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RESENHA
Com o objetivo de conhecer as formas de deslocamento da população da região do M´Boi 
Mirim, foi feita análise das viagens realizadas diariamente, utilizando-se dados da Pesquisa 
OD/2007. Essa análise precedeu a proposta de implantação de um sistema monotrilho na 
região, visando aumentar a mobilidade e proporcionar maior acessibilidade à população.
PALAVRAS-CHAVE
acessibilidade, mobilidade, Pesquisa Origem-Destino/07
INTRODUÇÃO
A Região do M´Boi Mirim, formada pelos Distritos Campo Limpo, Capão Redondo, Jardim 
Ângela  e  Jardim  São  Luis,  localizada  a  sudoeste  do  Município  de  São  Paulo,  possui 
inúmeros fatores que dificultam a mobilidade e provocam dificuldades de acessibilidade a 
tudo que a cidade oferece à sua população. 
A partir da década de 50, houve um grande adensamento ao sul do canal do Guarapiranga 
pela necessidade de acomodar  uma grande quantidade de mão de obra  necessária ao 
processo  de  industrialização  dando  surgimento  a  loteamentos  periféricos  sem  qualquer 
plano urbano prévio.
Isso resultou na formação de glebas sem conexão umas com as outras e dependentes de 
antigos caminhos rurais como Estrada do M´Boi Mirim, Estrada do Guavirituba, Estrada da 
Riviera  e  Estrada  da  Baronesa.  Estas  vias,  sobretudo  a  estrada  do  M’Boi  Mirim,  se 
transformaram  em  “corredores  comerciais”,  em  que  o  transporte,  serviços,  empregos, 
educação, saúde convergem para a mesma avenida. 
Devido à falta de interligação viária que dificulta a mobilidade dos moradores, a Estrada do 
M´Boi Mirim tornou-se a única via estrutural da região caracterizando-se como principal eixo 
de ligação com o centro da cidade.
A Figura 1 ilustra a Região do M´Boi Mirim onde se percebe uma única via contínua, a 
Estrada do M´Boi Mirim.

                     Figura 1 – Região do M´Boi Mirim 
No que se refere ao transporte público coletivo, atualmente a região é atendida pelo sistema 
de  ônibus  municipal  e  intermunicipal.  Os  ônibus  trafegam  em  corredor  implantado  no 
canteiro central da Av. M`Boi Mírim partindo do Terminal Jardim Ângela em direção a Santo 
Amaro. O Corredor de Ônibus Jardim Ângela – Guarapiranga – Santo Amaro possui 7,5 km 

Página 1223

PERFIL DE VIAGEM DA POPULAÇÃO DA REGIÃO DO M´BOI MIRIM

Comunicação Técnica 164



de extensão em seu trecho até a confluência com o Corredor Parelheiros – Rio Bonito – 
Santo Amaro, transportando cerca de 250 mil passageiros por dia útil. Na sua continuidade 
juntando-se  à  Av.  Vitor  Manzini,  através  da  Ponte  do  Socorro,  o  corredor  transporta 
aproximadamente 480 mil passageiros por dia útil, com volume de 600 ônibus/hora. A Ponte 
do Socorro apresenta volume de cerca de 450 ônibus/hora.
Esse volume de ônibus somado ao tráfego geral provoca enormes congestionamentos na 
avenida penalizando os usuários que levam horas para chegar a seus destinos.
Figura 2 ilustra o congestionamento no Corredor Jardim Ângela – Guarapiranga - Santo 
Amaro, no trecho da Av. M´Boi Mirim.

