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RESUMO 

 

 

LISBOA, Leonardo Cleber Lima. Transporte de Londres, Paris e São Paulo: 

Aspectos fundamentais do planejamento e expansão das redes de transporte 

estruturais e sua relação com a organização do tecido urbano. 2019, 404 p. (Vol. 

I e Vol. II). Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura 

e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

 

Esta tese discute a relação de interdependência entre acessibilidade e uso do solo, 

consolidada na década de 1960 por diversos teóricos, analisando as cidades de 

Londres, Paris e São Paulo. Após um levantamento dos principais indicadores de 

avaliação de redes propostos em planos de linhas e de redes de metrô para São 

Paulo, constantes de estudos anteriores, e da verificação das principais diretrizes 

relacionadas ao desenvolvimento urbano e aos transportes, presentes na legislação 

relacionada ao tema (estatutos da Cidade e da Metrópole, Política Nacional de 

Mobilidade Urbana, Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado e planos diretores 

estratégicos), foram propostos dois indicadores para avaliação de redes de transporte 

estruturais: Proporção de atendimento direto da rede em relação à área urbanizada 

da metrópole (P), aplicado às trinta e sete redes de metrô propostas para São Paulo; 

Cobertura da rede em relação a atividades específicas no território (C), aplicadas às 

atuais redes e uso do solo de Londres, Paris e São Paulo. O indicador P mostrou a 

pouca cobertura que as redes de metrô atualmente propostas propiciam à área 

urbanizada da Região Metropolitana de São Paulo. Os resultados do Indicador C 

mostram que quanto mais espacialmente distribuída é a rede de transporte coletivo 

de caráter estrutural num território urbano, mais equilibrada é a distribuição espacial 

das diferentes tipologias de uso do solo. Uma análise relacionando a implantação das 

redes de metrô com a evolução urbana das cidades estudadas evidenciou uma 

vinculação entre a evolução da implantação do metrô e o desenvolvimento urbano de 

Londres e Paris, enquanto em São Paulo essa conexão ocorreu de forma parcial. A 

análise também identificou diferenças na participação e interferência do Estado na 

implantação das redes de transporte estruturais. Tanto em Londres quanto em Paris, 

houve atuação do Estado na defesa do desenvolvimento do espaço urbano como um 



todo. Em São Paulo, o envolvimento do poder público privilegia áreas de concentração 

das classes sociais dominantes e das inversões do capital imobiliário. Análises finais 

evidenciaram a necessidade de uma rede de transporte estrutural sobre trilhos de 

grande extensão para melhorar o nível de atendimento do território da Região 

Metropolitana de São Paulo.  

 

 

Palavras-chave: Acessibilidade. Uso do solo. Rede estrutural de transporte. 

Indicadores. Metrô. São Paulo. Londres. Paris.  

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

LISBOA, Leonardo Cleber Lima. Transporte de Londres, Paris e São Paulo: Aspectos 

fundamentais do planejamento e expansão das redes de transporte estruturais 

e sua relação com a organização do tecido urbano. 2019, 395 p. (Vol. I e Vol. II). 

Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

 

This thesis discusses the relationship of interdependence between accessibility and 

land use, consolidated in the 1960s by several theorists, analyzing the cities of London, 

Paris and São Paulo. After a survey of the main network evaluation indicators proposed 

in the São Paulo metro lines and network plans, presented in previous studies, and the 

verification of the main guidelines related to urban development and transportation, 

present in the legislation related to the subject (Urban and National Urban Policy, 

Integrated Urban Development Plan and strategic director plans), two indicators were 

proposed for the evaluation of structural transport networks: Proportion of direct 

network service in relation to the urbanized area of the metropolis ( P), applied to the 

thirty-seven subway networks proposed for São Paulo; Coverage of the network in 

relation to specific activities in the territory (C), applied to the current networks and land 

use of London, Paris and São Paulo. The indicator P showed the little coverage that 

the currently proposed subway networks provide to the urbanized area of the 

Metropolitan Region of São Paulo. The results of Indicator C show that the more 

spatially distributed the collective transport network of a structural character in an 

urban territory, the more balanced is the spatial distribution of the different typologies 

of land use. An analysis relating the implantation of the subway networks with the urban 

evolution of the studied cities showed a connection between the evolution of the 

subway implantation and the urban development of London and Paris, while in São 

Paulo this connection occurred in a partial way. The analysis also identified differences 

in participation and state interference in the implementation of structural transport 

networks. Both in London and Paris, there was action by the State in defense of the 

development of urban space. In São Paulo, the involvement of the public power 

privileges areas of concentration of the dominant social classes and the inversions of 



the real estate capital. Final analysis revealed the need for a structural transportation 

network on long rails to improve the level of service of the territory of the Metropolitan 

Region of São Paulo. 

 

 

Keywords: Accessibility. Land use. Structural transport network. Indicators. Subway. 

São Paulo. London. Paris. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

O planejamento de transporte é parte do planejamento urbano e suas ações e 

propostas devem ratificar os objetivos e metas preconizados nos planos de 

desenvolvimento urbano das cidades. Os investimentos em transporte devem ser 

coerentes com as diretrizes de desenvolvimento urbano estabelecidas nos planos 

urbanísticos, traduzindo-se em ações que de fato resultem na superação dos 

problemas urbanos, além das questões de trânsito e circulação de pessoas e 

mercadorias.  

No Brasil, as discussões de planejamento urbano, ainda que presentes nos 

discursos e nas agendas governamentais, estão longe de se esgotarem ou de se 

tornarem ações práticas, que transformem as cidades, visando a redução de suas 

desigualdades.  

Analisando o contexto geral, é possível notar que questões macroeconômicas 

nacionais influenciaram os rumos das discussões e ações sobre todo o território 

nacional brasileiro, incluindo as cidades. A decisão pelo desenvolvimento econômico 

baseado na indústria automobilística refletiu no crescimento das cidades que, com 

oferta de sistema viário abundante, viram uma explosão de suas áreas urbanas:  

 

“A subvenção direta ou indireta do sistema viário pelo poder público, em 

seus diferentes níveis, criando constantemente novas fronteiras, tem 

propiciado uma permanente e incontrolada dispersão do território 

urbano” (MEYER; GROSTEIN; BIDERMAN, 2004, p. 30). 

 

Ademais, o desmembramento das intervenções urbanas em ações setoriais 

desconectadas tem agravado a superação de problemas. Algumas ações setoriais, 

como o planejamento e implantação de infraestrutura de transportes, especializaram-

se tanto nas soluções de problemas específicos, durante o século XX, que se 

desvincularam do planejamento urbano. No caso de São Paulo a circulação baseada 

na expansão rodoviária sempre teve mais peso que outras questões urbanas, como 

as soluções de habitação e saneamento. Portanto, a superação de problemas urbanos 

passa pela reintegração das ações setoriais ao planejamento urbano, inclusive as de 

transporte. 
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O desenvolvimento de propostas para melhoria da qualidade de vida das 

pessoas e do ambiente urbano em que vivem é parte integrante do planejamento 

urbano. Isso inclui a acessibilidade1, fator crucial no cotidiano das pessoas, por afetar 

aspectos relacionados a tempo gasto, custo e qualidade de vida, além da maior ou 

menor facilidade de alcance de atividades distribuídas no território.  

Os problemas resultantes do desenvolvimento econômico e da omissão do 

Estado brasileiro em relação aos problemas sociais, tais como a alta migração da 

população do campo para a cidade, com urbanização precária e segregação 

socioespacial, exigiram soluções que não só implicaram em especialização ou 

setorização de determinados temas, como o transporte, como acabaram por adquirir 

grande peso e, equivocadamente, desvincularam-se do processo de planejamento 

urbano. Os modelos tradicionais de planejamento de transporte aplicados aos casos 

brasileiros, além de estarem desvinculados do planejamento urbano, por terem 

ignorado o contexto urbano que influenciaram diretamente como, por que motivo e 

quando as pessoas se deslocam, estão também desvinculados do crescimento e das 

transformações das cidades. Justamente por se preocupar com aspectos muito 

específicos da circulação, esses modelos dificilmente consideram variáveis 

relacionadas ao uso do solo urbano e às transformações urbanas. Usualmente, 

consideram as variáveis socioeconômicas, genéricas, tradicionalmente utilizadas 

apenas nas simulações de demanda, deixando de avaliar seus impactos na cidade, 

local onde as propostas se concretizam. 

Londres e Paris são exemplos de que a atuação estatal pode ocorrer de forma a 

garantir a produção e a reprodução social, fundamental não só no desempenho 

econômico das cidades como também nacional e mundial. Suas redes de transporte 

vão além da manutenção de bons padrões de fluxos de pessoas e mercadorias, ao 

estarem associadas às questões urbanas, como ações de transformação e 

requalificação espacial. 

São Paulo é uma cidade com grandes contrastes e alto nível de segregação 

socioespacial, conforme afirma Villaça (2001, p. 116-118), e não teve sua carência 

por infraestrutura de transporte suprida. A pequena extensão da rede de transporte 

                                            
1 Entendida neste trabalho como facilidade de deslocamento no espaço, entre dois locais, um de origem e outro 
destino. 
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coletivo de caráter estrutural2 é um problema por conta de sua abrangência territorial, 

igualmente pequena, e dos consequentes dispêndios de tempo nas viagens. Por outro 

lado, isso ainda pode ser uma oportunidade de redesenhar a cidade, se a implantação 

da rede de transporte coletivo estrutural for pensada para direcionar o 

desenvolvimento territorial para áreas com grande carência de urbanização e de 

desenvolvimento. Esse redesenho, porém, só será possível se a atual postura de 

desenho da rede, a qual prioriza atendimento aos principais fluxos de viagens, 

geralmente concentrados nas áreas centrais da cidade, for alterada. A ampliação 

dessa rede, visando uma transformação do território metropolitano3, necessita de 

premissas: o que é preciso para fazer bom uso da relação entre acessibilidade e uso 

do solo? Que elementos devem ser considerados no planejamento urbano e de 

transportes que atualmente parecem ter pouca relevância? Que ligação acessibilidade 

e uso do solo têm em comum? Que cidade se deseja para o futuro? Como o desenho 

e a implantação da rede de transporte coletivo de caráter estrutural devem colaborar 

para a concretização desse desejo? 

A contribuição que se pretende fazer através deste estudo visa aprofundar a 

compreensão dessa complexidade. 

 

 

  

                                            
2 Para este estudo, considera-se rede de transporte coletivo de caráter estrutural um sistema de transporte coletivo 
composto por linhas de trem metropolitano, metrô, metrô leve, veículo leve sobre trilhos e corredores de ônibus, 
que operam em rede – modos conectados entre si – e que são capazes de organizar os principais fluxos de 
circulação de pessoas como também de ordenar as transformações territoriais almejadas, garantindo igual 
acessibilidade a todos os locais do território urbano. 

3 Entenda-se como território metropolitano a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), objeto deste estudo.  
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1.1. Objetivo 

 

 

A expansão do espaço urbano e a localização das atividades estão associadas 

à morfologia e amplitude dos sistemas de transporte existentes, indicando que a 

acessibilidade está fortemente relacionada ao processo de expansão e 

desenvolvimento territorial, em suas diferentes escalas: urbana, regional ou nacional.  

O objetivo deste estudo é analisar empiricamente a relação entre a distribuição 

espacial de atividades no território urbano e a morfologia e amplitude de redes de 

transporte coletivo estrutural, para comprovar a hipótese apresentada a seguir. As 

contribuições oferecidas por este estudo envolvem desde o levantamento de questões 

teóricas que relacionam o transporte ao desenvolvimento, passam pelo levantamento 

de indicadores de avaliação de redes de transporte estruturais em relação ao uso do 

solo feitos em planos anteriormente propostos, pela legislação urbanística e de 

mobilidade para extrair a conexão entre desenvolvimento urbano e transporte, pela 

proposição de novos indicadores de avaliação de redes, até estabelecer as relações 

entre o crescimento urbano e a implantação dos sistemas de transporte coletivo 

estruturais, e como o Estado atua sobre essas questões. O estudo foi desenvolvido 

tomando como referência as cidades de Londres, Paris e São Paulo – esta é o foco 

do estudo –, escolhidas por serem territórios urbanos de grande extensão, entre as 

quais foi possível estabelecer comparações. 

