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RESENHA 
O presente trabalho apresenta a proposta de implantação de uma linha de metrô leve do tipo 
monotrilho na região SO da RMSP, visando proporcionar maior acessibilidade territorial à população 
da região do M’Boi Mirim. Estudo de inserção de um novo modo de transporte coletivo, o metrô leve, 
para melhor atender a população e requalificar a região. 
 
PALAVRAS–CHAVE 

metrô leve, inserção urbana, monotrilho. 
 

 
INTRODUÇÃO 
 
Escolha do monotrilho 
Diversos aspectos levaram à escolha dessa tecnologia para o atendimento de demandas 
intermediárias entre aquelas que podem ser atendidas por um corredor de ônibus e aquelas que 
exigem uma linha de metrô, destacando-se os seguintes: 

 Capacidade de atender regiões com difícil relevo e alta densidade populacional. 

 Comparado ao Metrô, sua implantação é bem mais rápida e com um custo 50% inferior. 

 Sua estrutura leve gera pouco impacto urbano nas regiões atendidas, tanto do ponto de vista 
físico, quanto estético. 

 

 

Projeto conceitual  

Monotrilho SPTrans 

 

 

 

 

 

Com capacidade para transportar mais de 30 mil passageiros por hora, por sentido de movimento e 
na secção mais crítica da via, permite a integração com outros meios de transporte, o que aumenta e 
melhora a mobilidade da população. Enquanto nas grandes metrópoles aplica--se como sistema 
complementar ao metrô (caso de São Paulo), em cidades de médio porte pode assumir o papel de 
estruturador da oferta de transporte público.   

 

 Comparado ao corredor de ônibus, é mais rápido e mais seguro por circular em vias próprias, 
sem sofrer interferências do fluxo de veículos da cidade. 
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 Movido a energia elétrica, não polui o ar e é extremamente silencioso. Em caso de problemas 
na rede elétrica, seus dispositivos de segurança permitem levar os passageiros até a estação 
mais próxima. 

 
As linhas 
O trecho 1 a ser construído ligará o Jardim Ângela, no sudoeste da cidade, ao Terminal Santo Amaro, 
seguindo um traçado alternativo ao do atual corredor de ônibus da Estrada do M'Boi Mirim, que será 
mantido e requalificado. 
O trajeto total terá cerca de 11 km de extensão e exigirá um investimento  aproximado de 850 milhões 
de reais. Em seu percurso, o monotrilho se integrará com a Linha 9 (Esmeralda) da CPTM, na 
Estação Socorro e com a Linha 5 (Lilás) do Metrô, na estação Santo Amaro.  
A linha terá estações a cada 900 metros e os trens passarão em intervalos de um minuto e meio. O 
projeto inclui intervenções para reurbanização e modernização da região, que pretendem incentivar o 
desenvolvimento sócio-econômico na área do entorno de toda a obra.  
Atualmente, 25 mil passageiros são transportados por hora e por sentido de movimento (na secção 
mais crítica) no Corredor da Estrada do M´Boi Mirim, a bordo dos 300 ônibus que passam a cada 60 
minutos. Um dos principais entraves ao bom funcionamento desse Corredor é ser interrompido por 32 
cruzamentos semaforizados, que prejudicam a fluidez e também a regularidade no tráfego dos 
coletivos, apesar das constantes operações especiais envolvendo agentes da Companhia de 
Engenharia de Tráfego (CET) e da São Paulo Transporte S.A. (SPTrans). Com o monotrilho, o tempo 
gasto no trajeto deve cair para um terço, e não sofrerá variações ao longo de todo o dia, uma vez que 
o sistema, por ser totalmente segregado, é imune à interferência do trânsito. 
A implantação do monotrilho e a requalificação do atual Corredor Jardim Ângela / Guarapiranga / 
Santo Amaro irão exigir a construção de um novo Terminal Jardim Ângela, uma vez que o atual, por 
ter porte reduzido, não tem condições de atender integralmente às grandes demandas de integração 
previstas para a alimentação dos dois sistemas estruturais, o monotrilho e o corredor de ônibus.   
 

