
 

 

 
 

COMO CHEGAR A CIDADE DE SÃO CARLOS 
 

 
Opção 1 – Aeroporto Internacional de São Paulo - Guarulhos 
 

Cidade de Guarulhos (próxima da cidade de São Paulo) 
 

Cidade de origem para Aeroporto 
Internacional de São Paulo  Guarulhos 

 

Aeroporto Internacional de São Paulo para 
Terminal Rodoviário do Tietê (cidade de São 
Paulo) 

 

Terminal Rodoviário do Tietê para Terminal 
Rodoviário da cidade de São Carlos 

 

 

O Aeroporto Internacional de Guarulhos está 
localizado na cidade de Guarulhos, próxima a 
cidade de São Paulo (Capital do Estado).  
https://www.gru.com.br/pt  

 

Ao chegar ao Aeroporto Internacional de 
Guarulhos deve-se procurar o guichê de vendas de 
passagens de “Airport Bus Service” e embarcar em 
um ônibus para o Terminal Rodoviário do Tietê.  
O custo da passagem e os horários disponíveis 
podem ser encontrados no seguinte link: 
 
http://www.airportbusservice.com.br 
https://www.gru.com.br/pt/passageiro/como-
chegar-sair/onibus 
http://www.airportbusservice.com.br/br/linhas 

 
Duração da viagem: 1 hora, dependendo do 
tráfego.  
Ou pode-se optar por um serviço de taxi ou Uber. 

Ao chegar ao Terminal Rodoviário do Tietê deve-se 
procurar uma das seguintes empresas e comprar 
uma passagem para a cidade de São Carlos:  
 
Empresa Cruz  
www.empresacruz.com.br   
 

Viação Cometa  
www.viacaocometa.com.br  
 
O custo da passagem e os horários disponíveis 
podem ser encontrados nos sites das empresas. 
 
Duração da viagem: 3 horas e trinta minutos, 
dependendo do tráfego  
Chegando à Rodoviária de São Carlos pode-se 
optar por um serviço de taxi ou Uber. 

https://www.gru.com.br/pt
http://www.airportbusservice.com.br/
https://www.gru.com.br/pt/passageiro/como-chegar-sair/onibus
https://www.gru.com.br/pt/passageiro/como-chegar-sair/onibus
http://www.empresacruz.com.br/
http://www.viacaocometa.com.br/


 

 

 
 
 
 
Opção 2 - Aeroporto de Congonhas – Cidade de São Paulo 
 
 

Cidade de origem para Aeroporto de 
Congonhas  

 

Aeroporto de Congonhas para Terminal 
Rodoviário do Tietê (cidade de São Paulo) 

 

Terminal Rodoviário do Tietê para Terminal 
Rodoviário da Cidade de São Carlos   

 

 

O Aeroporto de Congonhas está localizado na 
cidade de São Paulo (Capital do Estado).  

http://www.aeroportocongonhas.net/ 
 

 

Ao chegar ao Aeroporto Internacional de 
Congonhas embarque em um Uber ou contrate 
um serviço de taxi para o Terminal Rodoviário do 
Tietê. 
 
Os guichês de serviço de taxi se localizam 
principalmente nos setores de chegadas. 

 
Ao chegar ao Terminal Rodoviário do Tietê deve-se 
procurar uma das seguintes empresas e comprar 
uma passagem para a cidade de São Carlos:  
 
Empresa Cruz  
www.empresacruz.com.br  
 

Viação Cometa  
www.viacaocometa.com.br  
 
O custo da passagem e os horários disponíveis 
podem ser encontrados nos sites das empresas. 
 
Duração da viagem: 3 horas e trinta minutos, 
dependendo do tráfego  
 
Chegando à Rodoviária de São Carlos pode-se 
optar por um serviço de taxi ou Uber. 

http://www.aeroportocongonhas.net/
http://www.viacaocometa.com.br/


 

 

 
 
 
Opção 3 - Aeroporto de Viracopos – Cidade de Campinas 
 
 

Cidade de origem para Aeroporto 
Internacional de Viracopos Campinas 

 

Aeroporto Internacional de Viracopos - 
Campinas para Rodoviária de Campinas 

 

Rodoviária de Campinas para o Terminal 
Rodoviário da cidade de São Carlos 

 

 

Outro aeroporto próximo a São Carlos se localiza 
na cidade de Campinas: Aeroporto Internacional 
de Viracopos. Sugere-se verificar se há opções de 
voo para a cidade de Campinas, por ser mais 
próximo da cidade de São Carlos.  
http://www.viracopos.com  

 

Ao chegar ao Aeroporto Internacional de 
Viracopos (cidade de Campinas) embarque em um 
ônibus ou contrate um serviço de taxi para a 
Estação Rodoviária de Campinas.  
Os ônibus partem do aeroporto para o terminal 
rodoviário de Campinas de hora em hora, a partir 
das 4h30 da madrugada até à meia noite. 
O custo da passagem e os horários disponíveis 
podem ser encontrados no seguinte link: 
 
http://www.viracopos.com/o-
aeroporto/transporte-publico/ 
 
Os guichês de serviço de taxi se localizam 
principalmente nos setores de chegadas.  

 
Ao chegar à Rodoviária de Campinas deve-se 
procurar uma das seguintes empresas e comprar 
uma passagem para a cidade de São Carlos:  
Viação Cometa  
www.viacaocometa.com.br  
 
Empresa Cruz  
www.empresacruz.com  
 

O custo da passagem e os horários disponíveis 
podem ser encontrados nos sites das 
empresas 
 
Duração da viagem: aproximadamente 2 horas e 
30 minutos  
 
Chegando à Rodoviária de São Carlos pode-se 
optar por um serviço de taxi ou Uber. 

 

http://www.viracopos.com/
http://www.viracopos.com/o-aeroporto/transporte-publico/
http://www.viracopos.com/o-aeroporto/transporte-publico/


 

 

 
 
 
Opção 4 – Terminal Rodoviário do Tietê (cidade de São Paulo) para o Terminal Rodoviário da cidade de São Carlos 
 
 

 Terminal Rodoviário do Tietê (cidade de são 
Paulo) para o Terminal rodoviário da cidade 
de São Carlos  

 

 

Ao chegar ao Terminal Rodoviário do Tietê deve-se 
procurar uma das seguintes empresas e comprar 
uma passagem para a cidade de São Carlos:  
 
Empresa Cruz  
www.empresacruz.com.br   
 

Viação Cometa  
www.viacaocometa.com.br  
 
O custo da passagem e os horários disponíveis 
podem ser encontrados nos sites das empresas. 
 
Duração da viagem: 3 horas e trinta minutos, 
dependendo do tráfego. 
 
Chegando à Rodoviária de São Carlos pode-se 
optar por um serviço de taxi ou Uber. 

http://www.empresacruz.com.br/
http://www.viacaocometa.com.br/