 

 

1.2. Justificativa da escolha do tema 

 

 

O aprofundamento de questões concernentes à relação entre a acessibilidade 

(transporte) e o uso do solo é um tema de grande relevância para o desenvolvimento 

das atividades de planejamento urbano e de transportes, em que se podem destacar 

procedimentos de avaliação das redes de transporte estruturais planejadas em 

relação aos objetivos preconizados para as cidades em planos mais abrangentes, 

como os planos diretores urbanísticos. Isto possibilita a verificação do grau de 

influência que um (acessibilidade) exerce sobre o outro (uso do solo) e vice-versa. 
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Isso enfatizará a urgente necessidade de integração do planejamento setorial ao 

planejamento mais abrangente, ou seja, a reintegração do planejamento de 

transportes ao planejamento urbano que, no caso da Região Metropolitana de São 

Paulo (RMSP), estão desconectados. Permite ainda propor o que pode ser melhorado 

nos procedimentos de avaliação das redes de transporte, dentro do objetivo proposto 

no estudo, em relação ao que tem sido feito recentemente.  

 

 

1.3. Hipótese  

 

 

Tendo como base as premissas anteriormente colocadas, a seguinte hipótese 

foi elaborada:  

 

Quanto mais espacialmente distribuída for a rede de transporte 

coletivo de caráter estrutural num território urbano, mais equilibrada é 

a distribuição espacial das diferentes tipologias de uso do solo. Uma 

distribuição territorial mais equilibrada das diferentes tipologias de uso 

do solo significa maior proximidade entre as habitações e os locais 

onde as pessoas possam trabalhar e realizar outras atividades – 

educação, saúde, lazer, compras etc. 

 

Além da comprovação da hipótese, este estudo oferece uma abordagem 

alternativa em relação aos métodos tradicionais de planejamento de transportes, 

estabelecendo fundamentos que possibilitarão avaliações futuras de redes de 

transporte coletivo estrutural através dos indicadores propostos.  
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1.4. Fundamentos que sustentam a hipótese 

 

 

Como elementos de suporte à relação entre a distribuição espacial das redes de 

transporte coletivo estrutural no território urbano e a distribuição espacial das 

diferentes tipologias de uso do solo foram utilizados os seguintes recursos:  

a) Fundamentos teóricos de economia urbana; 

b) Fundamentos teóricos sobre a relação entre acessibilidade e uso do solo; 

c) Métodos e indicadores já aplicados na avaliação de redes de transporte 

coletivos estruturais sobre trilhos da Região Metropolitana de São Paulo 

(RMSP); 

d) Legislação sobre as questões urbanas e de mobilidade recentes para destacar 

as principais diretrizes relacionadas ao desenvolvimento das cidades e a 

conexão do transporte com essas diretrizes; 

e) Análise da distribuição espacial das atividades urbanas e das redes de 

transporte estruturais sobre trilhos, através de indicadores de avaliação; 

f) Aspectos do crescimento urbano de Londres, Paris e São Paulo relacionados 

à implantação do sistema de transporte coletivo estrutural. 

 

 

1.5. Método 

 

 

Para comprovar a hipótese, o estudo baseou-se na identificação de: 

 

a) Aspectos fundamentais da relação entre acessibilidade e uso do solo. Trata-se 

do resgate dessa relação, constatada desde o século XIX, através de revisão 

bibliográfica, buscando:  

• Apontar a importância do planejamento e expansão da rede de 

transporte estrutural como ferramenta do processo de planejamento 

urbano; 

• Apresentar a relação de interdependência entre transporte e uso do solo 

urbano;  
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• Apresentar o modelo de aplicação da relação entre transporte e uso do 

solo mais recente – Tranus. 

 

b) Indicadores já aplicados para avaliação da associação entre o transporte e o 

uso do solo. Foi realizada pesquisa para:  

• Averiguar o que tem sido considerado nas avaliações das redes de 

transporte já propostas em relação a seu impacto no uso do solo urbano 

e quais indicadores ou variáveis têm sido considerados nessas 

avaliações. A revisão bibliográfica centrou-se em diversas propostas de 

redes e linhas de transporte sobre trilhos para a RMSP, extraindo-se 

delas os principais conceitos considerados para a avaliação dos efeitos 

previstos com sua implantação no tecido urbano; 

• Levantar diretrizes para avaliação de redes de transporte coletivo 

estrutural, considerando parâmetros e diretrizes associados ao 

desenvolvimento urbano, contidos em marcos regulatórios nacionais e 

locais, tais como Estatuto da Cidade, Estatuto da Metrópole, Política 

Nacional de Mobilidade Urbana, planos de mobilidade e planos diretores 

urbanos. 

 

c) Novos indicadores para avaliação das redes de transporte estruturais, e sua 

aplicação às cidades de Londres, Paris e São Paulo, envolvendo:  

• Proposição de ajuste no método de avaliação de redes de transporte 

coletivo estrutural, com inclusão de dois novos indicadores. Trata-se de 

indicadores para avaliação empírica da cobertura territorial das redes de 

transporte estruturais em relação à distribuição espacial das diversas 

categorias de uso do solo urbano. O método de cálculo está apresentado 

no capítulo correspondente; 

• Aplicação dos indicadores para avaliação de redes de transporte coletivo 

estrutural nas cidades em estudo. São avaliadas as redes de transporte 

coletivo estrutural sobre trilhos das regiões metropolitanas de Londres, 

Paris e São Paulo e, no caso da RMSP, as rodovias; 

• Apresentação dos principais resultados da aplicação dos indicadores, 

conectando-os com a hipótese, isto é, a materialização de que quanto 
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mais espacialmente distribuída for a rede de transporte coletivo de 

caráter estrutural num território urbano, mais equilibrada é a distribuição 

espacial das diferentes tipologias de uso do solo. 

 

d) Aspectos fundamentais do planejamento e expansão das redes de transporte 

estruturais e sua relação com a organização do tecido urbano em Londres, 

Paris e São Paulo.   

• Londres: 

▪ Problemas da industrialização e do rápido crescimento da cidade; 

▪ As ferrovias de longa distância nas bordas do centro; 

▪ A conexão das ferrovias e sua penetração no centro;  

▪ O metrô privado desconectado; 

▪ A configuração da rede de metrô tardia, após a implantação das 

linhas isoladamente; 

▪ A expansão recente da rede vinculada à requalificação urbana de 

regiões em desuso. 

 

• Paris: 

▪ A abertura viária do II Império; 

▪ As décadas de discussão da rede e o dilema do que priorizar; 

▪ O metrô pensado como rede; 

▪ As expansões da rede e o dilema de contenção do crescimento da 

cidade; 

▪ As diversas redes de metrô de Paris. 

 

• São Paulo  

▪ Os planos viários e de embelezamento; 

▪ A era dos grandes planos e estudos ricos em diagnósticos;  

▪ As redes de metrô não concretizadas; 

▪ Os planos metropolitanos genéricos; 

▪ A implantação do metrô e as diversas redes propostas; 

▪ Desconexão entre o planejamento urbano e o planejamento de 

transporte; 

▪ Os planos urbanísticos buscando reconexão com o transporte; 
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▪ “Descolamento” entre as redes de metrô propostas e o crescimento 

da área urbanizada da metrópole. 

 

Na última parte do estudo são apresentadas de modo sucinto as diversas redes 

de metrô propostas com o objetivo de solucionar o trânsito de São Paulo4. Retoma-se 

o estudo desenvolvido por Nigriello (1999), com complementação das informações e 

objetivo de expor a grande complexidade que envolveu a discussão acerca da 

implantação do metrô em São Paulo. Foram levantadas as redes de metrô propostas 

para a RMSP, com breve descrição de cada uma delas. Mescladas às redes, estão 

expostas as principais propostas relacionadas ao planejamento urbano que ocorreram 

simultaneamente às proposições de redes. Um dos indicadores propostos no estudo 

foi utilizado para verificar o grau de cobertura dessas redes, que foram 

georreferenciadas e apresentadas com o mesmo padrão visual e de escala, visando 

facilitar comparações, tais como o tamanho da rede em relação ao tamanho da cidade. 

Diga-se de passagem, esta é uma contribuição para o registro da história dos 

transportes de nossa cidade. A cada rede foi associada a área urbanizada da RMSP 

no período correspondente (ex.: rede de 1927, área urbanizada de 1929; rede de 

1975, área urbanizada de 1980), conforme dados obtidos na EMPLASA. Como 

recurso visual visando facilitar comparações e análises, nos mapas das redes 

propostas a partir da década de 1950, a parte correspondente à área urbanizada até 

1949 foi deixada com cor diferente do restante da área urbanizada a partir de 1950. 

Como complementação às discussões foi proposta uma rede sobre trilhos que 

possibilitou verificar as necessidades de ampliação da extensão de atendimento pela 

rede de transporte estrutural na RMSP. Os indicadores propostos foram aplicados 

para estabelecer as comparações com as redes anteriormente discutidas.  

 

e) Conclusão 

• Reflexões sobre o que foi trabalhado no estudo; 

• Retomada da hipótese e como ela se comprova; 

• Considerações finais. 

  

                                            
4 Até o momento, pelo levantamento produzido, nenhuma rede de metrô foi desenhada priorizando-se a 
reestruturação do tecido urbano.  



 

  
 

38 

 

 

  



 

 
 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA RELAÇÃO ENTRE 

TRANSPORTE E USO DO SOLO 
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2.1. A importância das redes de transporte coletivo estrutural 

no desenvolvimento das cidades 

 

 

O que se fala sobre as redes de transporte coletivo estrutural e seu poder de 

transformação do tecido urbano? Que importância elas têm afinal?  

Para a compreensão do que se estuda neste trabalho, este capítulo oferece um 

panorama sobre algumas opiniões emitidas por autores que estudam tanto as 

questões relativas ao transporte quanto as relativas ao desenvolvimento urbano. 

Essas opiniões abrem a discussão sobre a relação entre a distribuição espacial das 

atividades e das redes de transporte coletivo estruturais, e reforçam a importância da 

equidade de infraestrutura de transporte no espaço urbano para a garantia do 

desenvolvimento territorial também equitativo. 

 

Para iniciar, cabe destacar ao menos um dos estudos produzidos por 

Vasconcellos, considerados referência para a compreensão e avaliação dos sistemas 

de transporte. O autor procura avaliar as políticas públicas de transporte pela ótica 

sociológica, estabelecendo uma relação entre o transporte e a sociologia urbana, bem 

como pela ótica das políticas públicas de transporte, em contraposição às abordagens 

tradicionais que “privilegiam os aspectos técnicos e econômicos” (VASCONCELLOS, 

2001, p. 15). Assim, a abordagem sociológica traria aspectos mais complexos que 

envolvem a relação entre transporte e sociedade, ao tratar não apenas de dados 

simples ou clássicos, mas também das razões ou causas que levaram àqueles 

resultados e das consequências das políticas de transporte. 

Vasconcellos (ibid., p. 25) afirma que “[...] a abordagem sociológica do transporte 

urbano concilia a análise dos processos de produção e reprodução com as formas 

específicas do uso do espaço de circulação”. É possível estender esse raciocínio para 

abordagens que aprofundem o conhecimento sobre a relação entre transporte – 

acessibilidade – e uso do solo e as especificidades decorrentes dessa interação. 

Citando Castells, Vasconcellos (ibid., p. 27) pondera que “[...] a análise deve 

considerar as condições sociais gerais, especialmente a tendência do 

desenvolvimento urbano capitalista em promover segregação espacial”. Ao analisar a 

distribuição espacial da rede estrutural de transporte e do uso do solo sobre o território 
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urbano, assunto deste estudo, é possível estabelecer alguma dimensão para esta 

questão e isso ficará bastante evidente no caso de São Paulo.  