A tecnologia 
O monotrilho é um tipo de metrô leve, que utiliza pneus em vez de rodas de ferro e trafega sobre um 
trilho único, metálico ou de concreto. Pode usar trens de quatro a oito carros, de acordo com a 
demanda. Esses trens são mais leves e silenciosos do que os do metrô, e podem atingir velocidades 
maiores que 80 km/h. Já há projetos de até 120 Km/h. 
 

O monotrilho é mais barato que os sistemas tradicionais sobre trilhos (trem e metrô) e de construção 
mais rápida. Exige aproximadamente a metade do investimento de uma linha de metrô equivalente, e 
transporta também a metade dos passageiros. A título de comparação, a Linha 3 (Vermelha) do Metrô 
de São Paulo consegue transportar 75 mil passageiros/hora/sentido (na secção mais crítica da via), 
um recorde mundial. 
O monotrilho é o único meio de transporte no qual a via possui largura inferior ao veículo, o que além 
de exigir menos desapropriações contribui para sua melhor inserção na cidade. 
 

Monotrilhos no Mundo 
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Dubai, Emirados Árabes   Monotrilhos no Japão   Chongqing, China Las Vegas, EUA 

 

 
REDE DE METRÔS LEVES (MONOTRILHOS) PARA SÃO PAULO 
 
São Paulo centraliza, hoje, uma rede de mais de mil cidades, que incluem desde as suas vizinhas, até 
urbes situadas em outros países. É conhecido o caso singular de turistas que vêm de vários países 
africanos para fazer compras no centro da cidade, utilizando-se para isso de todos os meios coletivos 
e públicos de transporte. O Centro da cidade chega a receber até um milhão de consumidores em fins 
de semana. 
Essa condição de “Cidade Global” faz com que 70% dos fluxos nacionais de pessoas e veículos, de 
cargas e bens, de serviços e informações, circulem por uma enorme mancha geográfica que, em 
forma de um imenso “V”, tem em São Paulo o seu vértice principal. De fato, nos cerca de 100 
municípios vizinhos da Capital, que ocupam apenas 0,5% do território brasileiro, são gerados quase 
30% do PIB nacional.  
Quando se analisa o extraordinário e recentíssimo crescimento das viagens paulistanas feitas nos 
ônibus municipais, no metrô e nos trens metropolitanos, resta uma pergunta no ar: por que teriam os 
paulistanos passado a viajar mais nos últimos 6 anos? Seria o aumento da renda ou a diminuição do 
desemprego a causa? Ou, ao contrário, seria a melhoria significativa da qualidade dos meios de 
transporte os causadores do desenvolvimento econômico visível em toda a Cidade? 
Na verdade, há uma conhecida relação biunívoca entre circulação e desenvolvimento (Lei de Say), 
que assegura que cidades e países desenvolvidos possuem maior circulação de pessoas e de 
riquezas e, vice-versa, quanto mais fluxos eles têm, mais desenvolvidos tendem a ser. 
São Paulo, há cerca de 6 anos atrás, no fim do governo de Marta Suplicy, observava não mais do que 
8 milhões de viagens/dia em seus três sistemas de transporte principais. Hoje apresenta mais do que 
o dobro disso, isto é, mais de 16,7 milhões de passageiros/dia, incluindo as integrações. 
O efeito disso sobre a economia e a sociedade paulistana e metropolitana são insuspeitos: até mesmo 
os moradores de muitos dos 38 municípios à volta de São Paulo se beneficiam acentuadamente da 
melhoria de todos os sistemas de transporte da Capital, via integração física e tarifária. 
O motivo principal dessa explosão de demanda foi um conjunto pródigo de medidas tomadas por 
várias administrações, que, além de congregarem os planos do Governo do Estado e do Município, 
também deram continuidade a alguns dos planos anteriores. Essa continuidade e integração de 
políticas foi o grande segredo do aumento exponencial da circulação de tudo e de todos. E, dada a 
importância que São Paulo e toda a região que ela centraliza, têm para a economia nacional, essa 
melhoria da circulação paulistana causou e irá causar ainda, importante contribuição para o 
crescimento da produção de riquezas em todas as cidades do país.  
