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SOBRE NÓS

Instituto Corrida Amiga e 
os Bondes a Pé

A Corrida Amiga busca aproximar pessoas e 
incentivá-las a utilizar os pés como meio de 

locomoção, angariando benefícios múltiplos, como 
otimização do tempo, melhorias na saúde, economia 

financeira e contribuição ao meio ambiente. 
      Encantados pela liberdade e autonomia que o 

transporte a pé proporciona acreditamos que isso 
transforma a relação com você mesmo, com as 

pessoas e com a cidade. Alinhado à estes propósitos, 
o Instituto Corrida Amiga realiza os Bondes a Pé, 
garantindo proteção e alegria aos participantes! 

Para o 21º Festival do Japão, realizado no São Paulo 
Expo, próximo ao metrô Jabaquara, os bondes a pé 

geraram: economia de tempo com caminhadas de 12 
a 15 minutos; saúde física e mental com um gasto 
médio de 76 calorias e sem o estresse ocasionado 
pelo tempo parado no trânsito; contribui ao meio 

ambiente, pois não polui; além da oportunidade de 
contemplação da cidade. 

Além de todos os benefícios do deslocamento ativo, é 
uma ótima oportunidade poder caminhar, conhecer 

visitantes de outros bairros e outras cidades, e no 
melhor e mais inclusivo meio de transporte: a pé ! 

contato@corridaamiga.org 
www.corridaamiga.org 

instagram.com/corridaamiga 
facebook.com/corridaamiga 

11 9 4155 5993



CONTEÚDO DURANTE 
BONDES A PÉ

Nosso diferencial
Os Bondes a Pé iniciam sempre com INSTRUÇÕES BEM CLARAS SOBRE PROTEÇÃO E 
PROCEDIMENTOS DA CORRIDA AMIGA: 

Solicitar que todos sigam as nossas orientações; 
Evitar qualquer alteração de percurso; 
Ressaltar cuidados básicos nos semáforos, faixas de pedestre, carros, de se manter na 
calçada e etc; 
Ter atenção com excesso de paradas (mantermos o prazo de chegada sob controle); 
Registrar número de participantes para banco de dados e recomendações futuras, quando 
necessário;  
Registrar fotos na saída ou chegada com os participantes;  
Aproveitar o espaço do evento para divulgar aos participantes possibilidade de realizar os 
trajetos com os Bondes a Pé, oferecidos pelo evento;    
Contextualizar os participantes sobre a Programação diária do evento durante o percurso;  
Mostrar pontos de interesse/detalhes do percurso (entorno) - ruas, avenidas, pontos 
turísticos importantes e etc; 
Informar os indicadores da mobilidade a pé (segurança, saúde, meio ambiente); tempo de 
percurso; poluição evitada e mobilidade. 



BONDES A PÉ NO FESTIVAL DO 
JAPÃO LEVAM MAIS DE ONZE MIL 
PESSOAS AO SÃO PAULO EXPO 
Nos dias 21 e 22 de julho, o Instituto Corrida Amiga participou da 21ºFestival do 
Japão levando os Bondes a Pé: um incentivo ao transporte a pé para os visitantes 
do festival que vinham da estação do metrô Jabaquara até o evento no São Paulo 
Expo. 
No sábado, com a celebração dos 110 anos da Imigração Japonesa, contou com 
presenças significativas, como a princesa  Sua Alteza Mako, autoridades nacionais 
e internacionais e as atrações do Festival do Japão em si. Por conta das 
importantes presenças e dinâmicas no evento, houveram picos de interesse à 
chegada das pessoas ao local, o que impactou muitos meios de transporte, 
principalmente os motorizados, prejudicados pelo alto fluxo em torno da região. 
Já no domingo, o contexto de visita foi mais coeso, com alguns picos de grupos no 
percurso a pé, ônibus e bicicleta até o Festival. 
A equipe de voluntários do Instituto Corrida Amiga, com os “Bondes a pé”, deram 
auxílio e proteção aos visitantes do festival dentro do percurso de 1,1 km de 
distância, entre o Metrô Jabaquara e o São Paulo Expo. 
Para controle da atividade e possíveis recomendações urbanas, foram 
contabilizados a quantidade média de pedestres participantes dos bondes a pé, o 
que resultou em 314 pessoas nos 15 minutos finais das 9h da manhã do sábado, e 
10.888 pessoas contabilizadas no final de semana entre as 10h e 16h, dando um 
total de 11.202 pessoas fazendo a diferença para si e para o planeta. Os resultados 
deixam evidente a importância do transporte a pé na locomoção das pessoas ao 
evento e  fundamental para a organização e bom andamento do evento.    



