PROPOSTA DE EXPANSÃO DA PONTE ORCA: ENTRE O MUSEU DO
IPIRANGA E A ESTAÇÃO ALTO DO IPIRANGA DO METRÔ

RESUMO
Utilizando um modelo de transporte público existente, denominado Ponte Orca,
gerenciado pela EMTU, o trabalho consiste em propor uma nova diversificação
do serviço para outro ponto de São Paulo. A finalidade é oferecer um
transporte diferenciado, apresentando um nível de serviço superior aos dos
transportes público comuns.
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INTRODUÇÃO

A Ponte ORCA (Operador Regional de Coletivo Autônomo)

é um serviço

gerido pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), de
transporte de passageiros, complementar e gratuito que funciona na cidade de
São Paulo.

Uma variação desse serviço surgiu com a implantação da Ponte Orca Zoo. “O
transporte especial Ponte ORCA Zoo faz parte do programa da EMTU/SP para
facilitar o acesso da população aos centros culturais e de lazer.” (EMTU, 2007).

Um centro cultural da cidade de São Paulo que não possui muitas formas
dinâmicas de acesso é o Museu Paulista, mais conhecido como Museu do
Ipiranga, que tem uma importância significativa para o Brasil. Hoje além de
manter e conservar a história do país e de São Paulo, se destaca em um dos
fatos históricos nacionais mais importante, a independência.

O Museu do Ipiranga, que se situava afastado da rede Metropolitana de
transporte, está agora mais acessível devido a inauguração da Estação do
metrô Alto do Ipiranga. Mas mesmo assim esta ainda não é perto o suficiente
para acesso direto metrô-Museu. Cabe salientar aqui que o METRO
(Companhia do Metropolitano de São Paulo), com 61,3km de extensão, 30km
em expansão e 55 estações, possui uma enorme importância no transporte

coletivo da RMSP (região metropolitana de São Paulo), transportando cerca de
3 milhões de passageiros por dia.
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OBJETIVOS

Estudar a viabilidade de implantação de um novo serviço de transporte ligando
o museu paulista à rede metropolitana de transporte de São Paulo, criando
uma nova alternativa de transporte público ao museu, com conforto, agilidade e
segurança, oferecendo um transporte exclusivo e diferenciado, sem possua
paradas e que ao apresente as deficiências encontradas nos transportes
públicos convencionais. E desta forma aumentar o número de visitantes,
facilitar o acesso destes, divulgar e estimular mais uma opção de lazer, cultura
e turismo para a grande São Paulo.
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MÉTODO DE TRABALHO

Para elaboração deste trabalho foi efetuada uma extensa pesquisa bibliográfica
com o uso de artigos, livros, buscas na internet e em documentos diversos
relacionados a organização, história, desenvolvimento, evolução, investimentos
e situação atual da Ponte ORCA.
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DESENVOLVIMENTO

O Museu Paulista está localizado ao fundo do Parque da independência no
bairro do Ipiranga em São Paulo.O museu paulista se tornou conhecido com
nome do bairro que se localiza. “O museu funciona de terça a domingo das
9h00 às 16h45 com um ingresso no valor praticamente simbólico de R$ 2,00, e
ainda no terceiro domingo de cada mês não cobra a entrada” (USP, 2007)
Hoje o Museu Paulista também atua promovendo cursos, seminários e outros
eventos alem de prestar serviços à comunidade, atendendo a instituições,
pesquisadores, professores, estudantes e público em geral. Presta assessoria
e consultoria.
“Além das áreas de exposição pública, o Museu é um centro
de excelência nas áreas de Arqueologia, Etnologia, Geografia
e História. Seus estudos estão voltados para a formação da
sociedade brasileira, do século XV até meados do atual, com
predominância do período 1850/1950. Possui uma biblioteca

com 70 mil livros, alguns raros exemplares de cunho histórico
e um setor de Publicações e Vendas. A ala mais procurada é o
Salão Nobre, onde está o quadro “Independência ou Morte”,
de Pedro Américo. Além das mostras permanentes e
temporárias, oferece cursos, seminários e estágios em áreas
educacionais.” (MARTINO, 2000)

A Ponte Orca foi criada com base nas Resoluções da Secretaria de Estado dos
Transportes Metropolitanos, STM 37, de 24/08/99, e STM 16, de 24/05/00.
Esses dispositivos permitem às companhias vinculadas à STM (Secretaria dos
Transportes Metropolitanos), oferecer um serviço extensivo de transporte
público sobre pneus, com viagens expressas ou semi-expressas e interligações
gratuitas, em caso de implantação ou desativação de serviços de transporte;
emergências ou alternativa entre estações e terminais metropolitanos, tanto
intramodais1 como intermodais2.