Os fatos concretos que explicam esse crescimento são poucos, mas muito importantes e difíceis de 
implementar: a construção de corredores, que deu prioridade de passagem para os ônibus em meio 
ao difícil trânsito paulistano; a criação do Bilhete Único, que diminuiu em cerca de 30% os gastos com 
transporte da população e permitiu integrar todos os 4,3 mil km de linhas; a integração grátis entre os 
trens do metrô e os da CPTM, seguida pela integração tarifária e física dos trens do metrô e da CPTM 
com os ônibus paulistanos; a substituição de mais de 8,5 mil ônibus mais velhos do Município por 
veículos novos em folha; a compra ou reforma de uma centena de trens do metrô e da ferrovia; a 
construção ou reforma de mais de uma dezena de estações; a construção de novos terminais de 
ônibus (totalizando 30 terminais), bonitos, limpos, seguros e muito funcionais; a imposição de novas 
regras à circulação de caminhões, que deslocou para horários fora-de-pico as entregas que 
contribuíam para engarrafar as vias; a construção de novas avenidas, como a extensão já pronta da 
Radial Leste e, agora, da Nova Jacú Pêssego e do Arco Leste do Rodoanel (60 km de novas vias em 
obras), bem como a inauguração das novas pistas da Marginal Tietê e do novo trecho Sul do 
Rodoanel (que já totaliza 93 km, dos 171 pretendidos), as quais trouxeram melhorias acentuadas 
(mais de 30% a 40%) da velocidade média dos veículos, além da diminuição em quase 50% da 
poluição em muitos bairros, assim como dos acidentes de trânsito. 
Como resultado dessas políticas integradas, o Metrô, que tinha apenas 61 km de linhas, hoje está 
construindo três novos trechos de linhas e projetando uma nova linha de metrô-pesado até 
Brasilândia, assim como está iniciando a construção de duas linhas de metrôs-leves até Cidade 
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Tiradentes e até o Morumbi. São portanto, cinco linhas de metrô convencional e de metrô leve em 
construção. Em 2014, para melhor atender a Copa do Mundo, teremos 99 km de linhas prontas de 
metrô e mais de 40 km de linhas de monotrilho em obras em São Paulo. Já a CPTM, terá todos os 
130 km de linhas instaladas dentro da Capital com trens novos ou completamente reformados; os 
intervalos entre os trens estão sendo reduzidos à metade e muitas novas estações já estão em 
funcionamento. 
Quanto à SPTrans, o corredor Expresso Tiradentes hoje já opera 10 km de corredor, com imensa 
aceitação pelos usuários (76% de ótimo+bom, segundo a ANTP). Finalmente inaugurado, depois de 
10 anos de vários governos e de obras muito controvertidas, esse corredor está agora sendo 
continuado por meio da construção de 23 km de linhas de metrô-leve (monotrilho), num esforço 
conjunto entre Prefeitura e Estado para atender Vila Prudente, Parque São Lucas, São Mateus, 
Sapopemba e Cidade Tiradentes. Além disso, uma primeira linha de metrô-leve será construída pela 
SPTrans no M’Boi Mirim, para servir a uma população usuária de vários bairros populosos da Zona 
Sul, hoje insuficientemente atendidos pelo corredor de ônibus construído há apenas 6 anos, mas já 
esgotado em sua capacidade, apesar de várias melhorias de sua capacidade estarem em andamento, 
com absoluto sucesso.  
Numa política integrada, os governos do Município e do Estado, diante do crescimento e 
requalificação radical da malha sobre trilhos, passaram a optar pela construção de meios que, apesar 
de terem capacidade um pouco menor, são passíveis de vir à luz na metade do tempo e com a 
metade do custo dos metrôs mais pesados. Assim, os mais de 329 km de  linhas sobre trilhos, 
somados aos mais de 160 km de corredores de ônibus da região metropolitana, podem receber um 
novo elemento de estruturação urbana preconizado por Prestes Maia há 80 anos – o Plano de 
Avenidas. 
De fato, Prestes Maia havia projetado a construção de anéis progressivamente periféricos em torno do 