O autor critica o atual modelo de planejamento de transporte ao afirmar que: 

 

“[...] as políticas de transporte urbano constituem um instrumento muito 

importante para apoiar o gerenciamento do crescimento urbano e a 

melhor distribuição da riqueza, o que não pode ser feito dentro dos 

parâmetros atuais. Na realidade, as metodologias disponíveis têm sido 

utilizadas para reproduzir as desigualdades, para orientar um 

crescimento urbano ineficiente em termos ambientais e excludente em 

termos sociais” (ibid., p. 12). 

 

Outra referência importante a ser mencionada para a compreensão da 

importância da relação entre o transporte (acessibilidade) e a cidade (uso do solo) são 

os estudos de Villaça a respeito do espaço urbano e de como os investimentos no 

território são direcionados para o atendimento dos interesses das camadas sociais 

dominantes. A seguinte passagem, a respeito dos investimentos recentes para a 

implantação das linhas de metrô e trem metropolitano5 para conectar os aeroportos à 

rede metroferroviária existente, dá uma dimensão bastante clara de como os 

interesses das classes dominantes são priorizados em detrimento das necessidades 

das demais classes sociais:  

 

“[...] destacam o fato de que o maior problema do Brasil não é a pobreza, 

como muitos pensam, mas a desigualdade de poder político e 

econômico. O caso do trem expresso – numa metrópole que, 

sabidamente, tem uma exígua rede de metrô – foi apenas o estímulo que 

nos levou a mostrar outra faceta de nossa desigualdade, todas elas 

provocadas pela ação de nossa classe dominante [...]” (VILLAÇA, 2012, 

p. 237). 

 

Villaça (ibid., p. 238) ainda afirma que “[...] o metrô de São Paulo, desde sua 

implantação na década de 1970, vem priorizando o atendimento dos mais ricos, em 

detrimentos dos mais pobres”. A Figura 1 mostra a distribuição da população de renda 

                                            
5 O autor refere-se às atuais linhas 17-Ouro, monotrilho em construção para atendimento do Aeroporto de 
Congonhas, e 13-Jade, linha de trem metropolitano construída para atendimento do Aeroporto Internacional de 
São Paulo, em Guarulhos.  
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mais baixa (a) na periferia metropolitana, com nenhuma ou poucas linhas de metrô e 

trem metropolitano para seu atendimento, enquanto a população de renda mais alta 

(b) concentra-se na porção sudoeste da metrópole, com maior número de linhas de 

metrô e trem metropolitano para seu atendimento.   
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Figura 1: População da RMSP segundo faixas de renda 

a) Concentração de população de baixa renda  

 

Fonte: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO: Pesquisa Origem e Destino 2007. 

Nota: consulte o Anexo 2.1 para ver a figura ampliada. 
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b) Concentração de população de alta renda 

 

Fonte: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO: Pesquisa Origem e Destino 2007. 

Nota: consulte o Anexo 2.2 para ver a figura ampliada. 

 

 

Em outro estudo conclui-se que a implantação do metrô em curso na época, 

somado à rede existente, teria ao seu redor – até 1 km de distância – cerca de 33% 

da população mais rica da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e apenas 10% 

dos mais pobres (VILLAÇA; ZIONI, 2005). O caso da implantação do metrô paulistano 

é um dos exemplos utilizados pelo autor para tratar de um tema urgente, no qual o 

transporte tem grande participação: a desigualdade. E completa, dizendo que “[...] 

nenhum aspecto da sociedade brasileira poderá ser jamais explicado / compreendido 

se não for considerada a enorme desigualdade econômica e de poder político que 

ocorre em nossa sociedade” (VILLAÇA, 2012, p. 44). 

Outra faceta grave em que se insere a implantação da rede de transporte 

estrutural refere-se à segregação urbana, definida por Villaça (ibid., p. 43) como “[...] 

um processo segundo o qual diferentes classes ou camadas sociais tendem a se 
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concentrar cada vez mais em diferentes regiões gerais ou conjuntos de bairros [grifos 

do autor] da metrópole”.  

Essa segregação também é explicada por Vasconcellos:  

“as características específicas do desenvolvimento capitalista trazem 

complicações [...]. A especulação sobre a terra, a debilidade dos 

controles públicos sobre o crescimento urbano e a segregação espacial 

de classes e grupos sociais são fatores que contribuem para gerar 

agrupamentos sociais altamente diferenciados por renda e 

características sociais, com as camadas mais pobres sendo deslocadas 

para áreas mais periféricas. Tais formas de segregação social afetam 

diretamente a provisão de infraestrutura e de equipamentos públicos 

como escolas, hospitais, postos de saúde e creches (Henry, 1985), 

afetando portanto as condições de acesso das pessoas e reforçando 

ainda a dependência do transporte motorizado, uma vez que a oferta de 

empregos e de serviços públicos e privados não se adapta perfeitamente 

a esta divisão [...]” (VASCONCELLOS, 2000, p. 169).  

 

Meyer, Grostein e Biderman, ao analisar os elementos que estruturam a RMSP 

e que condicionam sua formação e crescimento, apontam: 

 

“A mobilidade e a acessibilidade são elementos centrais nas análises 

urbanas que têm por foco a atual transformação da organização física e 

funcional da metrópole. A compreensão dessas duas funções implica 

entender as relações que ambas estabelecem entre o suporte físico – o 

território metropolitano – e a estruturação do sistema viário urbano e do 

transporte sobre trilhos” (MEYER; GROSTEIN; BIDERMAN, 2004, p. 

28). 

 

 A participação das redes de transporte “[...] na estruturação da metrópole é 

decisiva em todas as etapas do processo. Se no início do processo de metropolização 

o seu papel é eventualmente indutor, em etapas posteriores a sua função é fortalecer 

as características e opções primordiais” (ibid. p. 29), pois os meios de transporte 

(“mobilidade e acessibilidade”, nas palavras dos autores) “[...] são princípios e não 

resultantes do processo de metropolização desde a sua origem” (ibid., loc. cit.). 

Estendendo essa visão para questões futuras “[...] as políticas de transporte público 

urbano de massa de abrangência metropolitana desempenharão, no interior do atual 

padrão de transformação da metrópole, um papel central” (ibid., p. 30), pois “[...] o 
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transporte coletivo em sítio próprio é o meio mais eficiente de organizar a metrópole e 

a sua apropriação dentro de padrões democráticos de convívio e consumo” (ibid., loc. 

cit.). Os exemplos de Londres e Paris apresentados no capítulo 5.1 ilustrarão essa 

passagem.  

Em relação à implantação da rede estrutural de transporte, “é conhecida a 

potencialidade de criar, através dessas intervenções, uma maior coesão espacial e 

até mesmo social que favoreça a integração de setores e continuidades urbanas em 

áreas fragmentadas” (MEYER; GROSTEIN; BIDERMAN, 2004, p. 162). 

Tratando especificamente da participação da rede estrutural de transporte na 

produção do espaço urbano, Deák (2010, p. 315) considera “[...] o metrô, poderoso 

elemento estruturador da configuração espacial”. É considerado ainda pelo autor 

como “[...] aquele que estrutura, em última instância, os demais sistemas de 

transporte” (ibid., p. 332). Deák (2010, p. 339) conclui seu texto posicionando-se a 

favor de uma rede de transporte estrutural (“de massa”, nas palavras dele) de alcance 

metropolitano, abrangendo e estruturando o território urbano. Isto é, a expansão dessa 

rede deve superar os limites das áreas onde se concentram a população de alta renda 

bem como as classes sociais dominantes.  

Em outro trabalho, o autor considera a provisão de infraestrutura no tecido 

urbano e sua distribuição equilibrada no espaço algo fundamental para garantir 

equidade maior nos preços da terra. Caso contrário, se a infraestrutura estiver mal 

distribuída, isto “[...] pode significar que o espaço urbano esteja diferenciado demais, 

ou, reciprocamente, que não esteja suficientemente homogeneizado pela 

infraestrutura, resultando numa competição acirrada pelas localizações desejadas” 

(idem, 2016, p. 63-64). Em outras palavras, quanto mais distribuída for a 

infraestrutura, da qual as redes estruturais de transporte fazem parte, maiores as 

chances de a distribuição espacial das atividades no tecido urbano ser mais 

equilibrada, reduzindo a disputa por espaços privilegiados com infraestrutura de 

acessibilidade e também processos especulativos, comprovadamente danosos às 

questões urbanas, tais como a necessidade de maior equidade socioespacial a ser 

alcançada.  

A expansão da infraestrutura de transporte estrutural pode ainda trazer outros 

benefícios: Deák (2016, p. 66) afirma que os momentos de crise econômica são 

propícios para investimentos de expansão de infraestrutura, o que ocorreu em 

diversas situações do desenvolvimento de países como Inglaterra e Estados Unidos. 
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Esses investimentos canalizam o excedente de capital para a produção de 

infraestrutura, que permitirá um novo ciclo de expansão do capital:  

 

“A análise da organização espacial revela que o aumento da intervenção 

do Estado, ou da produção direta de valores de uso, só se reforça com 

o desenvolvimento da produção, pois quanto mais o espaço for 

diferenciado por força da produção, maior a necessidade de 

homogeneização do espaço através da produção de valores de uso pelo 

Estado” (ibid., p. 71). 

 

 Esse poder de transformação do transporte reforça uma necessária 

convergência dos planos de desenvolvimento territorial com o planejamento de 

transportes e a coerente implantação desse tipo de infraestrutura. Portanto, é uma 

relação importante a ser tratada e reforçada, pois nem sempre é entendida como parte 

de um processo maior. O transporte é comumente encarado apenas como solução 

para problemas de fluxos e deslocamentos, deixando-se de lado sua intrínseca 

capacidade de transformar o tecido urbano onde se insere. E, por isso mesmo, o 

planejamento de transporte, bem como a implementação dos planos dele decorrentes, 

deve considerar objetivos e metas estabelecidos no planejamento do desenvolvimento 

territorial para as metrópoles ou cidades a que se propõem atender.  

 Há diversos tópicos a serem discutidos, especialmente quando se trata de 

questões concernentes à superação das grandes disparidades territoriais causadas 

por um processo de crescimento urbano marcado pelos interesses da população das 

camadas dominantes da sociedade, cujas ações buscaram concentrar investimentos 

nas regiões de seu interesse, deixando grande parte da região metropolitana à própria 

sorte. A abordagem proposta concentra-se na análise da proximidade entre as redes 

de transporte estruturais e as atividades mais relevantes do tecido urbano (empregos 

e habitação) e como evoluiu essa relação em Londres, Paris e São Paulo. 

  

  

2.2. Economia urbana 

 

 

Um estudo que trate da relação entre uso do solo e acessibilidade necessita 

abordar a dinâmica de localização e distribuição das atividades no território. Esses 



 

 
 

49 

dois fatores são determinantes na forma como os deslocamentos ocorrerão, 

independentemente de sua escala – local, regional, nacional ou internacional. Cabe, 

por conseguinte, mencionar as principais teorias que tratam dos padrões de 

localização das atividades, tradicionalmente subdivididas em quatro categorias ou 

escolas: 

a) Clássica, que tem foco na produção, na oferta e no custo das mercadorias 

agrícolas. Seus principais autores são Adam Smith e David Ricardo, os quais 

apontam que os preços das mercadorias variarão em função da fertilidade e da 

localização da terra. Portanto, a produção na terra pior em termos de fertilidade 

e localização só paga o custo, que será igual ao preço final da mercadoria. Na 

terra melhor aparecerá um excedente – a renda, que irá para seu proprietário; 

b) Microeconomia Espacial, com foco na localização das unidades de produção, 

considerando os custos de transporte dos produtos até o mercado, tendo como 

principal autor von Thünen, o qual indica que os custos de transporte dos 

produtos aumentam com a distância ao mercado. Havendo um preço mínimo 

para que as terras distantes, necessárias para atender a demanda, cubram 

pelo menos os custos de produção, as terras mais próximas ao mercado 

consumidor têm renda maior que as mais distantes; 

c) Marginalista, cujo enfoque está voltado para o consumo, a procura e a utilidade 

dos produtos. O espaço urbano é o resultado da maximização dos benefícios 

de cada indivíduo, mas parte relevante do valor de localização se dá em função 

dos investimentos públicos ocorridos no território. Os principais autores são 

Marshall, Christaller & Losch; 

d) Marxista, que dá ênfase às relações sociais de produção. O espaço urbano é 

o resultado do confronto entre as ações de diferentes grupos e classes sociais. 