Na cidade de São Paulo a EMTU mantém a operação da Ponte Orca em dois
trajetos (que podem ser melhor visualizados na figura 1):
• Entre as Estações Cidade Universitária (CPTM) e Vila madalena
(Metrô), inaugurado em 28 de agosto de 2000.
• Entre as estações Vila Madalena (Metrô) e Barra Funda (Metrô e
CPTM), inaugurado em 27 de novembro de 2000.

Figura 1 – Linhas da Ponte ORCA (Metrô, 2007)

1

Integrações no mesmo tipo de transporte.

2

Integrações em sistemas diferentes de transporte (trem e metrô).

A EMTU também é responsável pelo serviço na Ponte ORCA Zôo, que possui
uma característica diferente das outras, onde o objetivo não é a ligação
complementar da rede de transportes metropolitanos, mas sim a conexão com
locais que promovem a cultura, lazer e o turismo, no caso, o Parque Zoológico
de São Paulo.
“Na plataforma A do Terminal Metropolitano da EMTU
(Terminal Jabaquara do Metrô), o visitante encontrará uma
bilheteria em que poderá adquirir o ingresso do Zoológico de
São Paulo e o transporte de ida e volta. O desembarque é
dentro do Zoológico de São Paulo através do Portão 2 na Av.
Miguel Stéfano nº 4241.” (Zoológico, 2007)

A ponte Orca Zoo liga o Zoológico de São Paulo ao Terminal Rodoviário
Intermunicipal do Jabaquara, onde se integra com o corredor metropolitano da
EMTU e a estação Jabaquara da linha 1 – Azul do Metrô como pode ser
observado na Figura 2.

Figura 2 - Linha da Ponte ORCA Zoo (Metrô, 2007)

Segundo o Zoológico (2007), o funcionamento da Ponte Orca Zôo é de terça a
domingo, com a bilheteria aberta das 9:30 às 16:30, já o funcionamento do
zoológico é até as 17:00 horas. O intervalo de partida das vans nos horários de
baixo movimento é de aproximadamente 30 minutos. “ [...] partindo a cada meia

hora, ou em intervalos menores, conforme o movimento”. (Zoológico, 2007).
Segundo o metro o intervalo chega a ser de 7 minutos e a distancia entre o
Zoológico e o terminal Jabaquara é de 2,7km.
Segundo Ferreira (2004), os veículos da ponte orca zoo, possuem entre 15 e
20 lugares e as viagens duram em media 7 minutos, na ida e na volta. O
serviço só não funciona nas segundas-feiras, quando o Zôo não abre, exceto
quando for feriado ou véspera de feriado.

Entre as características da Ponte Orca, as que se destacam são o fato de não
transportar passageiros em pé, de ser gratuito e funcionar sem paradas em seu
percurso. Por ser um transporte exclusivo, e ponto-a-ponto, não são aceitos
vale-transporte, passe escolar ou bilhete único. Diferentemente das outras, a
Ponte Orca Zôo é um serviço tarifado, já que não tem a finalidade de
complementar a rede de transporte, mas sim oferecer um serviço exclusivo ao
Zoológico. A tarifa na Ponte Orca Zoo é feita com base no Quadro 1.

INGRESSO

TRANSPORTE TOTAL

Adultos e maiores de 12 anos

R$ 12,00

R$ 3,30

R$15,30

Crianças de 7 até 12 anos

R$ 3,00

R$ 3,30

R$ 6,30

Isenção de 100%

--

--

Estudantes portando Documento de
Identificação estudantil

R$ 6,00

R$ 3,30

R$ 9,30

Professores da Rede Pública Estadual
de Ensino, portando Carteira Funcional
emitida pela Secretaria da Educação

R$ 6,00

R$ 3,30

R$ 9,30

Pessoas portadoras de deficiência
(individual) (Os acompanhantes acima
de 6 anos pagam)

Isenção de 100%

--

--

Idosos (pessoas com idade igual ou
superior a 60 anos)

Isenção de 100%

--

--

Crianças até 6 anos

Quadro 1 – Informações das tarifas da Ponte Orca Zôo
Fonte: Zoológico (2007)

A frota de veículos utilizada nas pontes Orca é formada por confortáveis vans
que são credenciadas, com condutores com o devido treinamento. A Figura
3Figura 3 – Veículo utilizado na Ponte ORCA mostra uma van que faz o percurso da
Ponte Orca convencional e a Figura 4 mostra uma van da Ponte Orca zôo.