Centro, para quebrar a vicissitude histórica e geográfica que constrange os fluxos paulistanos a 
passarem todos pelo centro. Os metrôs leves poderão representar um elemento novo e criativo para 
obter maior sinergia das linhas férreas troncais, evitando que os viajantes tenham que fazer longas 
viagens pelo centro para atingir destinos que, em grande parte das vezes são periféricos. Eles serão 
um elemento de aumento significativo da acessibilidade integral ao território metropolitano todo e não 
só da Capital. 
Os metrôs-leves são um meio de transporte eletrificado, que custam a metade dos metrôs ditos 
“pesados” e que rodam silenciosamente sobre pneus e trilhos de concreto ou aço, quase sempre em 
vias elevadas e muito esbeltas, que permitem revelar aspectos novos da paisagem urbana. Muito 
confortáveis, eles possuem todos os requisitos de segurança e rapidez dos metrôs tradicionais. 
Inventados e testados há mais de um século na Alemanha, eles estão hoje em todos os continentes. 
Dentre os metrôs-leves, os monotrilhos têm uma história exemplar de segurança e de efetividade 
urbana. Não por menos já são mais de 50 sistemas instalados em todo o mundo. Sua capacidade de 
transporte pode atingir a faixa “média-alta” de pouco mais de 40 mil a 50 mil passageiros/hora por 
sentido, na secção mais crítica da linha. Eles encontram o seu nicho de mercado ao servirem como 
alimentadores dos sistemas mais pesados, como os metrôs e as ferrovias. Em São Paulo, eles 
permitiriam aliviar grandemente as linhas e estações mais sobrecarregadas, como a Sé, a Leste-
Oeste e a Norte-Sul. A imensa vantagem que têm os monotrilhos é a de tomarem apenas a metade 
do tempo de projeto e construção. Além disso, dois deles, em determinadas condições poderiam vir a 
substituir, com enorme vantagem urbana, uma única linha de metrô. Também o seu custo por km é de 
cerca da metade do custo dos metrôs-pesados. 
No M’Boi Mirim, a linha de metrô-leve que está sendo projetada prevê um amplo processo de 
renovação urbana ao longo de todo o traçado. Os terminais e as estações do monotrilho previstas 
deverão contemplar a instalação de serviços públicos associados ao transporte, como serviços 
hospitalares de apoio, poupa-tempo, escritórios avançados da Prefeitura, lan-houses públicas etc. O 
inevitável processo de remoção de habitações precárias, hoje instaladas em áreas de risco e em 
margens e até mesmo sobre o leito de córregos, deverá se dar oferecendo como alternativa moradias 
dotadas de infra-estrutura condominial, apartamentos maiores do que as habitações atuais, quadras 
de esporte e lazer e localização privilegiada, próxima às estações e terminais. Os técnicos de 
manutenção, operadores e empregados do Metrô-Leve deverão ser recrutados, em grande parte, 
entre moradores e jovens alunos das escolas técnicas da própria região. O entorno da linha deverão 
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ser providos de melhorias ambientais e paisagísticas significativas, até agora incomuns em outros 
meios de transporte. 
São Paulo que já tem quase 338 km de vias exclusivas para transporte público na Cidade (e 489 km 
na Região Metropolitana), caminha célere e firmemente para ter 600 km de vias exclusivas de 
transporte público coletivo, equiparando-se a muitas cidades importantes do mundo. Para tanto, o 
horizonte da Copa é a meta a ser atingida – e ele já está aí. Nesse sentido, somente a cidade de São 
Paulo saiu muito à frente das cidades co-irmãs que vão sediar os jogos. De fato, somando-se os 130 
km de linhas férreas já totalmente renovadas, aos 99 km de linhas de metrô, mais 133 km de 
corredores de ônibus e os mais de 42 km de novas linhas de metrôs-leves (monotrilhos), a 
contribuição de São Paulo para a melhoria da qualidade de vida de sua população e para o 
crescimento econômico de todo o País será, sem dúvida, muito significativo. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Monotrilho M’Boi Mirim  - Trecho 1 – 11km 