Com a metodologia que a Corrida Amiga utiliza como auxílio para compreender melhor os 
impactos positivos dos Bondes e o que significam as 11.202 pessoas utilizarem o transporte a pé 
no trajeto indicado, revelou-se que todas deram juntas 20.537.440 passos, gastando 739.200 
calorias, economizando uma média de R$89.600,00 em comparação com o táxi/ aplicativo na 
mesma distância e horário. O que representou 8.116 carros a menos no trânsito de SP, com uma 
emissão evitada de 2.833kg de CO2e. Além disso, considerando ônibus com 48 assentos, foram 
economizadas 229 viagens. Melhor pra todas as pessoas, melhor pra cidade! Estes valores estão 
plenamente alinhados ao estilo de vida da cultura japonesa. 

INFOGRÁFICO 
FESTIVAL DO JAPÃO

Fonte base para cálculos: 
https://www.blitzresults.com/pt-br/passos/ 
http://jornaldocarro.estadao.com.br/carros/carona-vira-opcao-a-transito-caotico/ 
http://esalqlastrop.com.br/capa.asp?pi=calculadora_emissoes 
https://www.uber.com/pt-br/fare-estimate/ 

Foram 
economizadas 
229 viagens 

de ônibus



HORÁRIOS DE PICO 
FESTIVAL DO JAPÃO
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A escolha do percurso realizado, priorizou a maior qualidade de caminhada e proteção ao 
pedestre, como mostra o mapa 01. 

No trecho da Rua Getúlio Vargas Filho, após a rotatória, havia dois momentos de 

travessia: um permitia que o pedestre seguisse direto pela calçada do viaduto Matheus 

Torloni e outro deixava o pedestre mais vulnerável ao realizar tantas travessias na Rua 

Getúlio Vargas Filho para conseguir chegar ao trecho da calçada do viaduto. Este, possui 

uma sinalização com faixas de pedestre falhadas e/ou inexistente e sem semáforo. 

TRAJETO E POSICIONAMENTO 
DA EQUIPE



No sábado por conta do alto fluxo de pedestres houve um acompanhamento nas intersecções, 
mas no domingo a concentração da CET foi nas travessias diretas ao viaduto, como mostra o 
mapa 02. A equipe Corrida Amiga deixou alguns monitores responsáveis em convidar as 
pessoas à participarem do bonde logo nos arredores da estação Jabaquara e o restante dos 
voluntários ficaram distribuídos em todo o trajeto.

 No sábado por conta da quantidade de visitantes, alguns bondes foram acompanhados 

por monitores até a porta do festival, já no domingo os monitores ficaram nos pontos 

estratégicos de auxílio de percurso. 

TRAJETO E POSICIONAMENTO 
DA EQUIPE



Nossas recomendações para o poder público incidem principalmente na sinalização 
ao pedestre, principalmente nos trechos indicados no mapa 03 referente às 
intersecções próximos às rotatórias da Rua Getúlio Vargas Filho. É necessário uma 
atenção cuidadosa da velocidade, principalmente no trecho do viaduto Matheus 
Torloni, onde os veículos vêm em alta velocidade da Rodovia Imigrantes, tendo a 
necessidade de apoio técnico de trânsito da CET para auxiliar na proteção do pedestre 
no local,  principalmente nos locais de travessia e cruzamentos. 

PARA O PODER PÚBLICO

RECOMENDAÇÕES

melhorias das calçadas  
acessibilidade universal 
sinalização para o pedestre e 
também para os veículos 
motorizados sobre ser uma área de 
grande circulação de pessoas a pé 
por conta dos eventos realizados 
sinalização semafórica 
rever o local da faixa de pedestre 
que está localizada no meio do 
quarteirão, em frente à escola 
aos domingos, fiscalização dos 
estacionamentos irregulares na via 
por conta da feira 

intervenções - ainda que 
temporárias - que busquem o 
acalmamento de tráfego/ medidas 
moderadoras de tráfego para que os 
veículos motorizados reduzam a 
velocidade
estreitamento das travessias para 
pedestres, tendo maior atenção nos 
arredores do viaduto Matheus 
Torloni 

agente da CET para proteção das pessoas para realizarem suas 
travessias  
propor locais de estacionamento dos fretados que não prejudiquem a 
visibilidade dos pedestres ao sair da estação de metrô 

Logo na saída do metrô Jabaquara

Na Rua Getúlio 
Vargas Filho

Próximo ao viaduto 
Matheus Torloni



“Novidade : grupos de caminhada até o 
21.Festival do Japão! Bora fazer exercício !!”  - 

 página rede social  - editor     

“E também claro, obrigada a Corrida Amiga!! 
Trabalhar com vocês foi incrível e espero vê-los 
conosco ano que vem @Mity e @Renato muito 

obrigada, vcs ajudaram demais” (Apoio Metrô I) 

