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Resumo: A pesquisa aborda um estudo para a 
melhoria da acessibilidade ao transporte público urbano 
na região de Paraisópolis. Apresentam-se estudos 
quanto à acessibilidade local, e abordam-se propostas de 
adoção de outros modelos alternativos. No trabalho 
focam-se, sempre que possível, de energia limpa e 
sustentável bem como desenvolvimento de políticas de 
conscientização em marketing e comunicação, como 
recursos-fonte para este trabalho, com foco social em 
inclusão humana máxima. 
 

1. Introdução 
O modal de transporte estudado classifica-se como 

público, coletivo ou de massa [1]. Neste caso, muitos 
passageiros são condicionados a caminhas distâncias 
consideráveis para completar suas viagens. A região 
escolhida para o estudo foi Paraisópolis, que se iniciou o 
processo de invasão a partir da década de 1950. O 
número de habitantes é da ordem de 80 a 100 mil [2], 
com uma alta densidade populacional (cerca de 1000 
habitantes por hectare) [3]. 

Em 2015, foram adicionadas 3 linhas de ônibus para 
a melhoria do transporte público [4]. No entanto, até 
que a população chegue aos pontos de ônibus destas 
linhas, muitas vezes percorrem um grande trajeto a pé, 
ou até há a inviabilidade do ônibus percorrer cursos 
dentro desta região, com um número reduzido de 
passageiros. Além disso, há uma carência de pontos de 
ônibus concretos e que tenham um estudo prévio para 
melhoria na região e na população.  

Com isso, a pesquisa aborda temas como o sistema 
Leva e Traz de Ribeirão Preto, onde são usados micro-
ônibus e vans para levar os cidadãos dos pontos de 
ônibus para suas casas, garantindo uma maior segurança 
e um sentimento de cidadão; e, pontos de ônibus de 
Brasília e de Curitiba, apresentados nas Figuras 1 e 2, 
respectivamente. 

 
Figura 1 – Ponto de Ônibus em Brasília. 

 
Figura 2 – Ponto de Ônibus de Curitiba. 

  
Sendo assim, a pesquisa conta com um estudo 

sociológico voltado a implantação de novas culturas, 
não agredindo a já existente, e um modelo de trabalho 
onde os próprios motoristas de vans clandestinas e 
cidadãos com débitos à comunidade, venham se alinhar 
à sociedade. 
 

2. Metodologia 
Primeiramente, foi realizado um reconhecimento da 

área escolhida para a pesquisa e, com isso, feito 
subdivisões para detalhar onde há uma maior carência 
no transporte público em questão. Após isto, foi 
estabelecido o nível de planejamento do projeto como 
um Planejamento Operacional [5]. Com base nos 
estudos do professor Creso Peixoto, em licitações para 
novas linhas de metrô (como a Lilás, Bronze e Jade), o 
projeto segue a linha de pesquisas O/D 
(origem/destino), para poder priorizar as regiões em 
carência, conseguir dados relevantes ao corpo do projeto 
e conhecer o perfil de possíveis usuários de sistema de 
transporte público a ser oferecido ou alterado, 
mostrando assim, os fluxos dos cidadãos, apontando 
impacto das escolhas de transporte na conformação das 
cidades e de seus bairros, fornecendo subsídio para o 
planejamento adequado. Feito isso, e observado onde há 
pontos de ônibus, começará a fase de estudo para onde 
necessita de novos pontos de ônibus e já implantar as 
estações culturais nestes. Além disso, em paralelo, há o 
estudo sociológico para implantar um projeto onde seja 
feita a reinserção de indivíduos que já estão em 
processo de débito com a sociedade. 

Com a ferramenta Google Street, foram analisadas 
as ruas da região e, com isso, modelando um diagrama 
de possíveis locais para o tráfego das vans e/ou ônibus e 
os pontos já existentes (indicados por letras), podendo 
ser analisado na Figura 3 abaixo. 
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      Figura 3 – Diagrama de Paraisópolis 

 Onde passou o Street View 

 Onde passariam as vans 

Onde possivelmente pode passar ônibus 

Onde já passa ônibus 
LETRAS: Pontos de ônibus da região 

 
3. Resultados 

 
 As subdivisões feitas na pesquisa foram 
tomadas como base o padrão das casas e dos carros nos 
quarteirões. Nas Figuras 4 e 5, serão mostrados a área 
de Paraisópolis e suas subdivisões, respectivamente. 

  
   Figura 4 – Área de            Figura 5 – Subdivisões em 
        Paraisópolis   Paraisópolis 
 

Além disso, depois dos pontos de ônibus da região 
serem analisados, constatou-se que novos designers e 
novas maneiras de construções devem ser feitas para a 
localidade, sempre visando o bem-estar e a cultura da 
sociedade. 

4. Conclusões 
A pesquisa tem como objetivo uma ação mais social 

para os moradores da região de Paraisópolis e, com isso, 
vê-se quanto o gerenciamento do transporte público 
urbano ainda é carente em melhorias significativas. 
Espera-se que com os dados da comunidade, possa se 
obter um resultado que realmente modifique para 
melhor a mobilidade dos moradores da região. Além 
disso, é de grande importância o detalhamento de como 
serão os possíveis novos pontos de ônibus, podendo 

impactar na sociedade não só em questão de ser mais 
acessível, mas também mais cultural.  
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