Além de Marx, destacam-se neste grupo Lefebvre, Lojkine e Harvey. As 

vantagens de acesso à infraestrutura e equipamentos urbanos são 

determinadas em função da localização de cada pessoa e de cada empresa. 

Em geral, as vantagens são maiores no centro urbano e decrescem em direção 

à periferia. O espaço é uma obra coletiva, um suporte físico que condiciona as 

relações sociais e também o resultado dessas relações, inerentes à 

propriedade do solo e às forças produtivas que reconfiguram o solo. 
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Dos diversos tópicos relacionados a este assunto, um deve ser destacado por 

ser um elemento importante na configuração do espaço urbano, ligado às teorias de 

economia urbana resumidas anteriormente, e fundamental para a caracterização e 

compreensão dos problemas da cidade: a localização. Villaça (2012, p. 29) não só 

sintetiza a questão tratada pelos diversos autores mencionados como esclarece que 

localização não é um dom gratuito da natureza, mas um produto do trabalho humano 

que, “[...] em sua forma pura, é aquela que está ligada apenas a tempo e custo de 

deslocamento (de pessoas ou materiais). Tempo e custo estão atrelados à produção 

de infraestrutura de transporte. A infraestrutura é produzida pelo trabalho humano e 

por ele pode ser reproduzida. A localização, não [...]” (2012, p. 37), é única, pois tem 

especificidades que não podem ser reproduzidas (por exemplo: vista para o mar, 

proximidade de um equipamento público, estar próximo a uma estação intermodal de 

transporte, ser mais próxima de uma centralidade, entre outros). À infraestrutura pode-

se associar a acessibilidade, fruto do trabalho humano, o mesmo que produz cidade. 

Em acréscimo, a produção de localizações está associada a juízos de valor, os quais 

consideram a infraestrutura, a acessibilidade e as características exclusivas do 

espaço, inclusive. O tecido urbano torna-se algo diversificado no espaço, podendo 

apresentar maiores ou menores níveis de contrastes, dependendo das localizações 

que surgem em função da interação da produção humana com as especificidades.  

Vasconcellos 6 (2001, p. 32) complementa essa visão definindo a cidade como: 

 

“um ambiente construído por um conjunto numeroso de estruturas físicas 

destinadas a sustentar o processo de desenvolvimento. Este ambiente 

construído não é estático e está sujeito a um processo permanente de 

construção e destruição, em meio a processos econômicos complexos. 

Adicionalmente, a cidade está sujeita a processos de migração externa 

e interna de pessoas, normalmente imprevisíveis”.  

 

Dear e Scott7 relacionam a esta visão alguns aspectos do transporte: 

“[...] em cada cidade se materializa um sistema espacial complexo, 

compreendendo uma montagem interdependente de áreas funcionais 

(privadas e públicas). Estas [...] podem ser denominadas tanto como 

                                            
6 Cf. HARVEY, 1982, p. 233.  

7 DEAR, M.; SCOTT, A. J. Urbanization and urban planning in capitalist societies. EUA: Methuen, 1981. 



 

 
 

51 

espaço de produção (no qual o processo de acumulação ocorre) ou de 

reprodução (no qual a recuperação da força de trabalho ocorre). Ambos 

os espaços são mediados por um terceiro espaço, dedicado às 

necessidades da circulação” (1981, p. 10, apud VASCONCELLOS, 

2001, p. 33). 

Deák (2016, p. 47) expõe a relação entre localização, sociedade, produção e 

reprodução social: 

 

“Os conceitos de localização e espaço derivam da prática social de 

produção e reprodução no contexto da divisão social do trabalho. Toda 

sociedade precisa de um território para viver; com a divisão social do 

trabalho esse território é estruturado em espaço. Atividades individuais, 

isto é, processos de produção e reprodução, requerem uma localização, 

e entre essas localizações se estabelece uma interconexão de acordo 

com a interação entre aquelas atividades. Tal interconexão é o próprio 

estofo, matéria constituinte do espaço e define como o espaço está 

estruturado”.  

 

E complementa, definindo o espaço urbano como “[...] a totalidade de 

(localizações interligadas por) uma infraestrutura – vias, redes, serviços etc. – 

construída e mantida por trabalho social, que atende aos requisitos da economia e 

que torna a localização ‘útil’ (isto é, dotada de valor de uso)” (ibid., p. 53). “A própria 

localização em si pode se materializar segundo uma variedade de maneiras no espaço 

urbano, e essas formas concretas não ‘se explicam’ exceto enquanto localização” 

(ibid., p.54).  

 

 

2.3. Transporte e uso do solo 

 

 

A percepção da interdependência entre acessibilidade e uso do solo, a 

organização e o planejamento de transporte, evoluem com o tempo. Mitchell e Rapkin 

(1954, apud ALONSO, 1964) afirmam na década de 1950 que “[...] diferentes tipos de 

uso do solo geram diferentes fluxos de transporte”. Em outras palavras, até aquele 

momento, entendia-se que o tráfego de pessoas era função do uso do solo apenas. 

Perloff e Wingo Jr. (1968[?]) complementam essa teoria, afirmando que a influência 
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entre transporte e uso do solo é mútua, ou seja, de interdependência. Esta última 

afirmação merece destaque pois é peça-chave neste trabalho. Vasconcellos afirma 

algo semelhante ao explicar que:  

 

“[..] o planejamento urbano requer decisões simultâneas relativas à 

infraestrutura de transportes; a definição do uso do solo pelo PU 

[planejamento urbano – observação nossa] afeta diretamente a geração 

de viagens e as necessidades de transporte e trânsito. Da mesma forma, 

a oferta de meios de transporte e as intervenções na circulação podem 

levar, em prazos curtos, a mudanças no uso e na ocupação do solo” 

(VASCONCELLOS, 2001, p. 54-55). 

 

Castells, ao explicar essa relação, chega a atribuir alguns processos de 

formação urbana a meios específicos de transportes:  

 

“[...] concordamos geralmente em considerar a circulação de um 

aglomerado ao mesmo tempo como expressão de seus fluxos (e, por 

conseguinte, de sua estrutura) e como um elemento essencial para 

determinar sua evolução. Com efeito, quanto mais as unidades urbanas 

aumentam de dimensão e complexidade [...] mais as relações internas 

tomam importância, pois nenhum setor pode bastar-se a si mesmo, e a 

dinâmica do aglomerado só se realiza ao nível de seu conjunto. Isto pode 

explicar por que o tema se presta facilmente às utopias tecnicistas e o 

fato de termos considerado, com frequência, o progresso técnico nos 

transportes como o agente das novas formas urbanas: assim, o carro 

teria produzido a megalópole, em seguida ao trem que estaria na base 

dos grandes aglomerados industriais [...]” (CASTELLS,1983, p. 275).  

 

Wingo Jr. (1972) estabelece as dimensões econômicas do espaço urbano, para 

qualquer lugar de trabalho e qualquer lugar de residência do trabalhador, que busca 

maximizar sua receita líquida. Em outras palavras, cada trabalhador encontra uma 

combinação entre lugar de trabalho e lugar de residência que lhe represente menor 

custo. Segundo Wingo, há vantagens locacionais associadas à localização da moradia 

e do emprego. Há competição entre os trabalhadores para se apropriarem destas 

vantagens, o que estabelece um “preço” da localização e a correspondente “renda de 

localização” para cada trabalhador e para cada ponto do espaço. Ele ainda afirma que 

“a qualidade da localização ou ‘acessibilidade’ é o fator dominante na determinação 
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do uso do solo e de sua intensidade” (WINGO, 1972, p. 35, tradução nossa), ou seja, 

os tipos de uso e o grau de ocupação.  

Para Wingo Jr. (1972, p. 36), acessibilidade “[...] constitui um atributo relativo que 

favorece uma parcela do solo em virtude de sua relação com um sistema de transporte 

que opere a um determinado nível de serviço”. Em outros termos, acessibilidade é um 

atributo do território que está relacionado às facilidades de conexão desse espaço 

com outros locais, o que é determinado pela presença de um ou mais sistemas de 

transporte. Este é o conceito adotado toda vez que o termo acessibilidade for 

mencionado no estudo.  

Como é possível ver no mapeamento das viagens resultantes das pesquisas de 

mobilidade, através do exemplo da RMSP (Figura 2), grande parte dos vetores de 

viagens são direcionados para os centros de emprego, partindo das áreas 

residenciais. O padrão de viagens, se radio-concêntrico ou perimetral, vai depender 

da configuração da cidade e da distribuição de suas atividades. Cidades com um único 

centro ou com um grande centro polarizador tendem a ter mais viagens radio-

concêntricas, enquanto cidades policêntricas tendem a ter mais viagens perimetrais 

ou em malha. 

Não é foco deste trabalho discorrer sobre a formulação matemática e estatística 

para representação dos modelos que demonstrem a relação de uso do solo e 

transporte, uma vez que não é nosso objetivo contestar suas formulações, mas 

complementá-las, enriquecendo a discussão.  
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Figura 2: Principais vetores de viagens motorizadas da RMSP 

 

Fonte: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ. Figura produzida pelo autor a 
partir de dados da Pesquisa Origem e Destino 2007.  

Nota: consulte o Anexo 2.7 para ver a figura ampliada. 

 

 

2.4. O modelo Tranus 

 

 

A partir da relação de interdependência entre acessibilidade e uso do solo 

constatada nas décadas de 1960 e 1970 alguns modelos de simulação foram 

desenvolvidos a partir da década de 1970 para prospectar os efeitos da 

implementação de infraestrutura de transporte sobre a distribuição espacial das 

atividades e vice-versa:  

“Historicamente, o processo tradicional de planejamento de transportes 

considerou o padrão de atividades sociais como um insumo externo para 

previsão da demanda de viagens, até que a preocupação com o 

entendimento da interface das políticas de transportes com o 
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desenvolvimento urbano motivou uma busca por modelos integrados, 

considerando os efeitos de retroalimentação dos transportes sobre a 

localização das atividades” (PIETRANTONIO; STRAMBI; GUALDA, s.d., 

p.2). 

 

Uma tentativa de aplicação no caso de São Paulo ocorreu após a realização da 

Pesquisa Origem e Destino de 1977, com a utilização do Modelo de Uso do Solo e 

Transporte (MUT):  

“No Brasil foram implantados modelos para planejamento de transportes 

com formulações bastante detalhadas da interação com o uso do solo. 

Os detalhes se referem tanto ao nível de desagregação das atividades  

sociais representadas quanto aos aspectos relacionados com a 

modelagem das escolhas entre locais de atividades e formas de 

transportes, incluindo a simulação da dinâmica do mercado imobiliário 

em relação à demanda por localização de atividades (caso específico do 

MUT – Modelo de Uso do Solo e Transportes (CET, s.d.), desenvolvido 

para São Paulo). 

Sem mencionar as dificuldades de implementar modelos computacionais 

complexos com os recursos da época, esses instrumentos de 

planejamento mantiveram a orientação original para a qual os modelos 

tradicionais de planejamento de transportes foram concebidos: avaliar 

ações (investimentos em infraestrutura, implantação de serviços e 

medidas de regulamentação). Portanto, os modelos integrados não 

satisfizeram adequadamente as necessidades dos planejadores 

urbanos, na medida em que não contribuíram para identificar ações 

relevantes para resolução ou contenção dos problemas sociais das 

cidades, seja os relacionados com transporte, tendo o uso do solo como 

variável, ou então com uso do solo, tendo transporte como variável.  

A partir do final dos anos 70 houve um refluxo nos esforços de aplicação 

de modelos complexos da interação entre uso do solo e transportes, sem 

que houvesse sido proposto um procedimento adequado, alternativo, 

para examinar essa questão” (ibid., p.2). 