Monotrilho M’Boi Mirim  - Trecho 2 – 5 km 

Monotrilho M’Boi Mirim – Trecho 3 – 10 km  

Monotrilho M’Boi Mirim – Trecho 4 – 8 km  

 

 

 

A solução adotada em São Paulo para o atendimento de demandas de transporte público na faixa dos 
15 a 25 mil passageiros/hora/sentido tem sido por meio de corredores de ônibus em faixa exclusiva. 
Entretanto, existem casos em que o emprego deste tipo de solução tem sido dificultado por 
peculiaridades locais, tais como descontinuidade ou largura insuficiente da via diretriz, ocupação 
intensa da área de implantação, exigindo desapropriações que acabam por descaracterizar o serviço 
proposto, rejeição da população por razões diversas, tais como ruído, poluição e intrusão visual, 
topografia difícil exigindo onerosas obras complementares etc.  
Hoje em dia, a SPTrans vem considerando, para situações como estas, a utilização do Monotrilho, no 
qual o único trilho é uma viga suspensa, apoiada em pilares distantes cerca de 30m entre si. 
Montados sobre esse trilho correm silenciosamente trens elétricos com dois a nove carros de até 3m 
de largura, equipados com pneus que se apóiam sobre a superfície superior do trilho, enquanto que 
rodas-guia adicionais, apoiadas nas laterais do trilho, mantém o equilíbrio da composição. Cada carro 
pode transportar entre cem e 150 passageiros e o intervalo entre trens é de dois minutos, podendo 
chegar até a 75 segundos. Com trens de seis carros, a capacidade de cada trem variará entre 600 e  
900 passageiros e a capacidade máxima do sistema poderá alcançar 30 mil passageiros/hora/sentido.  
Com intervalos de 90 segundos e trens de oito carros, a capacidade de transporte poderá alcançar 40 
mil pass/hs na secção mais critica da via. 
O Monotrilho é um modo de transporte que, apesar de ter mais de cem anos, só agora está se 
expandindo aceleradamente. Há cerca de 54 sistemas instalados e funcionando no mundo. 
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Trata-se de uma composição ("trem") com vários carros ("vagões"), de concepção bem mais leve, 
barata e rápida de instalar que os metrôs, trens e VLT (bondes modernos). Corre sobre pneus e faz 
menos ruído que os demais. Tem design futurístico e muito atraente. 
O monotrilho é o único modo de transporte no qual a via tem largura inferior à do veículo, o que além 
de exigir menos desapropriações, contribui para sua melhor inserção na cidade.  
Atualmente, quase sempre é aéreo e apoiado sobre um suporte único ("trilho" - daí o nome de 
Monotrilho) e central à via onde circula. A largura dessa via é menor que as dos demais sistemas, 
equivalendo à do próprio trem. Por isso exige menos desapropriação e incomoda menos durante sua 
construção e operação.  
O Monotrilho atende a ofertas de transporte de média e média-alta capacidade, aproximando-se do 
limite inferior dos metrôs. Vem sendo utilizado em ligações de aeroportos (Haneda-Tókio) e, mais 
recentemente, em transporte de massa (Kuala Lumpur em operação e Mumbai em construção), 
embora tenha sido utilizado até agora em grandes parques de diversão (Na Disneylândia transporta 
200 mil pass/dia).  
Sua capacidade de transporte na hora pico pode vir a ser superior à metade daquela dos metrôs 
pesados. O Metrô de SP  vem transportando até 75 mil p/h x s na Linha Leste Oeste, mas com grande 
desconforto. Nossos corredores de ônibus mais potentes chegam a 25 mil pass/h x s. Em outros 
lugares do mundo, dizem - mas não provam -, os corredores podem chegar a ter 48 mil pass/h x s.  
 

   
 
 
 
 
 
 
Monotrilho:   VLT: 
Estrutura leve  Estrutura pesada 
 
 
 
 
Há três linhas em São Paulo: duas da Cia. do Metrô e uma da SPTrans.  
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O da Linha 17 da Cia. do Metrô (18km) ligará a Linha Norte-Sul com Congonhas, descerá pela Av. 
Água Espraiada, até Paraisópolis, depois até o Estádio do Morumbi e se integrará com a Linha 4. O 
da Linha 2 dessa mesma empresa (24km) ligará a Vila Prudente com Cidade Tiradentes. E o da 
SPTrans terá 11km, de Jardim Angela até Santo Amaro.  