                       Figura 2 – Corredor Jardim Ângela – Guarapiranga – Santo Amaro
As dificuldades com a mobilidade na região com relevo muito acidentado, sistema viário sem 
continuidade  e  tendo  como  único  eixo  de  ligação  radial  a  Av.  M´Boi  Mirim,  levaram  à 
necessidade de se estudar novas opções de transporte público coletivo que resultou no 
projeto de implantação de um sistema de média capacidade com tecnologia avançada – 
Monotrilho.
Com a finalidade de conhecer as formas de deslocamento da população da região do M´Boi 
Mirim,  foi  feita  uma análise  do perfil  de  viagens realizadas nos dias  úteis,  utilizando-se 
dados extraídos da Pesquisa Origem-Destino realizada em 2007.
PERFIL DE VIAGEM DA REGIÃO DO M´BOI MIRIM
A região do M`Boi Mirim em estudo, formada pelos distritos: Campo Limpo, Capão Redondo, 
Jardim Ângela e Jardim São Luis, possui cerca de 90 km² de área e uma população de 
1.033.076 habitantes (SEADE).
Através  dos  resultados  da  Pesquisa  Origem-Destino/2007,  tem-se  um  perfil  do  uso  do 
transporte  em  suas  várias  modalidades  na  região  em  estudo.  A  análise  mostra  a 
quantificação das viagens diárias de acordo com o modo principal, tipo e motivo das viagens 
realizadas na Região do M´Boi Mirim e em cada distrito que forma essa região.
Os resultados da Pesquisa O/D-07 mostram que são realizadas cerca de 2.760 mil viagens 
por dia, sendo que desse total 47% são realizadas por motivo trabalho. Em relação ao total 
de 1.306.934 viagens por motivo trabalho, 939.096 (72%) são para o setor de serviços, 
superando a média da cidade que tem 70% das viagens para o mesmo setor.
As viagens por motivo educação também superam a média da cidade. A Região do M´Boi 
Mirim  produz  mais  de  36% de  viagens  com  motivo  escola,  enquanto  que  o  Município 
apresenta 31%.
A Figura 2 mostra a distribuição das viagens por motivo.
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Figura 2 – Viagens por Motivo na Região M´Boi Mirim e MSP
Na região M´Boi  Mirim,  67% das viagens são realizadas utilizando o  tipo  de transporte 
motorizado ficando abaixo da média da cidade onde 70% das viagens diárias são feitas pelo 
mesmo tipo. O tipo de viagem não motorizado representa 33% do total, ficando pouco acima 
da utilização de não motorizados na cidade (30%). 
As viagens motorizadas são realizadas, em sua maioria, pelo modo de transporte coletivo 
(1.310.519) representando 71% do total de viagens desse tipo, ficando acima da média do 
município com 57% de viagens feitas utilizando o transporte coletivo. O transporte individual 
(527.131) representa 29% do total de viagens desse tipo, enquanto que no Município 33% 
das viagens são feitas utilizando o transporte individual.
No tipo  não motorizado,  o modo a  pé é  bastante  significativo  com 912.861 viagens/dia 
(99%), apenas 11.695 viagens por dia são realizadas por bicicleta.
A Figura 3 mostra a participação dos tipos de viagens motorizadas e não motorizadas na 
região.