Figura 3 – Veículo utilizado na Ponte ORCA convencional (Railbuss, 2007)

Figura 4 – Veículo utilizado na Ponte ORCA ZÔO (EMTU, 2007)

A Ponte ORCA Zôo, desde a sua criação, teve o numero de passageiros
transportados aumentado consideravelmente, como pode ser observado na
Figura 4.
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Figura 5 – Número de Passageiros transportados na Ponte Orca Zoo (EMTU, 2007)

O progressivo aumento do número de passageiros transportados demonstra a
ótima aceitação da Ponte Orca Zôo pela população, e que esse tipo de serviço
pode ser mais explorado em outros pontos da cidade.

4.1 ESTUDO DE CASO
Utilizando a Ponte ORCA Zôo como base para a Ponte ORCA Museu do
Ipiranga, se propõe a criação desse novo serviço devido a importância nacional
que o museu possui, pois além de ser um centro cultural também possui jardins
e parques, o que também o torna mais um centro de lazer para o paulistano.

Segundo o site G1 (2007) o museu se tornou o mais visitado do país,
recebendo 450 mil pessoas por ano.
“ [...] No geral, durante a semana temos em torno de 1.000
visitantes por dia, nos finais de semana pagos 1.500 a 2.000
visitantes e nos domingos gratuitos de 3.000 a 5.000
visitantes. Só no 7 de setembro podemos receber de 10.000 a
15.000 visitantes em um só dia! também temos uma variação
deste número ao longo do ano: meses como agosto, setembro
e outubro recebem um número bem maior de visitantes que
fevereiro ou março [...] ” (Maria-Júlia Estefânia Chelini, diretora
técnica em exercício do museu, 2007)

A mais nova estação do metro é a Alto do Ipiranga, inaugurada em 30 de junho
de 2007, distando aproximadamente 5 km do museu, e com o tempo total de
viagem (ida e volta) estimado em 5 minutos, a estação possui excelentes
condições de localização, acessibilidade, conforto e segurança aos usuários. A
estação foi definida como a melhor opção para ponto de embarque e de
conexão com o sistema metropolitano de transporte. Na Figura 6 é possível ver
os pontos de embarque e desembarque na Ponte Orca proposta, em azul vê-se
o museu e em verde vê-se a estação do metrô,

Figura 6 – Museu do Ipiranga e Estação Alto do Ipiranga (Google Maps, 2007)

O modelo de bilhetagem3 adotado na Ponte Orca zôo se definiu como o ideal
também na Ponte Orca museu, por satisfazer objetivos como, rapidez e
facilidade. “O pagamento da passagem nos sistemas de transporte público
pode ser feito no momento da viagem ou antecipadamente.” (Ferraz e Torres,
2004). Na Ponte ORCA Zôo, é usado o pagamento antecipado, quando é
entregue um comprovante (voucher) que é utilizado no embarque na van e na
entrada no Zoológico.

O museu paulista (administrado pela Universidade de São Paulo – USP), é
bastante visitado por professores e alunos de diversas escolas e da própria
USP. Com relação aos estudantes, funcionários e professores da cidade
universitária, estes seriam beneficiados com a criação do serviço, pois se

3

Bilhetagem é o controle de pagamento e controle de acesso dos passageiros nos sistemas de
transporte.

tornaria possível chegar facilmente aos locais utilizando as Pontes Orcas e a
linha 2 – verde do metro, propiciando integração (entre o Campus e o Museu
Paulista), acessibilidade, conforto e agilidade, através do transporte público. E
futuramente com a inauguração linha 4 - Amarela do metrô, que terá uma
estação próximo da USP, este acesso ficaria mais confortável.

A conectividade é um dos fatores que torna as Pontes ORCA existentes
importantes. Segundo Ferraz e Torres (2004), O termo conectividade é a
facilidade de deslocamento dos usuários de transporte público entre dois locais
quaisquer da cidade, sendo esta avaliada pela porcentagem de viagens que
não necessita de transbordo e pelas características dos transbordos realizados.