 

As aplicações ganharam força a partir de 2006, quando outro software passou a 

ser utilizado: o modelo Tranus (Transporte e Uso do Solo). Um entendimento das 

principais características deste modelo é importante pois ele será citado diversas 

vezes, especialmente quando da discussão das formas de avaliação das redes de 

transporte e de como o uso do solo entra nessa avaliação.  
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“Tranus é um modelo de simulação sobre a localização de atividades, 

uso do solo e transporte, que pode ser aplicado tanto à escala regional 

quanto na urbana. É especialmente concebido para simular os efeitos 

prováveis de políticas e projetos diversos em cidades ou regiões, e 

avalia-los do ponto de vista social, econômico e financeiro, energético e 

ambiental.  

A mais notável característica do sistema Tranus é a maneira 

verdadeiramente integrada em que são representados os principais 

componentes do sistema urbano ou regional, tais como a localização e 

interação de atividades, o mercado imobiliário e o sistema de 

transportes” (MODELÍSTICA, 2010, p.1). 

 

Em relação aos aspectos teóricos que explicam a complexa relação entre 

transporte e uso do solo, o documento de apresentação do Tranus retoma a afirmação 

de Perloff e Wingo Jr., ao explicar que:  

“[...] o fenômeno da circulação das pessoas e bens é explicado por 

relações econômicas e espaciais entre as atividades que as geram. Por 

sua vez, a acessibilidade do sistema de transporte afeta como as 

atividades interagem uma com as outras, afetam a sua localização no 

espaço e influenciam o sistema imobiliário” (op. cit., p.1).  

“Um sistema integrado dessa natureza permite avaliar os efeitos das 

políticas de transporte sobre localização de atividades e uso do solo. 

Também é possível analisar os efeitos das políticas de usos do solo no 

sistema de transporte, e por outra parte, é claro o efeito das políticas 

combinadas. 

Embora seja no planejamento integrado que o Sistema Tranus produz o 

seu máximo potencial, o sistema também pode ser usado como um 

modelo só-transportes, alocando as matrizes da demanda à rede 

multimodal, que pode ser útil para a avaliação das políticas de transporte 

no curto prazo” (ibid., p.2). 

 

Interessa para o conteúdo deste trabalho avaliar a parte que integra 

acessibilidade e uso do solo. Em relação às aplicações possíveis, o Tranus é capaz 

de simular: 

a) Quanto ao território:  

• Áreas urbanas detalhadas; 

• Áreas metropolitanas; 

• Regiões metropolitanas; 
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• Regiões, estados, províncias; 

• Nível nacional; 

• Regiões formadas por vários países. 

 

b) Quanto à circulação: 

• Movimento de cargas e passageiros (transporte coletivo e transporte 

individual); 

• Efeito combinado entre carga e passageiros; 

• Sobre a capacidade das infraestruturas viárias. 

 

c) Quanto às políticas: 

• Planejamento urbano; 

• Controle sobre o uso do solo; 

• Projetos e políticas de transporte; 

• Planos de desenvolvimento regional; 

• Planos habitacionais; 

• Projetos industriais; 

• Programas ambientais; 

• Estradas e melhorias viárias; 

• Reorganização do transporte coletivo; 

• Corredores de ônibus, metrô, trem, VLT; 

• Políticas tarifárias e de restrição ao uso do solo; 

• Transporte individual, entre outros. 

 

As avaliações podem ser feitas em conjunto e de forma combinada. 

O Tranus é desenvolvido desde 1982, mas só foi utilizado em São Paulo nos 

anos 2000. Reúne diversas formulações teóricas que tratam da economia espacial e 

da relação entre transporte e uso solo. O quadro a seguir (Figura 3) resume as 

principais teorias consideradas.  
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Figura 3: Antecedentes teóricos do sistema Tranus 

 

Fonte: Modelística, 2010. 

 

O Tranus distingue eventos internos (endógenos) dos externos (exógenos). Os 

eventos endógenos são resultantes das interações entre as variáveis trabalhadas pelo 

modelo, tais como alterações no preço do solo em função das atividades. Essas, por 

sua vez, podem alterar deslocamentos, que vão causar alterações na distribuição das 

atividades, que vão alterar os preços e assim por diante. Os eventos exógenos são 

alterações introduzidas para cenários futuros, tais como uma política urbana (plano 

diretor, operações urbanas etc.), uma nova linha de metrô, uma avenida ou rodovia, 

alterações na política tarifária, entre outros. E conforme os eventos exógenos são 

introduzidos, alterações endógenas ocorrem, que alteram padrões do uso do solo, que 

alteram deslocamentos, que alteram uso do solo etc. (Figura 4).  
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Figura 4: Esquema de interação entre uso do solo e acessibilidade (transporte)  

 

 

Fonte: Modelística, 2010. 

 

O Tranus é composto por dois módulos: o modelo de atividades, que analisa o 

uso do solo; e o modelo de transporte, que analisa os fluxos. Ambos os modelos 

interagem, obtendo alterações nas atividades e a demanda final de transporte em 

função dos fatores endógenos e dos exógenos. Os modelos podem representar 

situações complexas ou simplificadas, dependendo dos objetivos a serem alcançados.   

As representações ou modelos tradicionais de transporte são capazes de estabelecer 

com precisão informações de demanda a partir de dados socioeconômicos e de 

viagens. No entanto, não possuem a capacidade de analisar os efeitos da 

infraestrutura de transporte sobre as atividades no território e as alterações nos 

padrões de deslocamentos resultantes dessas alterações. O Tranus, entretanto, 

propõe-se a fazer essa análise. Nos próximos capítulos alguns casos serão 

apresentados para ilustrar como as experiências deste software foram aproveitadas 

nos estudos e avaliações de rede de transporte estrutural.  
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3. INDICADORES PARA AVALIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ENTRE O 

TRANSPORTE E O USO DO SOLO JÁ APLICADOS 
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3.1. Avaliação das redes de transportes quanto à sua 

associação com o uso do solo da cidade 

 

 

Este capítulo propõe verificar como planos e estudos produzidos pela 

Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) e pela Secretaria dos Transportes 

Metropolitanos (STM) avaliaram redes e linhas de transporte coletivo estrutural em 

relação ao uso do solo urbano. O objetivo é verificar que indicadores foram utilizados 

nas avaliações e se ajudariam a comprovar a hipótese levantada.  

Alguns planos e estudos foram analisados e deles foi destacada a avaliação das 

propostas de transporte em relação ao tecido urbano, ou ainda elementos que 

tivessem alguma conexão com a questão urbana que ajudasse a elucidar o tema 

abordado. 

Como método de trabalho, averiguou-se quais variáveis foram relacionadas à 

avaliação de redes e linhas e sua conexão com o tecido urbano, no que diz respeito à 

estruturação do espaço urbano, e se tais variáveis representam a distribuição das 

atividades no território urbano em relação à distribuição das redes de transporte 

estruturais.  

Da mesma forma, buscou-se averiguar se ocorreu alguma evolução na 

metodologia de avaliação das redes ao longo do tempo. Entretanto, o material 

estudado mostrou-se bastante invariável no tempo, com a metodologia de avaliação 

multicritério sendo apresentada como forma única de escolha de alternativas em boa 

parte dos casos avaliados. São estudos bastante heterogêneos em relação às 

variáveis e indicadores utilizados, muitos deles com fórmulas não apresentadas, o que 

indica haver alguma dificuldade em estabelecer um padrão satisfatório de avaliação 

das redes e de linhas de transporte coletivo estrutural.  

Cabe mencionar que a partir dos anos 2000 o Tranus foi introduzido nas 

avaliações das redes de transporte coletivo estrutural. Era esperado que o Tranus 

elevasse o patamar das avaliações de rede em conexão com os fenômenos de uso e 

ocupação do solo, mas o que se pôde averiguar foi a dificuldade da aplicação para 

casos complexos, como da RMSP.  
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O estudo analisa inicialmente indicadores de avaliação para escolha de 

alternativa de traçado de uma linha de metrô8 (Linha 5-Lilás), para depois entrar na 

avaliação de alternativas de rede de transporte propriamente ditas. Os detalhes da 

história das redes avaliadas estarão em capítulo específico, adiante. 

 

 

3.2. Indicadores de avaliação das alternativas de traçado da 

Linha 5-Lilás 

 

 

  A história da recém-inaugurada extensão da Linha 5-Lilás9 do metrô de São 

Paulo já dura quase três décadas. As primeiras notícias que se tem da conexão 

metroviária entre o Largo Treze e a rede de metrô datam de 1991 (COMPANHIA DO 

METROPOLITANO DE SÃO PAULO, 1991, passim) (Figura 5), mas a configuração 

atual adquiriu forma em 199310.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
8 Embora o foco seja a inserção de redes de transporte coletivo estrutural, buscar dados na avaliação de 
alternativas de traçado de uma linha de metrô pode ajudar a levantar outros indicadores que avaliem a relação 
entre transporte e uso do solo. 

9 Linha 5-Lilás: trecho entre Capão Redondo e Largo Treze inaugurado em 2002; Estação Adolfo Pinheiro, a 
primeira da extensão em questão, foi inaugurada em 2014; as estações Alto da Boa Vista, Borba Gato e Brooklin 
foram inauguradas em setembro de 2017; estações Eucaliptos, Moema, AACD-Servidor, Hospital São Paulo, 
Santa Cruz e Chácara Klabin, inauguradas em 2018; Estação Campo Belo, deve ser inaugurada no fim de 2018, 
início de 2019. 

10 Naquele momento avaliava-se como a Linha 5 se conectaria à rede, havendo possibilidade de conexão nas 
estações Paraíso e Ana Rosa, com as linhas 1-Azul e 2-Verde. Posteriormente, em 1994, uma avaliação técnica 
optou por desmembrar a conexão com essas duas linhas para as estações Santa Cruz e Chácara Klabin, 
respectivamente. 
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Figura 5: Rede de metrô apresentada em 1991, com o traçado inicial (cor rosada) do que 
posteriormente se tornaria a Linha 5-Lilás 

 

Fonte: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO, 1991.  

 

Prometida inicialmente para fazer parte de uma rede básica de metrô que em 

2010 teria cerca de 150 km de extensão, somente nove anos depois a Linha 5-Lilás 

foi concluída. Neste período, estações e traçado em planta e perfil foram reavaliados 

e, em 2001, um estudo apontou a alternativa que mais tarde viria a ser implantada, 

com as modificações introduzidas quando da elaboração dos projetos básico e 

executivo. As obras só iniciaram em 2009, sendo concluídas em 2019. A seguir, 

algumas das principais características das alternativas avaliadas no estudo de 2001. 

Após a alteração do traçado da Linha 5 para Chácara Klabin (na época dos 

estudos, estação Embuaçu), passando pela estação Santa Cruz da Linha 1-Azul, ficou 

definido que o trecho teria 11 estações com cerca de 11 km de extensão. Foram 

estabelecidas duas alternativas de traçado em planta, com duas alternativas de 

traçado em perfil cada: 
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• Alternativa pela Avenida Santo Amaro (Figura 6), totalmente subterrânea, ou 

com um trecho em elevado, entre as estações Alto da Boa Vista (exclusive) e 

Campo Belo (exclusive); 

 

Figura 6: Alternativas de traçado em planta e em perfil pela Av. Santo Amaro para a Linha 5-Lilás 

 

Fonte: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO, 2001 – adaptado (nomes de estações 
atualizados para os utilizados atualmente). 

 

• Alternativa pelas avenidas Adolfo Pinheiro e Vereador José Diniz (Figura 7), 

com trecho em elevado entre as estações Alto da Boa Vista (exclusive) e 

Campo Belo (inclusive), ou com trecho em elevado entre as estações Alto da 

Boa Vista (exclusive) e AACD-Servidor (exclusive).  
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Figura 7: Alternativas de traçado em planta e em perfil pela Av. Adolfo Pinheiro / Vereador José Diniz 
para a Linha 5-Lilás 

 

Fonte: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO, 2001 – adaptado (nomes de estações 
atualizados para os utilizados atualmente). 

 

A avaliação desenvolvida apontou como melhor alternativa a solução pela Av. 

