diversos meios de locomoção, ou seja, os modais. Dentre 
eles é possível citar os públicos e privados, e também os de uso coletivo e individual. 
Os transportes de uso público normalmente são coletivos, tais como os trêns, ônibus, 
vans, entre outros. Já os de uso privado podem ser de uso coletivo, no caso os 
automóveis que podem transportar mais pessoas, em alguns casos até 7 pessoas em 
um automóvel de passeio, e de uso privado como as motocicletas, bicicletas e outros 
semelhantes. 
Atualmente a grande região metropolitana de São Paulo sofre com a alta taxa de 
poluição e trânsito obstruído nas vias públicas, devido ao grande volume de 
automóveis. Visto que muitas pessoas saem dos bairros para os grandes centros, para 
trabalhar, se divertir e estudar. Normalmente estes veículos de passeio são 
preenchidos por apenas uma ou duas pessoas no máximo por veículo, o que pode 
ocupar um grande espaço em metros quadrados por pessoa. 
O governo do Estado de São Paulo em conjunto com a Prefeitura do município de São 
Paulo estabelecem algumas medidas para reduzir este grande problema. Dentre elas 
pode-se citar: 

 Faixa exclusiva para ônibus; 

 Trêm e malha ferroviária; 

 Rodízio de trânsito; e 

 Ciclovias. 
Para abordar melhor o conceito destas medidas, será explanado abaixo o que cada 
uma delas pode representar, tanto em benefícios, quanto em malefícios, para a 
melhoria da locomoção urbana. 
 
Faixa exclusiva para ônibus 
As faixas exclusivas para ônibus foi uma das soluções para estimular cidadão a utilizar 
o ônibus como transporte do seu dia a dia, afim de desafogar o congestinamento no 
trânsito das vias públicas causadas pelo excesso de veículos de passeio. Considerando 
que em um ônibus são transportados em média de cinco a seis passageiros por metro 
quadrado (confortavelmente), enquanto que em automóveis de passeio um único 
cidadão, sendo ele o motorista, ocupa em torno de oito metros quadrados. 
As grandes vantagens da redução de veículos de passeio na ruas são inúmeras. Os 
benefícios são claros, pois há uma redução considerável na emissão de dióxido de 
carbono (CO2), que colabora com a poluição, a péssima qualidade do ar e o efeito 
estufa, a redução da poluição sonora e a redução do trânsito caótico nos grandes 
centros. 



 
 

Por outro lado, existem diversas queixas por conta dessas medidas. Entre elas pode-se 
enfatizar a falta de ônibus nas vias, a demora da locomoção, principalmente aos fins de 
semana, feriados e horários noturnos, o desconforto dentro dos ônibus lotados e a 
falta de estrutura e segurança nos pontos de ônibus. 
 
Trêns e malha ferroviária 
Pode-se considerar que o transporte metroferroviário, no caso de São Paulo 
compreendidos pela CPTM e Metrô, hoje é um dos melhores e o mais eficaz transporte 
da região metropolitana. Pois este é o tipo modal que transporta mais passageiros em 
menor tempo e com mais segurança. 
As queixas dos cidadãos baseiam-se no volume de pessoas que frequentam este meio 
de transporte em determinados horários, deixando muito desconfortável a viagem. Os 
piores horários são pela manhã entre 6h e 9h e ao entardecer entre 16h e 19h. A fim 
de reduzir o incômodo aos idosos, gestantes, pessoas com deficiência e mobilidade 
reduzida, o Metrô e a CPTM reservam alguns vagões em estações específicas para 
essas pessoas dentro dos horários supracitados. 
Outro ponto problemático que o Metrô e a CPTM apresentam é em questão da malha 
metroferroviária. Ela é disposta de maneira a ligar alguns bairros ao centro através de 
ramais únicos, deixando a maioria dos bairros sem atendimento. O ideal seria que a 
mesma fosse ramificada, tornando acessível a locomoção de um bairro para o outro, e 
não sendo o passageiro obrigado ir até as estações centrais.  
Usando como exemplo, um cidadão que sai da estação ferroviária de Suzano na zona 
leste de São Paulo, e deseja se locomover até a estação ferroviária de Rio Grande da 
Serra, precisa se direcionar até a estação ferroviária de Guaianazes, onde fará uma 
baldiação e embarcará em outro trem com destino a estação ferroviária do Brás, para 
então seguir viagem em destino a estação Ferroviária Rio Grande da Serra. Este 
cidadão, além de perder muito tempo e obter um desgaste físico, acaba sendo mais 
um passageiro ocupando o local de quem realmente deseja se locomover para as 
estações centrais, ocupando desnecessáriamente espaço nos trens da CPTM. 
Mais um ponto a ser considerado foi o grande investimento feito na compra de trêns 
para o metrô e para a CPTM, sem ao menos ter a quantidade de vias necessárias para 
o locomoção dos mesmos. 
De  certa forma, com todos os impecílios, a locomoção em linhas metroferroviárias são 
a melhor alternativa. Basta apenas melhores investimentos com direção correta. 