“Quando o transbordo entre veículos de linhas diferentes é
realizado em um local apropriado, dotado, no mínimo, de
cobertura e bancos para sentar, diz-se que há integração física
entre as linhas. A integração tarifaria existe quando o usuário
não

necessita

pagar

novamente

ou

paga

um

valor

significativamente menor ao trocar de veiculo para completar a
viagem.” (Ferraz e Torres, 2004)

O ponto de embarque é o local em que as pessoas aguardam o veículo para
embarque e também o estacionamento temporário do veículo. Sua estrutura é
importante, pois vai influenciar diretamente no nível de serviço e no impacto do
fluxo de automóveis na região, caso o veículo pare na rua.

Em todas as Pontes ORCA, as pessoas aguardam em pé e os pontos possuem
cobertura. Talvez com a pior estrutura de ponto de embarque tem-se a cidade
universitária que possui um ponto com cobertura pequena, que não consegue
proteger todos na fila que se forma nos horários de pico, e faz com que as
pessoas fiquem expostas a chuva.

Segundo Ferraz e Torres (2004) nos locais de parada as seguintes
características são importantes: sinalização adequada, calçadas com largura
suficiente para usuários que estão esperando e os pedestres que passam e a

existência de cobertura e bancos para sentar. A estética também deve ser
considerada.

Todos os detalhes do serviço devem ser levados em consideração na possível
implantação da proposta, inclusive os de acessibilidade, do ponto de
embarque, dos veículos e outros.

Uma das maiores características que diferenciam as Pontes Orca é o fato de
serem o único transporte público que não há viajantes de pé, se transporta
apenas passageiros sentados. Independente da rota, essa característica
permanecerá na Ponte ORCA Ipiranga, até por ser mais um diferencial
competitivo com os outros meios de transporte.

Segundo Ferraz e Torres (2004), a acessibilidade esta associada a facilidade
de chegar ou sair do local de embarque ou desembarque no transporte coletivo
para chegar ao destino final da viagem.

A acessibilidade atualmente é tratada como fundamental para qualquer projeto,
público ou privado, pois possibilita aquelas pessoas com limitações físicas
terem acesso a todos os lugares que desejem ir, assegurando o direito
universal de ir e vir estabelecido na Declaração Universal dos Direitos
Humanos da ONU e incorporado à Constituição brasileira.

Há alguns anos essa preocupação não existia, projetos eram planejados e
implantados sem instalações adequadas, porém essa concepção vem sendo
mudada, inclusive no transporte público. Segundo o guia de acessibilidade nos
transportes metropolitanos (2007), desenvolvido pela STM:
“O grande desafio dos responsáveis pela construção e
manutenção das cidades e seus equipamentos, incluindo o
transporte, é projetar com a preocupação do desenho
universal, capaz de permitir acessibilidade a todos, sejam eles
idosos, obesos, gestantes ou portadores de deficiências ou
necessidades especiais.”
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CONCLUSÃO

A proposta tem o objetivo de criar mais uma opção de acesso a centros
culturais e de lazer, principalmente das pessoas que residem longe dos
centros, e que não tem outra opção de transporte a não ser o público.

Apesar do sistema metropolitano estar se adaptando, ainda há muitas barreiras
em termo de acessibilidade, na possível implantação da Ponte ORCA Ipiranga,
é fundamental a instalação de todas as adaptações necessárias. A Ponte
também diminui a distância e esforço a ser percorrido, por deficientes,
gestantes, e idosos. O serviço coopera com o uso dos transportes coletivos,
que cada vez mais se torna fundamental, para o transito da cidade e para o
meio ambiente.

A Ponte Orca convencional como serviço complementar e “provisório”, terá seu
funcionamento normal até a inauguração da Linha 4 – Amarela do metro, onde
deve ser extinta, pois o traçado da linha será semelhante ao das pontes, o que
não justificará a continuação do serviço por falta de demanda. A proposta de
novas pontes com o objetivo ao incentivo a cultural, ao turismo e de lazer é
uma alternativa à extinção das pontes orcas.

Apesar de existir linhas de ônibus que passam no zoológico e no museu, a
diferente caracterização do serviço, incentiva o uso da população por
proporcionar um nível de serviço maior e todos os benefícios já citados no
trabalho.

Espera-se que o sucesso da Ponte Orca Zoo, possa incentivar a criação de
novas opções em outros pontos da cidade. Com esse tipo de serviço se espera
um aumento do numero de visitantes aos locais que conseqüentemente auxilia
no acesso aos centros de lazer, turismo e cultura a todos, ou seja, na inclusão
social, além de novas receitas ao museu, metro, e empregos diretos e
indiretos.
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