Santo Amaro, totalmente subterrânea. Cabe observar que, durante o desenvolvimento 

dos estudos de detalhamento desta solução, diversas alterações foram feitas, como a 

supressão da Estação Adolfo Pinheiro (anteriormente, Paulo Eiró), depois 

reintroduzida, e a nomenclatura definitiva das estações, adotadas neste trabalho. 

Para auxiliar a escolha da alternativa a ser implantada, o Metrô estabeleceu, 

ainda na etapa de planejamento e projeto funcional, um conjunto de indicadores 

(Figura 8) que comporiam uma matriz de avaliação multicritério. A esses indicadores 

foram atribuídos pesos pelo Colegiado Técnico, método apontado como saída para 

dar objetividade ao estudo. Não serão discutidos neste estudo o mérito dos pesos 

atribuídos a cada um dos indicadores nem a objetividade atribuída à avaliação 

multicritério, que pareceu desconsiderar que pesos são atribuídos a partir de decisões 

individuais, de acordo com critérios também individuais e, portanto, subjetivos, ainda 

que feita por um Colegiado Técnico. Pelos mesmos motivos, a escolha dos 

indicadores é um processo subjetivo.  
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Foram verificados os indicadores, especialmente aqueles utilizados para 

avaliação do uso do solo, e quais variáveis ou informações primárias compuseram 

cada um deles.  

 

Figura 8: Quadro com indicadores de avaliação das alternativas de traçado do trecho Largo Treze – 
Chácara Klabin, da Linha 5-Lilás. Destacado em azul o grupo de indicadores que mais se aproxima da 

avaliação entre transporte e uso do solo 

Grupo Indicadores Subindicadores

Interferência na circulação viária durante as obras Qualitativo

Interferência na capacidade viária Qualitativo

Face ao atendimento lindeiro

Face à legislação de uso e ocupação do solo

Face ao impacto nos imóveis adjacentes

Potencial para implantação de empreendimentos associados

Potencial para operações urbanas

Total de imóveis desapropriados

Redução no volume de ônibus

Número de deslocamentos utilizando o metrô

Número de pontos de articulação com PITU

Acessibilidade nas estações Qualitativo

Interferência nas atividades econômicas durante as obras 

Bota-fora

Demanda 

atendida

Custos 

Impacto 

durante as 

obras

Custos de investimento

Custos operacionais

Ganhos no tempo de viagem

Total de passgeiros por dia na Linha 5-Lilás

Incremento de passageiros por na rede de metrô

Compatibilidade com o sistema de transporte coletivo

Potencial para empreendimentos associados

Impactos 

na 

estrutura 

urbana

Criação de empregos durante as obras

Impacto visual 

Impacto sonoro

Redução da poluição atmosférica

Inserção 

na rede de 

transporte 

coletivo

Impactos 

ambientais

Coerência da localização das estações

 

Fonte: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO, 2001. 

 

Os indicadores utilizados para a avaliação das alternativas que mais se 

aproximam de uma análise da relação entre acessibilidade e uso do solo no caso das 

alternativas da Linha 5-Lilás são do grupo “Impactos na estrutura urbana” (Figura 8), 

de um total de seis grupos. Para melhor compreensão do que se propunha avaliar os 

indicadores, cada um deles é transcrito a seguir:  

 

Indicador Interferência na capacidade viária 

“Analisa a capacidade viária considerando a situação atual e a proposta 

no projeto. O indicador é qualitativo e foi obtido pela comparação entre 

as seções atuais e as seções resultantes das vias após a implantação 

da linha de metrô e os benefícios ou prejuízos decorrentes das diferentes 

soluções de traçado. As notas foram atribuídas pelo Colegiado Técnico” 

(COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO, 2001, p. 18).  
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Indicador Coerência da localização das estações 

“Análise da localização das estações, em função do uso e ocupação do 

solo e dos processos de transformação observados em seus entornos. 

Os diversos aspectos considerados neste indicador foram agrupados em 

três subindicadores; estes, por sua vez, apresentam diversas variáveis, 

apresentadas a seguir. As notas foram obtidas através da aplicação dos 

pesos atribuídos pelo Colegiado Técnico aos subindicadores” (Ibid., 

p18). 

 

Subindicador Coerência face ao atendimento lindeiro 

“Analisa a compatibilidade da localização das estações com o tipo de 

uso do e ocupação do entorno, considerando as condições atuais e suas 

tendências, dentro da área de captação de atendimento lindeiro. Foram 

utilizados dados da [sic] TPCL e Pesquisa OD/97” (idem, p. 18). 

 

Foram consideradas como variáveis para a produção do indicador e seus 

subindicadores: a área de abrangência lindeira (área das quadras contidas na área de 

estudo de cada estação); a área construída por tipo de uso; a densidade populacional 

e população residente na área de abrangência lindeira de cada alternativa para a linha; 

empregos na área de abrangência lindeira, por setor de atividade; evolução da área 

construída entre 1991 e 1997. 

 

Subindicador Coerência face à legislação de uso e ocupação do solo 

“Analisa o atendimento, impacto e potencial de evolução urbana face à 

legislação de uso e ocupação do solo na área de captação de 

atendimento lindeiro. Os dados foram obtidos do cruzamento da área de 

abrangência lindeira com a Lei de Zoneamento do Município de São 

Paulo” 11 (Ibid., p. 20). 

 

Como variáveis foram utilizadas: área de abrangência regulamentada como Z1; 

área de abrangência lindeira regulamentada como Z2, Z17 ou Z18, locais com maior 

flexibilidade de uso; área de abrangência de lindeira regulamentada como Z3, Z4, Z10 

ou Z13, que permitem maior adensamento. 

 

                                            
11 Lei de Zoneamento de 1974. 
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Subindicador Coerência face ao impacto nos imóveis adjacentes 

“Analisa a compatibilidade da localização das estações no que se refere 

às restrições impostas pela legislação de uso e ocupação do solo aos 

imóveis adjacentes. É nas imediações das estações que os impactos 

decorrentes da sua implantação serão observados com maior 

intensidade. Os valores para análise deste subindicador foram obtidos a 

partir da Lei de Zoneamento do Município de São Paulo; foram 

consideradas as faces de quadras adjacentes às estações analisadas” 

(Ibid., p. 22). 

 

As variáveis utilizadas para este subindicador são as mesmas do anterior. 

Porém, neste caso, são analisados eventuais efeitos negativos que a passagem de 

uma linha de metrô pode causar, como, por exemplo, a resistência de moradores de 

zonas estritamente residenciais em relação à implantação de uma linha de metrô no 

local onde moram.  

 

Indicador Potencial para empreendimentos associados 

“Análise do potencial para implantação de empreendimentos quanto aos 

aspectos urbanos. Os diversos aspectos considerados neste indicador 

foram agrupados em dois subindicadores e estes, por sua vez, 

apresentam diversas variáveis. As notas foram obtidas através da 

aplicação dos pesos atribuídos pelo Colegiado Técnico aos 

subindicadores” (Ibid., p. 23). 

 

Subindicador Potencial para implantação de empreendimentos associados 

“Analisa o potencial de renovação dos imóveis adjacentes e a 

compatibilidade em relação à legislação de uso e ocupação do solo. A 

avaliação das variáveis deste subindicador considerou as faces de 

quadras adjacentes. Os dados foram obtidos a partir da Lei de 

Zoneamento do Município de São Paulo e também de dados obtidos 

através de medições in loco” (Ibid., p. 23). 

 

Para avaliar este subindicador foram utilizadas as variáveis: potencial perante a 

legislação de uso e ocupação do solo (faces de quadras adjacentes), avaliando a 

localização das estações quanto ao potencial de ocupação das áreas adjacentes; 

ocorrência de áreas regulamentadas como Z1 junto às estações que, por serem 

exclusivamente residenciais, não permitiriam a implantação de empreendimentos 
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associados; potencial de renovação de imóveis adjacentes, avaliando a 

disponibilidade de espaço físico para a implantação de empreendimentos. 

 

Subindicador Potencial para implantação de Operações Urbanas associadas à 

implantação da linha de metrô 

“Analisa o potencial de renovação dos imóveis nas áreas de abrangência 

lindeira e a compatibilidade em relação à legislação de uso e ocupação 

do solo. Os dados foram obtidos do cruzamento da área de abrangência 

lindeira com a Lei de Zoneamento do Município de São Paulo e dados 

da [sic] TPCL” (Ibid., p. 25).  

 

Como variáveis foram utilizadas: extensão da área de interesse para Operações 

Urbanas; potencial de área construída adicional comercializável através de uma 

Operação Urbana que avalia o acréscimo de área a ser vendida pela operação. 

 

Indicador Total de imóveis desapropriados 

“Estima a quantidade de imóveis existentes dentro dos perímetros das 

áreas propostas para desapropriação. O indicador é quantitativo e a sua 

obtenção se deu através de levantamentos de informações cadastrais e 

de vistorias a campo. É expresso em número de imóveis” (Ibid., p. 26). 

 

Deste grupo pode-se destacar três indicadores que foram direcionados para 

avaliar alterações do uso do solo decorrentes da implantação da linha: o de legislação 

de uso e ocupação do solo; o de potencial para empreendimentos; e o de potencial 

para operações urbanas. Este subgrupo, pela descrição apresentada no estudo do 

Metrô, preocupa-se em analisar potenciais futuros de adensamento e transformação 

urbana, que agreguem mais usuários às estações e promova maior diversidade de 

uso, também de interesse do Metrô. Outros dois indicadores são destinados a avaliar 

as obras de implantação: interferências viárias e total de desapropriações. Apenas 

dois tinham alguma conexão com a situação do tecido urbano no momento do estudo: 

impacto nos imóveis adjacentes e atendimento lindeiro.  

Naquele momento não ocorreu uma simulação do comportamento do uso do 

solo em função da implantação das estações e da linha – potencialmente possível 

dada a existência do Tranus. A impressão dada pelo relatório é de que o uso do solo 
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presente no local das estações foi considerado apenas para avaliação de potenciais 

futuros, sem conexão com as características presentes no momento da análise. 

 

 

3.3. Indicadores de avaliação da rede de transporte estrutural na 

década de 1990 

 

 

A elaboração e produção de indicadores de avaliação de rede de transporte está 

ligada, obviamente, ao que se pretende avaliar. No Plano Integrado de Transportes 

Urbanos para 2020 (Pitu 2020) é estabelecida uma visão futura da metrópole, em que 

se destacaram “[...] questões relativas à gestão (urbana, regional e setorial), à 

economia e ao ambiente urbano” (SECRETARIA DOS TRANSPORTES 

METROPOLITANOS, 1999, p. 17). Para estabelecer essa visão, diversos setores 

relacionados ao urbano foram considerados: configuração urbana; habitação; 

infraestrutura e serviços; lazer e cultura; qualidade de vida; e segurança. As 

discussões que sucederam resultaram em uma visão de metrópole que se desejava 

para o horizonte de 2020 (Ibid., p. 20). Definiu-se no Pitu que as proposições deveriam 

levar a RMSP a ser uma metrópole competitiva, saudável, equilibrada, responsável e 

cidadã.  

Destacam-se as observações atribuídas ao adjetivo metrópole equilibrada no 

Pitu 2020, que é o tópico mais próximo às investigações produzidas para este estudo: 

 

“Um espaço mais harmonioso 

O território regional é integrado, menos segregado, dando vez à 

predominância de locais multifuncionais, mistos de residência, comércio 

e serviços. Nos polos sub-regionais, ampliam-se as funções de centros 

dinâmicos de bens e serviços diversificados. A oferta de infraestrutura, 

habitação e serviços urbanos está equilibrada. Meios de transporte 

eficientes, confortáveis e seguros ligam as áreas urbanas. A poderosa 

rede de comunicações e as mudanças nas relações de trabalho 

influenciam a transformação dos hábitos e padrões de convivência.  

O cuidado com a cultura e os espaços públicos, o centro metropolitano, 

revitalizado, com seus marcos históricos e culturais valorizados, sedia 
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atividades de cultura e lazer. Multiplicam-se os espaços voltados à 

interação social” (op. cit., p. 20). 