 
SUBPREFEITURA / DISTRITO POPULAÇÃO ÀREA - km

2
 

Subprefeitura de M´Boi Mirim   

Jardim Ângela 245.805 37,84 

Jardim São Luís 239,161 25,75 

Subprefeitura de Campo Limpo   

Campo Limpo 191,527 12,60 

Capão Redondo 240,793 13,85 

Subprefeitura de Socorro   

Socorro 39.097 12,02 

Cidade Dutra 191,389 28,07 

Grajaú 333,436 93.06 

Totais da área de interesse 764.856 89,46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os custos médios dos Monotrilhos são de US$ 50 milhões/km, podendo chegar a 75 milhões em 
casos mais complexos e a 25 milhões em casos mais simples. No caso dos metrôs os custos oscilam 
entre US$100 milhões/km e US$200 milhões/km. O prazo de implantação é a metade dos metrôs.  
Em resumo: o Monotrilho custa entre 1/4 e 1/3, transporta a 1/2 e demora a 1/2 do tempo para 
construir, se comparado a um metrô convencional. 
O Projeto do Monotrilho em Jardim Ângela será acompanhado de obras de urbanização. 
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Por sua capacidade de atendimento de demandas de média capacidade, o metrô leve tem sido usado 
como complemento de sistemas de metrô convencional, como por exemplo no acesso a aeroportos. 
No Japão a ligação por monotrilho ao aeroporto de Haneda transporta de 123 mil a 173 mil 
passageiros/dia. Mas também é crescente seu uso como transporte urbano de massa. Além de 
existirem em várias cidades do Japão, encontram-se em operação metrôs leves do tipo monotrilho em 
Kuala-Lumpur, Malásia, e em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A linha de Chongqing, na China, 
opera desde junho de 2005. Com 19 km e 18 estações, transporta atualmente cerca de 30 mil 
passageiros na hora de maior demanda. O sistema de Las Vegas, nos EUA está sendo expandido e 
uma nova linha em linha de Mumbai, na  Índia, está  em construção. 
Em São Paulo, duas linhas de monotrilho estão sendo construídas e a PMSP está trabalhando para 
implantar uma terceira linha de metrô leve com tecnologia monotrilho. O primeiro trecho deverá ligar o 
Jardim Ângela ao Terminal Santo Amaro, seguindo um traçado alternativo ao do atual corredor de 
ônibus, o qual será requalificado e mantido. Em seu trajeto, se integrará com a Linha 9 (Esmeralda) 
da CPTM, na Estação Socorro, e com a Linha 5 (Lilás) do metrô na estação Santo Amaro. Em etapas 
posteriores estão previstas extensões até às estações Vila Olímpia, da linha Esmeralda da CPTM, e 
Vila Sônia, da linha Amarela do metrô, esta última passando por Capão Redondo, onde novamente se 
integrará com a Linha 5 do metrô, e pelo terminal de ônibus Campo Limpo, já existente e em 
operação. 
Com a criação de duas saídas independentes, por metrô leve, da região do Jardim Ângela, uma com 
destino a Santo Amaro e Vila Olímpia e outra entre Capão Redondo e Vila Sônia, se reduziria a 
sobrecarga das saturadas pontes da Zona Sul, integrando essas regiões diretamente ao metrô 
convencional e à ferrovia, o que aliviaria o congestionado trânsito da região e propiciará novas 
condições para o desenvolvimento da região beneficiada. 
O traçado que está sendo desenvolvido para o metrô leve, na ligação entre o Jardim Ângela e o 
Terminal Santo Amaro, deverá seguir em paralelo à atual Estrada do M´Boi Mirim, desviando-se para 
um lado e para outro em determinados pontos . Com esta estratégia pretende-se ampliar a faixa de 
atendimento do transporte público coletivo estrutural na região, ao mesmo tempo em que se mantém 
a continuidade da operação do corredor de ônibus. Traz ainda a vantagem de melhorar a inserção da 
linha na difícil topografia da região. Além disso, se terá reduzida a um mínimo a perturbação causada 
pelas obras sobre os atuais fluxos de ônibus e carros na região. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Há vários fabricantes no mundo todo. A ALWEG, da Alemanha, foi a que inventou. A Hitachi, do 
Japão, é a que mais tem instalado. A Bombardier, do Canadá, também tem longa tradição e está 
construindo a Linha 2 em São Paulo. A SCOMI, da Malásia, construiu o de Kuala Lumpur e está 
construindo o de Mumbai, na Índia e a Linha 17 em São Paulo. Outros fornecedores europeus têm 
manifestado interesse, entre os quais a Intamin, Suíça, que construiu a linha de 5km de Moscou. 
Merece destaque o fato de que duas das linhas consideradas pela SPTrans para inclusão nesse 
estudo ligam a região do Jardim Ângela com Santo Amaro, uma pela diretriz geral da Estrada do 
M´Boi Mirim e a outra integrando O Terminal Capelinha e a estação Capão Redondo da linha 5 Lilás 
com o Terminal Campo Limpo e a estação Vila Sonia da linha 4 Amarela. Essa é justamente uma 
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daquelas ligações que não pode ser adequadamente atendida por um corredor nos moldes 
tradicionais, conforme citado no início deste documento. De fato, o corredor ali existente, denominado 
Jardim Ângela/ Guarapiranga/Sto.Amaro enfrenta sérios problemas de desempenho e de segurança, 
sendo a via da cidade que apresenta o maior número de mortes por quilômetro devidas a acidentes 
de trânsito, os quais afetam principalmente os passageiros dos ônibus. As ações meramente 
corretivas, algumas em execução e outras a serem detalhadas, deverão reduzir essa sinistralidade e 
melhorar a fluidez do trânsito, mas muito pouco poderão acrescentar à capacidade do Corredor, cada 
vez menos suficiente face ao crescimento extraordinário que a região vem tendo.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Estação do metrô leve proposto para o M´Boi Mirim. 