Figura 3 – Viagens por Tipo na Região do M´Boi Mirim e MSP
Quanto ao modo de transporte utilizado pela população do M´Boi Mirim, o alto número de 
viagens a pé representa 33% do total de viagens na região, ficando acima da média da 
cidade onde 29% das viagens diárias são realizadas pelo modo a pé. 
Um fator preponderante que explica a grande quantidade de viagens a pé diz respeito à 
renda média familiar. Enquanto na cidade de São Paulo a renda média familiar gira em torno 
de  R$  2.963,00,  na  Região  do  M´Boi  Mirim  a  renda  média  familiar  é  de  R$  1.682,00 
(Pesquisa OD 2007, referência: reais de outubro/07).
No modo coletivo, do total de 2.762 mil viagens/dia, 862.158 (33%) são realizadas utilizando 
o sistema de ônibus municipal, superando a média da cidade (22%). 
Tratando-se  de  uma  região  com  população  carente  e  tendo  como  transporte  coletivo 
predominante o sistema ônibus municipal, o uso desse modo de transporte se embasa no 
bilhete único que garante a utilização de mais de um ônibus no período de três horas com a 
mesma tarifa.
O  transporte  escolar  representa  5%  do  total  de  viagens  motorizadas,  com  136.199 
viagens/dia, acima da média da cidade (3%).
A Figura 4 mostra a distribuição das viagens por modo. 
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Figura 4 – Viagens por Modo na Região M´Boi Mirim e MSP
Distrito Jardim Ângela 
O distrito de Jardim Ângela possui área de 37,8 km² e uma população de 287.231 habitantes 
(SEADE). A população desse distrito representa 28% do total da região do M´Boi Mirim.
A população do distrito possui características socioeconômicas de baixo padrão, sendo que 
41% das famílias residentes no Jardim Ângela situam-se numa faixa de renda entre R$ 
760,00 e R$ 1.520,00 (Pesquisa OD/07 - reais de outubro/07).
 A Pesquisa OD 2007 indica que são realizadas 820 mil viagens por dia no Jardim Ângela, 
sendo que, desse total, 37% são realizadas por motivo trabalho. Em relação ao total de 
302.837 viagens por motivo trabalho, 240.741 (79%) são para o setor de serviços. 
Um dado relevante no Jardim Ângela é que são realizadas mais de 400 mil viagens por dia 
por motivo escola. Esse número de viagens representa 49% do total de viagens do distrito e 
40% em relação ao total de viagens pelo mesmo motivo na Região do M´Boi Mirim.
No tipo de viagem motorizada (54% do total), as viagens são realizadas em sua maioria pelo 
modo de transporte coletivo (354.047 viagens/dia) representando 80% do total de viagens 
motorizadas  (440.947)  e  43%  do  total  de  viagens  (820.104).  O  transporte  individual 
representa 11% (86.900) do total desse tipo de viagem. 
No tipo não motorizado, o modo a pé é bastante significativo com 379.157 viagens/dia, (46 
% do total), superando o número de viagens realizadas por transporte coletivo.
Com referência ao alto número de viagens a pé, estas são explicáveis por deslocamentos 
de pequenas distâncias. Ressalta-se que o Jardim Ângela possui um caótico sistema viário 
com  arruamentos  estreitos  e  íngremes,  dificultando  a  mobilidade  local  e  o  acesso  do 
transporte público coletivo. 
Entretanto, no modo coletivo a utilização do sistema ônibus urbano municipal é relevante, 
representando  33%  do  total  de  viagens  no  Jardim  Ângela.  São  realizadas  269.221 
viagens/dia por ônibus e micro-ônibus municipais. 
O transporte escolar representa 8% do total de viagens motorizadas, com 63.391 viagens.
A  precariedade  da  população  residente  no  Jardim  Ângela,  sugere  predominância  da 
utilização do sistema ônibus municipal e do alto número de viagens a pé.
Distrito Jardim São Luis
O distrito de Jardim São Luis possui área de 25,75 km², com 259.819 habitantes, 25% do 
total da população da região do M´Boi Mirim (SEADE).
A renda média familiar do Jardim São Luis é de R$ 2.016,00, 41% da população desse 
distrito situa-se na faixa de renda entre R$ 1.520,00 e R$ 3.040,00 (Pesquisa OD/07 - reais 
de outubro/07). Dentre os quatro distritos que compõem a Região do M´Boi Mirim, este é o 
que apresenta melhor renda média familiar.
No Jardim São Luis são realizadas cerca de  812 mil viagens por dia, sendo que, desse 
total, 42% são realizadas por motivo trabalho e 39% por educação.
Em relação ao total de 345.236 viagens por motivo trabalho, 248.865 (72%) são para o setor 
de serviços.
As viagens são realizadas em sua maioria pelo modo motorizado (481.011 viagens/dia) 59% 
do total de viagens realizadas na região (811.823). Através do modo não motorizado são 
330.812 viagens/dia, 41% do total de viagens/dia.
Do  total  de  481.011  viagens  do  tipo  motorizado,  337.954  viagens  (70%)  são  feitas  por 
transporte coletivo e 143.057 (30%) por transporte individual. 
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A utilização do transporte coletivo na região é bastante significativa, principalmente no que 
diz respeito  ao sistema de ônibus urbano municipal,  já  que este é o modo principal  de 
atendimento à população local. Do total de viagens/dia, 262.077 (32%) são realizadas por 
ônibus e micro-ônibus urbano municipal. 
O transporte escolar representa 5% do total de viagens, com 43.983 viagens/dia. Os modos 
metrô  e  trem  prestam  atendimento  através  da  integração  com  o  ônibus,  daí  a  pouca 
representação 19.760  (2%) do total de viagem. 