 

No Pitu 2020 avaliaram-se suas proposições de infraestrutura de transporte para 

o futuro através de indicadores que expressavam os objetivos a serem alcançados 

para cada visão de metrópole futura. Para a visão metrópole equilibrada, em que se 

encaixam os itens de avaliação urbana da rede na metrópole, os objetivos12 a serem 

alcançados eram: 

a) Aumento da acessibilidade aos subcentros comerciais, de serviços e polos de 

emprego;  

b) Aumento da acessibilidade ao centro metropolitano;  

c) Potencialização do caráter indutor e estruturador da rede de transporte. 

 

Cada objetivo almejado foi relacionado a um atributo a ser avaliado: 

a) Competitiva – acessibilidade; 

b) Saudável – ambiente urbano;  

c) Equilibrada – atendimento aos polos e centralidades; 

d) Responsável – eficiência econômica; 

e) Cidadã – qualidade de serviço. 

 

Como indicadores13 para avaliar o objetivo Equilibrada foram propostos: 

a) Acessibilidade estrutural aos polos; 

b) Acessibilidade social do coletivo aos polos; 

c) Velocidade média de acesso aos polos; 

d) Acessibilidade estrutural ao centro histórico; 

e) Acessibilidade social do coletivo ao centro histórico; 

f) Velocidade média de acesso ao centro histórico. 

 

Aos objetivos foram atribuídos pesos, para estabelecer uma avaliação 

multicritério. O maior peso foi dado ao grupo “responsável”, ligado à eficiência 

econômica da cidade. Ao grupo de indicadores “equilibrada” foi atribuído um dos 

                                            
12 Op. cit., p. 22 

13 Loc. cit.  
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menores pesos. As variáveis que compuseram os indicadores utilizaram como dados 

básicos as informações obtidas através da Pesquisa Origem e Destino 1997 (OD-97), 

a saber:  

a) Empregos; 

b) Tempo de viagem; 

c) População; 

d) Custo das viagens;  

e) Número de viagens; 

f) Distância da extensão das viagens realizadas; 

g) Velocidade média do trânsito; 

h) Volume de veículos. 

 

É possível notar que as variáveis utilizadas no Pitu 2020 não têm relação direta 

com informações de uso do solo, ainda que se possa estabelecer alguma correlação 

com as variáveis da OD-9714. Em uma avaliação mais localizada, para linhas de metrô 

isoladas e não para rede, como a feita para a Linha 5-Lilás, havia dados para uma 

avaliação com variáveis diretamente relacionadas com o uso do solo, pois o Município 

de São Paulo (MSP) dispunha de tais informações. Na avaliação de uma rede que 

abrange toda a metrópole, seriam necessárias informações para todos os municípios 

com o mesmo nível de complexidade. Dados sobre a utilização do solo foram 

disponibilizados em níveis minimamente satisfatórios apenas em 2010, pela Empresa 

Paulista de Planejamento Metropolitano S.A. (Emplasa). Entretanto, aquilo que cabia 

aos municípios, como planos diretores e zoneamento, não estavam todos disponíveis 

em forma de banco eletrônico de dados para uma avaliação quantitativa. Em adição, 

os objetivos preconizados no Pitu 2020 jamais foram endossados por um plano 

metropolitano de caráter mais abrangente.   

 

 

 

                                            
14 Optou-se por não apresentar as fórmulas de cálculo dos indicadores por não haver detalhes relevantes em 
relação ao assunto em estudo.  
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3.4. Indicadores de avaliação de rede de transporte estrutural 

nos anos 2000 

 

 

Durante os anos 2000 a Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) e o 

Metrô protagonizaram o que poderia ter sido uma revolução na forma de avaliar as 

redes de transporte coletivo estrutural, quando passaram a ter em mãos o software 

Tranus. Com as análises realizadas, foi possível inferir que as tentativas 

empreendidas não obtiveram o sucesso esperado, não esgotando a discussão sobre 

avaliação de redes de transporte a partir de informações de uso do solo e seu 

comportamento ante a implantação da infraestrutura. A seguir serão abordados 

sucintamente quatro casos envolvendo essas tentativas da STM15, que auxiliarão o 

entendimento da evolução da metodologia de avaliação das redes.  

  

 

No primeiro estudo, produzido pelo Metrô, denominado Rede Essencial – Estudo 

de Trechos Prioritários (COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO, 

2006), foram avaliadas quatro redes de metrô, Aberta do Pitu 2020, Azul, Distributiva 

e Essencial, que serão apresentadas no capítulo 5.2. O objetivo da avaliação era 

justificar a substituição da rede escolhida no Pitu 2020 por uma rede de menor 

extensão e abrangência, denominada Rede Essencial. Ainda que o estudo tenha sido 

produzido com claros sinais da decisão tomada por antecedência sobre a rede 

pretendida, serão analisados os indicadores produzidos para verificar se eles têm 

relação com o uso do solo, e se apresentaram alguma evolução em relação ao Pitu 

2020.  

O material produzido teve como propósito avaliar as redes por diversos critérios, 

inclusive “urbanísticos”, definidos como fator o impacto urbanístico e social. Para este 

“fator” foram definidos os seguintes critérios16 “urbanísticos” (COMPANHIA DO 

METROPOLITANO DE SÃO PAULO, 2006, p. 50):  

a) Acessibilidade a polos; 

                                            
15 Representando o Governo do Estado de São Paulo (GESP). 

16 Não foram apresentadas as fórmulas de cálculo. 
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b) Acessibilidade regional por transporte coletivo; 

c) Oportunidades locais; 

d) Inclusão social. 

 

Em relação aos critérios, definiu-se:  

a) Acessibilidade a polos – “procura medir o atendimento direto da rede de metrô 

aos polos regionais da metrópole. Atendimento de polos situados até o limite 

de seiscentos metros ao redor da linha” (COMPANHIA DO METROPOLITANO 

DE SÃO PAULO, 2006, loc. cit.);  

b) Acessibilidade regional por transporte coletivo – “medir a participação de cada 

rede na minimização das diferenças de acessibilidade por transporte coletivo 

presentes na RMSP. Utiliza-se o desvio padrão do custo generalizado de 

viagens de transporte coletivo” (Ibid., loc. cit.); 

c) Oportunidades locais – “mede as potencialidades de atendimento direto aos 

locais onde se situam as estações. É calculado somando-se toda a população, 

os empregos e as matrículas presentes num raio de seiscentos metros” (ibid., 

loc. cit.), malgrado nesse levantamento não tenha ficado claro como a 

informação foi obtida, uma vez que o tamanho das zonas de origem e destino 

não permita tal análise – num raio de seiscentos metros; 

d) Inclusão social – “mede a quantidade de população abaixo da linha da pobreza 

(menos de três salários mínimos por mês) na demanda total das redes” (ibid., 

loc. cit.). 

 

Segundo esses critérios urbanísticos, as redes que melhor atenderiam a 

metrópole seriam a do Pitu 2020 e a rede Azul. Outros critérios procuraram avaliar os 

fatores impacto no ambiente, impacto econômico e impacto na viagem. A estes dois 

últimos fatores foram atribuídos os maiores pesos de avaliação e que direcionaram a 

indicação da “melhor” rede para a Rede Essencial. 

  

 

No segundo estudo, o Pitu 2025 – revisão do Pitu 2020, a Rede Essencial é 

incorporada com alguns acréscimos de corredores urbanísticos de média capacidade. 

Naquele plano, os indicadores adotados (SECRETARIA DOS TRANSPORTES 

METROPOLITANOS, 2006, p. 93) estavam relacionados a:  
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a) Viagens, por quantidade, tipo e modo; 

b) Custo, seja o desembolso, ou o custo generalizado – que considera os 

dispêndios de tempo na viagem; 

c) Velocidade; 

d) Distância; 

e) Níveis de ocupação dos veículos. 

 

No Pitu 2025, apesar da visão futura da metrópole ser mantida em seus 

principais tópicos (competitiva, saudável, equilibrada, responsável e cidadã), seus 

objetivos foram bastante alterados (Ibid., p. 118) e a visão de metrópole equilibrada 

passa a ter como objetivo garantir a capacidade de suporte às centralidades, bem 

como a melhoria da acessibilidade a elas, diminuindo bastante seu escopo em relação 

ao Pitu 2020. A estrutura final de indicadores, entretanto, suprimiu este item da 

avaliação sem explicações, parecendo, a princípio, que seria substituído pela 

avaliação estabelecida pelas simulações do Tranus, incorporado como complemento 

aos estudos estatísticos do plano. 

Esse bloco de avaliação do uso do solo foi então introduzido no Pitu 2025, com 

o objetivo de avaliar as redes proposta quanto a:  

a) Redução da extensão das viagens; 

b) Aumento da densidade populacional; 

c) Balanceamento da taxa de emprego. 

 

E para avaliar os efeitos das propostas de rede sobre o uso do solo, segundo os 

objetivos supracitados, foram definidos os seguintes indicadores:  

a) Distância média do total de viagens; 

b) Média da densidade populacional nas zonas com centralidade; 

c) Desvio padrão da densidade populacional da RMSP; 

d) Média da taxa de emprego nas zonas com centralidade que, neste caso, 

apresenta-se como um contrassenso, uma vez que se buscava maior equilíbrio 

entre emprego e moradia em toda a cidade (balanceamento da taxa de 

emprego); 

e) Desvio padrão da taxa de emprego na RMSP. 
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Estes indicadores são variáveis clássicas de transporte. Apesar de o modelo 

Tranus ter sido introduzido na avaliação do Pitu 2025, aparentemente nenhum 

indicador que capturasse diferentes alterações no uso do solo resultantes das duas 

propostas de rede17 do plano foi utilizado. Em outras palavras, mesmo tendo como 

dados de entrada informações do uso do solo, os resultados de saída – indicadores – 

são dados clássicos. A avaliação das redes por esses indicadores, estranhamente, 

não consta do relatório do Pitu 2025. A justificativa só foi dada no estudo posterior.  

Essa súbita exclusão de conteúdo no relatório final do Pitu 2025 chamou a 

atenção sobre a possibilidade de fracasso das simulações do Tranus. Porém, uma 

nova esperança surgiu quando um estudo denominado Montagem e avaliação de um 

cenário equilibrado para o desenvolvimento urbano de São Paulo através de uma 

estratégia combinada de transporte e uso do solo (SECRETARIA DOS 

TRANSPORTES METROPOLITANOS, 2009) foi elaborado pela STM. 

 

 

O estudo em questão, concluído em 2009, inicia apresentando o seguinte 

objetivo: 

“[...] obtenção de maior coerência entre uso do solo e transporte na 

Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e para tanto retoma estudo 

nesse sentido iniciado no PITU 2025 (Plano Integrado de Transporte 

Urbano) para a RMSP, com informações mais detalhadas, sobre uso do 

solo, e sobre a legislação urbanística do Município de São Paulo. Esse 

objetivo se completa com a busca da redução das distâncias percorridas 

entre a origem e o destino das viagens, através de maior aproximação 

entre a casa e o trabalho, e demais atividades urbanas [...]” 

(SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS, 2009, p. 9).  

 

Buscava-se com esse trabalho estabelecer parâmetros de maior equilíbrio entre 

as atividades urbanas, com maior aproveitamento da infraestrutura de transporte 

coletivo estrutural e capacidade de suporte por esse tipo de infraestrutura ao 

crescimento da cidade e transformações almejadas. Novamente o Tranus foi utilizado, 

com complementação de algoritmos extras, segundo a STM, para avaliar essa 

relação.  

                                            
17 Cf. capítulo 5.2 deste estudo. 
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Mais especificamente, o estudo apontava para:  

 

“o adensamento no entorno das linhas de transporte coletivo de alta 

capacidade e qualidade, especialmente sobre trilhos, obtido com 

criteriosa mesclagem de usos residenciais e não residenciais. O 

repovoamento não apenas do centro histórico, mas também do centro 

expandido que o engloba [...]; o desenvolvimento de centralidades no 

interior de bairros dormitórios, visando justamente levar empregos e 

correspondentes serviços e comércio além de emprego industrial para 

mais perto de moradores, especialmente os de menor renda” (ibid., loc. 

cit.).  