 
 
 
 

Esquema completo da linha Vl. Olímpia - Santo Amaro – 
Jd. Ângela - Capão Redondo - Vl. Sônia 

 
 
A implantação do metrô leve com tecnologia monotrilho e a requalificação do atual corredor irão exigir 
a construção de um novo terminal Jardim Ângela, uma vez que o atual, por ter porte reduzido, não 
tem condição de atender integralmente às grandes demandas de integração previstas para a 
alimentação dos dois sistemas estruturais, o monotrilho e o corredor de ônibus. Sua localização e 
projeto estão atualmente sendo detalhados.  
Os estudos funcionais do metrô leve do M´Boi Mirim detectaram grande carência de infra-estruturas 
de uso público em sua área de influência. Assim sendo, está previsto que às estações e terminais do 
monotrilho, bem como às instalações de pátios de manobras e de manutenção da frota do sistema  
deverão estar associados outras instalações e atividades de interesse público e social, tais como 
auditórios, bibliotecas, centros sociais, equipamentos de saúde, de apoio jurídico e de segurança. Do 
mesmo modo se prevêem empreendimentos comerciais associados como lojas e serviços diversos, 
que serão de grande utilidade para a população local. 
É ainda intenção da Municipalidade, desenvolver programas de treinamento para formar jovens 
egressos das escolas técnicas locais, que possam vir a ser os futuros operadores de estações e 
técnicos da rede de metrô leve. 

T. V. Olímpia

T. Águas Espraiada

T. Sto Amaro

T. Guarapiranga

T. Jd Ângela

T. Capelinha

T. C. Limpo

T. C. Redondo

T. Lgo do Campo Limpo

6,0 km

4,0 km

5,0 km

11,0 km

5,5 km

2,5 km

T. J. Dias

T. V. Sônia

Linha Monotrilho

Prolongamento

Estação Monotrilho

Terminais  Projetados

Terminais Existentes

Pátios de Manobra

Corredores SPTrans

Estação CPTM

Linha CPTM

Linha 5 do Metrô

Estações Metrô

Linha de proteção aos Mananciais
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