Quanto ao modo de transporte não motorizado, de um total de 330.812 viagens/dia, 98 % 
são realizadas a pé explicáveis pelos curtos trajetos. O modo bicicleta representa 2%. Uma 
das possibilidades do uso da bicicleta nesse distrito, é que parte dessa região margeia a 
Represa de Guarapiranga com vias mais planas, como por exemplo, a Av. Guarapiranga. 
Distrito Capão Redondo
O distrito  de  Capão  Redondo  possui  área  de  13,85  km²  e  uma população  de  275.230 
habitantes (SEADE), representando 27% do total da região do M´Boi Mirim. A renda média 
familiar desse distrito gira em torno de R$ 1.668,00, sendo que 40% da população possui 
renda  familiar  na  faixa  entre  R$  760,00  e  R$  1.520,00  (Pesquisa  OD/07  -  reais  de 
outubro/07).
O Capão Redondo tem um total de cerca de  698 mil viagens por dia, sendo que desse total 
42% são realizadas por motivo trabalho e 43% por educação.
Em relação ao total de 286.682 viagens por motivo trabalho, 205.981 (72%) são para o setor 
de serviços.
As viagens são realizadas em sua maioria pelo modo motorizado (415.924 viagens/dia) 60% 
do total de viagens realizadas na região (698 mil). Através do modo não motorizado são 
282.001 viagens/dia, 40% do total de viagens/dia.
Do total  de 415.924 viagens do tipo motorizado, 310.011 viagens (74%) são feitas pelo 
transporte coletivo e 105.913 (25%) pelo transporte individual. 
O modo de transporte coletivo mais usado nesse distrito é o sistema de ônibus urbano com 
um total de 238.561 viagens diárias, representando 34% do total de viagens.
O transporte escolar representa 6% do total de viagens, com 39.138 viagens/dia.
Quanto ao modo de transporte não motorizado, 282.000 viagens/dia são realizadas a pé. 
Distrito Campo Limpo
O distrito de Campo Limpo possui área de 12,6 km² e uma população de 213.923 habitantes 
(SEADE) que representa 21% da população total da região do M´Boi Mirim. A renda média 
familiar no distrito é de  R$ 1.901,00, 38% das famílias tem renda familiar na faixa de R$ 
760,00 a R$ 1.520,00 (Pesquisa OD/07 - reais de outubro/07).
Campo Limpo tem um total de cerca de 670 mil viagens por dia, sendo que desse total 37% 
são realizadas por motivo trabalho e 46% por educação.
Em relação ao total de 243.717 viagens por motivo trabalho, 178.028 (73%) são para o setor 
de serviços.
As viagens são realizadas em sua maioria pelo modo motorizado (383.424 viagens/dia), que 
são  57%  do  total  de  viagens  realizadas  na  região  (669.557).  Através  do  modo  não 
motorizado são  286.133 viagens/dia, 43% do total de viagens/dia. 
Do total  de 383.424 viagens do tipo motorizado, 245.193 viagens (64%) são feitas pelo 
transporte coletivo e 138.231 (36%) pelo transporte individual. O modo de transporte mais 
utilizado nesse distrito é o ônibus urbano municipal. Do total de viagens diárias, 178.871 
(27%) são realizadas por ônibus e micro-ônibus urbano municipal. 
O transporte escolar representa 7% do total de viagens com, 43.889 viagens/dia.
Quanto ao modo de transporte não motorizado, de um total de 286.133 viagens/dia 97% 
(277.151)  viagens/dia,  é  realizado  a  pé.  Também  são  realizadas  8.982  viagens/dia  de 
bicicleta, representando 3% do total de viagens não motorizadas do disitrito.. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O crescimento  demográfico  e  urbano  na região  Sul  da  Metrópole  de  São  Paulo  foi  se 
intensificando a medida que Santo Amaro passou a ser um distrito industrial, inclusive com a 
proximidade com os centros industriais dos municípios periféricos do ABC (Santo André, 
São Bernardo do Campo e São Caetano).
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Essa expansão urbana ultrapassou a linha de proteção dos mananciais das represas do 
Guarapiranga e Billings e acarretou em ocupação irregular do solo, sem infraestrutura, com 
falta de equipamentos urbanos, provocando degradação e resultando em baixa qualidade 
socioambiental.
Nesse contexto se enquadra a Região do M´Boi Mirim, caracterizada pelo grande número de 
favelas e  loteamentos  irregulares/clandestinos,  sem saneamento  básico.  São habitações 
situadas, muitas vezes, às margens de córregos ou em terrenos de alta declividade, com 
população de baixa renda sem qualidade de vida.
Dentre tantas necessidades a serem sanadas, a preocupação com a mobilidade é primordial 
para facilitar o acesso de uma população tão carente a tudo que uma metrópole como São 
Paulo oferece.
A inserção do Monotrilho na Região do M´Boi Mirim prestando atendimento às comunidades 
carentes, onde 36% das viagens diárias são por motivo escola, 47% por motivo trabalho, 
sendo que  33% do total  das  viagens são realizadas  a  pé,  será  de grande  importância 
oferecendo nova opção de deslocamento.
O projeto também prevê a implementação de infraestrutura cicloviária, com ciclovias, rotas 
cicloviárias de acesso ao sistema e  instalação de bicicletários junto às suas estações e 
terminais, induzindo uma maior utilização da bicicleta e sua integração, diminuindo o tempo 
de viagem contribuindo com maior mobilidade.
O  novo  modo  de  transporte  com  tecnologia  avançada,  integrado  aos  demais  modos, 
proporcionará maior rapidez,  segurança e conforto na viagem, melhorando a mobilidade 
local  facilitando  o  acesso  a  tudo  que  a  metrópole  pode oferecer,  além da  revitalização 
urbanística da região.
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