“Como todos nós somos saudáveis, decidimos escolher as 
nossas pernas em vez do ônibus, e também porque a fila 

estava muito grande e a gente não teve saco para esperar, 
por isso viemos trotando em homenagem ao rock. Na 

volta fizemos o mesmo pois o ônibus estava demorando 
bastante e porque a gente é saudável, importante 

enfatizar essa parte, saudável”. (Quatro jovens voltando 
do evento) 

“O ônibus ia demorar um pouquinho, vi que tinha uma fila 
razoável e para baixo todo santo ajuda. Na volta a gente 
viu que ia demorar mesmo pois tinha bastante fila e não 
tem problema andar, depois descansa pois é domingo. | 
Criança: ah, achei normal, porque eu sempre costumo 

andar” (Homem e criança) “Vamos a pé porque a gente acha ecologicamente 
correto, não é tão longe, apesar de estar com ele 

(apontou para criança), incentiva a saúde e a natureza 
agradece” (Dois adultos e uma criança) “Homem: A pé a gente acha bem melhor, acaba 

fazendo exercício, aproveita a paisagem, respira um ar 
mais purinho. Legal, a gente curte, caminhadinha 

rápida. Mulher: Eu prefiro ir a pé também, pois a gente 
contempla a natureza, os espaços que a própria cidade 

nos traz, nos permite ne, e faz mais bem à saúde. Eu 
gosto muito mais!” (Casal) 

“Pessoal da corrida amiga, nunca vi tanta 
gente andando para o evento! Foi tão lindo 

que chorei ” (Apoio Metrô II) “Hahaha e na fila de volta o pessoal tava perguntando 
se não tinha grupo pra voltar a pé” (Apoio Metrô III) 

 “Escolhemos o percurso a pé, pois gostamos 
de fazer caminhadas e o local era bem 

pertinho, aí preferimos evitar fila dos ônibus 
pois praticamente daria o mesmo tempo” 

 (Casal 01 voltando do evento) 

“Nos falaram que a pé era mais rápido!” 
(Casal indo ao evento) 

“Oi, tudo bem? eu realmente escolhi vir/ir a 
pé pela rapidez, pois é mais rápido e também 

pelo exercício né, caminhada. Obrigada!” 
(Senhora) 

“Eu, Katia Fu quero agradecer à todos por tudo que 
vocês fizeram no setor de vocês!! Não chegou 

nenhuma reclamação nos meus ouvidos,  aliás só 
elogios!!  Não sou muito boa com palavras. Valeu 
galera!!! Meninos, meninas e o pessoal da Corrida 

Amiga” (Katia Fu) 

DEPOIMENTOS DOS 
PARTICIPANTES DO FESTIVAL 

QUE FORAM DE BONDE A PÉ



Reduzir gastos com transporte:
Uma caminhada de 30 mins traz uma economia de R$7,50 em relação ao transporte privado 
motorizado; 
O tempo perdido no trânsito custa cerca de 4% do PIB brasileiro por ano (FGV, 2014).

Reduzir a emissão de gases poluentes e aumento da geração de energia mais limpa: 
Uma caminhada de 30 mins evita a emissão de 0,6 kg CO2e.

Para curtas distâncias e horários de alto tráfego é uma ótima alternativa: 
Durante o horário de pico na cidade de São Paulo, a velocidade média dos veículos é de 7 a 15 
km/h (CET), enquanto que a pé: caminhando faz-se em média 4 km/h e correndo 8 km/h;
Na cidade de São Paulo, 42,1% dos deslocamentos em carro individual possuem uma distância 
entre origem e destino que não ultrapassa 2,5 km; e mais, 20,8% representam deslocamentos 
entre 2,5 e 5 km. A conclusão é de que dois terços dos deslocamentos ficam num raio de 5 
quilômetros do ponto de origem (Pesquisa de Mobilidade RMSP, 2013);
No Brasil, 36% dos deslocamentos são realizados exclusivamente a pé e 29% por transporte 
coletivo totalizando 65% do total de deslocamentos feitos a pé e por transporte público 
(ANTP, 2015);
Durante a greve dos caminhoneiros, 25,6% dos brasileiros deixaram de trabalhar por quatro 
dias. Ainda assim, muitos encontraram alternativas: 15% substituindo parte ou a totalidade 
do percurso por caminhadas e 8% utilizando a bicicleta (Ticket e Ticket Log, 2018). 
 

Realizar atividade física no dia a 
dia: 

A Organização Mundial de Saúde 
(OMS, 2011) recomenda 150 
minutos de atividade física por 
semana; 
Uma caminhada de 30 minutos 
representam 2,5km e 165 kcal. 
A longo prazo, a caminhada pode 
auxiliar a diminuir risco de 
problemas de hipertensão, 
colesterol e doenças do coração.

CORRIDA AMIGA INFORMA: 
GANHOS E BENEFÍCIOS DO 

TRANSPORTE A PÉ
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