 
 
Rodízio de trânsito 
O rodízio de trânsito é uma restrição para a circulação de veículos, onde são definifos 
dois números do final de placas por dia da semana, que é determinado pela CET – 
Companhia de Engenharia de Tráfego. 
Nas segundas-feiras a restrição de circulação são para os finais de placas 1 e 2, terças-
feiras 3 e 4, quartas-feiras 5 e 6, quintas-feiras 7 e 8 e sextas-feiras 9 e 0. 
O rodízio de trânsito criado inicialmente para redução da emissão de gases poluentes, 
ajudou no alívio do congestinonamento das vias do centro expandido, porém acaba 



 
 

não sendo uma solução para o problema devido o fato dos diversos cidadãos ter mais 
de dois veículos com placas diferentes na garagem. 
Existem propostas para o aumento do número de placas restritas. Estas propostas 
ajudariam a driblar a manobra que os cidadãos cometem em ter dois veículos ou mais, 
e também consequentemente melhorariam a condição do trânsito. 

 
Ciclovias 
As ciclovias ou ciclofaixas, como são chamadas,  são uma alternativa saudável, 
ecológicamente correta e trazem benefícios para a cidade. 
O atual prefeito fez investimentos nessa área por conta dos problemas atuais e por 
acreditar que esta é uma alternativa de incentivar a população a deixar os seus 
veículos em casa, e assim melhorar a condição da circalação do trânsito, reduzir a 
super lotação dos trêns e ônibus e melhorar a qualidade do ar. 
Há diversos tipos de ciclofaixas, como as que funcionam em dias e horários específicos, 
as que funcionam em locais reservados e as que funcionam em vias públicas, dividindo 
o espaço com veículos automotores. 
A vantagem é que recentemente estas vias foram liberadas para a circulação de outros 
meios de locomoção. Além das bicicletas também são altorizadas as cadeiras de rodas, 
patinetes, patins e skates. 
Com vista para os benefícios trazidos para a cidade, o banco Itaú em conjunto com a 
prefeitura do município de São Paulo está realizando uma ação de disponibilizar o 
aluguel bicicletas com a possibilidade de pagamento através do bilhete único, 
deixando em vários pontos da cidade, inclusive aqueles que não possuem ciclofaixas, 
postos de aluguel ou devolução de bicicletas emprestadas. 
As reclamações mais frequentes dos cidadãos que utilizam as ciclofaixas referem-se a 
falta de local apropriado para deixar as suas bicicletas particulares quando chegam ao 
seu destino, a falta de local apropriado para um banho após o esforço físico, nas 
empresas, a falta de segurança nas ciclofaixas, deixando o ciclista vulnerável a 
qualquer ação de meliantes e a falta de manutenção das vias. 
Para finalizar, conclui-se que o trânsito na cidade de São Paulo está caótico, e os 
transportes coletivos estão saturados em determinados horários. As ciclofaixas são 
uma alternativa muito boa para os problemas atuais, elas proporcionam benefícios 
para a cidade e para o cidadão, porém necessitam de mais investimentos e estímulos 
nesta área. 
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