 

Entende-se que esses objetivos seriam alcançados apenas com uma articulação 

muito bem orquestrada entre as três esferas de governo (federal, estadual e 

municipal), em seus diferentes níveis de poder (executivo, legislativo e judiciário), 

promovendo não apenas um conjunto de leis e aplicação delas para o alcance das 

metas, como também através de ações concretas e um volume de intervenções 

coordenadas e em sinergia, até então não vistos no Brasil. O material produzido pela 

STM não aponta como fazer isso.  

O estudo ainda indica a necessidade de um 

 

“processo de planejamento permanente do transporte metropolitano” 

(ibid., loc. cit.). As políticas públicas formuladas, decorrentes desse 

processo deveriam ser suficientes para a [...] reversão do processo de 

divórcio entre transporte e uso do solo na região metropolitana e no 

Município de São Paulo [...]” (Ibid., p. 10).  

 

A própria STM admite, ao escrever o exposto acima, a separação entre o 

processo de planejamento de transporte e o de planejamento urbano. Não indica, 

contudo, que o planejamento de transporte se descolou do crescimento urbano e seu 

desenvolvimento ao buscar soluções exclusivamente focadas na fluidez do trânsito, 

equilíbrio de carregamento da rede de transporte e na circulação em direção ao centro 

da metrópole, atendendo aos grandes vetores de viagens, reforçados pela 

implantação do sistema de transporte e circulação de caráter radioconcêntrico18.  

                                            
18 Conforme tratado no Capítulo 5.2. 
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Após um cansativo discurso, carregado de “boas intenções”, o texto expõe um 

outro objetivo, este sim condizente com o conteúdo daquele estudo:  

 

“[...] fornecer apoio técnico ao planejamento do zoneamento e dos 

potenciais construtivos adicionais a ser feito pela SEMPLA [atual SMUL19 

– comentário nosso], no âmbito da revisão do Plano Diretor Estratégico 

(PDE) da PMSP e da Lei de Uso e Ocupação do Solo, de forma 

consistente com os resultados e recomendações do Plano Integrado de 

Transportes Urbanos da Região Metropolitana de São Paulo – Pitu 2025” 

(SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS, 2009, p. 

14).  

 

O estudo analisa a capacidade de suporte das infraestruturas de transporte, 

especialmente a viária, aos planos de adensamento urbano do Município de São 

Paulo, desconsiderando a complexidade do processo de crescimento metropolitano, 

inclusive a existência de outros 38 municípios, com políticas de uso e ocupação do 

solo distintas e independentes, que podem frustrar qualquer “boa intenção”. Embora 

apenas o Município de São Paulo tivesse informações numéricas sobre uso do solo 

suficientes para uma avaliação através do Tranus, o estudo limita-se a afirmar que os 

estudos, por aferições estatísticas, podem ser estendidos aos demais 38 municípios 

da RMSP. Outro ponto constantemente destacado no texto é o enfoque dado ao 

comportamento e às “vontades” do mercado imobiliário, nos moldes das políticas 

neoliberais que permeiam a administração pública desde a década de 1990. Uma 

defesa de um conjunto de políticas públicas que exerçam maior controle sobre a 

atuação desenfreada desse mercado inexiste.  

No capítulo 2 daquele estudo explica-se por que a avaliação do uso do solo não 

foi considerada na avaliação das redes apresentadas no Pitu 2025, o que não havia 

sido explícito naquele plano:  

 

“No desenvolvimento do Pitu 2025, os desafios ao uso pioneiro de um 

novo software aplicado à RMSP impuseram limites à exploração máxima 

de todos os recursos do Tranus [...] essa limitação não comprometeu a 

metodologia de avaliação de estratégias, ou seja, comparação de duas 

ou mais alternativas estimando benefícios em relação a uma situação de 

                                            
19 Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. 
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referência comum” (SECRETARIA DOS TRANSPORTES 

METROPOLITANOS, op. cit., p. 29).  

 

A avaliação dos efeitos da rede no uso do solo esteve presente em todo o 

discurso do Pitu 2025, mas foi descartada sem maiores explicações, que foram dadas 

somente no estudo de 2009. Constatadas as dificuldades de avaliar os itens de uso 

do solo, o item metrópole equilibrada poderia ter sido retomado, uma vez que foi 

descartado também sem maiores justificativas. 

O estudo de cenário equilibrado de 2009 considerou para o ano de 2025 uma 

população de quase 23 milhões de habitantes na RMSP, um pouco mais de 22,1 

milhões em 2020. Foi estimado que a população em 2005 seria em torno de 19,1 

milhões, o que leva a concluir que a região cresceria cerca de 4 milhões em 20 anos. 

Segundo o estudo essa diferença ocorreria em grande parte fora do Município de São 

Paulo (MSP), que oscilaria cerca de 700 mil habitantes – de 10,7 milhões para 11,4 

milhões.  

Já os empregos variariam de 8,1 milhões para 10,2 milhões na RMSP. Neste 

caso cerca de metade dessa variação ocorreria no MSP – 1 milhão – aumentando 

ainda mais a concentração de empregos na capital – de 5,4 milhões para 6,4 milhões 

de empregos entre 2005 e 2025, no cenário tendencial (de acordo com as projeções 

oficiais). 

A STM definiu como cenário equilibrado a “sustentabilidade da cidade e do seu 

sistema de transporte” (SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS, 

op. cit., p. 74). Em outras palavras, “[...] assegurar o essencial – a acessibilidade – 

sem pressionar o acessório – a mobilidade” (ibid., loc. cit.), o que indica maior 

importância dada pela STM à infraestrutura de transporte do que às pessoas20 que a 

utilizariam: 

“Na cidade sustentável, as necessidades de deslocamento são 

reduzidas ao mínimo, em quantidade e extensão, sem prejudicar o 

acesso dos cidadãos às oportunidades. E as viagens são realizadas 

predominantemente por transporte coletivo e meios não motorizados” 

(ibid., loc. cit.).  

                                            
20 Entendendo que mobilidade é um atributo das pessoas, relacionado aos deslocamentos que elas realizam em 
função de condições de renda, escolaridade, localização das moradias e também da acessibilidade, traduzida em 
oportunidade de atendimento aos desejos de viagens.  
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Esse discurso, porém, pareceu considerar que isso só seria aplicado a uma 

pequena porção da cidade, dada a rede estrutural apresentada no Pitu 2025.  

Naquele estudo foram analisados sete “cenários equilibrados”, sendo cinco para 

o ano de 2025 e dois para o ano de 2012, momento em que se intencionava algum 

ajuste na relação entre empregos e habitantes, na proporção de um emprego para 

cada dois habitantes como meta. Em 2012 também estariam concluídas todas as 

grandes intervenções na rede de transporte estrutural, segundo a STM, que elevariam 

consideravelmente a capacidade de atendimento da rede. Isso não ocorreu, tampouco 

as proporções entre empregos e habitantes almejadas foram alcançadas.  

No quinto cenário, chamado de CQ5 (Ibid. p. 70-82), o MSP abrigaria 12,5 

milhões de habitantes e 6,9 milhões de empregos em 2025, ao invés dos 11,5 milhões 

de habitantes e 6,4 milhões de empregos do cenário tendencial. O sétimo cenário, 

CQ7 (Ibid. p. 70-82), desenhado para 2012, previa 11,7 milhões de habitantes e 5,7 

milhões de empregos no MSP. Esses dois cenários foram adotados como meta a ser 

atingida. 

Apesar da utilização do modelo Tranus para a elaboração dos estudos, o 

material concentrou-se em analisar a capacidade de suporte da infraestrutura a 

projeções de crescimento estipuladas, denominadas cenários equilibrados, cujos 

critérios não pareceram suficientemente claros. Ainda que indique algumas áreas e 

eixos como potenciais centralidades, o material é inconcluso no que diz respeito a 

aderência da rede de transporte planejada no PITU 2025 com a seleção dos locais 

onde seriam aplicadas as transformações e adensamentos.  

 

 

No último estudo de rede da RMSP, a atualização da rede metropolitana de 

transporte para 2030, proposta no ano de 2013, “[...] foram utilizados modelos com o 

objetivo de obter resultados que permitissem os gestores e planejadores a examinar 

e mensurar a performance de uma rede de transporte” (SECRETARIA DOS 

TRANSPORTES METROPOLITANOS, 2013, p. 15).  

Fala-se nesse material – que não é um plano de rede propriamente dito – em 

compatibilização de ações e planos das diferentes esferas de governo, mas não 

adentra em planos de ações e soluções para resolver questões institucionais. Para 

embasar as propostas, foram utilizados dois modelos de simulação de planejamento 



 

 
 

83 

de transportes: o software Emme (simulação de demanda); e o Tranus (uso do solo e 

acessibilidade). Apenas neste estudo a STM aponta que existe um nível de agregação 

de informações maior no Tranus do que o presente no Emme, o que poderia ter 

causado as limitações constatadas no Pitu 2025. Também aponta que: 

 

“Em ambas as metodologias foram necessários dados de viagem e 

socioeconômicos da OD 2007, da malha viária da metrópole, da oferta 

de transportes públicos fornecida pelas empresas METRÔ, CPTM, 

EMTU, SPTrans e das projeções socioeconômicas para os anos 

horizontes do projeto. No modelo integrado de uso do solo e transportes 

[TRANUS] foram necessários dados adicionais de áreas construídas e 

potencial construtivo, que foram obtidos junto à prefeitura de São Paulo 

(Cadastro TPCL) e junto à EMPLASA para os demais municípios, além 

de estimativas estatísticas por meio de regressões múltiplas e análise de 

clusters, para complementação e uniformização de todos os dados 

relativos ao uso e ocupação do solo” (SECRETARIA DOS 

TRANSPORTES METROPOLITANOS, 2013, p. 15). 

 

Diante das limitações de capacidade de processamento do Tranus, uma série de 

dados foram simplificados, especialmente os de oferta viária e linhas e corredores de 

ônibus. Foram adotados os seguintes dados sobre o uso do solo (ibid., p. 24):  

a) Uso do solo – área construída para cada uso, desagregado nas 460 zonas (da 

Pesquisa OD-07); 

b) Preço do solo – preço das áreas construídas por tipo de uso; 

c) Potencial construtivo futuro – área que pode vir a ser construída para cada uso 

até 2030. 

As informações foram compatibilizadas com os dados do TPCL: 

a) Residencial horizontal de baixo padrão;  

b) Residencial horizontal de médio padrão;  

c) Residencial horizontal de alto padrão;  

d) Residencial vertical de baixo padrão;  

e) Residencial vertical de médio padrão;  

f) Residencial vertical de alto padrão;  

g) Favela; 

h) Horizontal de comércio e serviços; 

i) Vertical de comércio e serviços; 
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j) Industrial; 

k) Outros usos.  

 

“A utilização dos dois modelos possibilitou ampliar a análise tradicional 

de oferta de transportes para aspectos de ocupação urbana relacionados 

à densidade populacional, localização das atividades e principalmente o 

efeito da evolução da renda da população em todas as camadas sociais 

na divisão modal da demanda entre o transporte coletivo e individual” 

(ibid., p. 30). 

 

Indicadores produzidos pelo Tranus:  

a) Viagens do transporte individual; 

b) Viagens do transporte coletivo; 

c) Divisão modal; 

d) Melhoria de condições de saúde e segurança. 

 

Em outras palavras, informações sobre alterações no uso do solo decorrentes 

da implantação ou ampliação da rede estrutural não foram extraídas do Tranus. Se o 

foram, não vieram a conhecimento público.  

Neste último estudo fala-se em “Relação entre a cobertura da Rede Futura e as 

densidades de população, emprego e matrículas em 2030” (ibid., p. 88). Porém, não 

há nenhum aprofundamento; apenas uma comparação bastante superficial da rede 

proposta com os locais onde se concentram população de baixa renda, empregos e 

matrículas escolares. Um dos indicadores aqui propostos fará uma análise de 

cobertura em Londres, Paris e São Paulo. 

 

 

3.5. Considerações  

 

 

Os indicadores produzidos pelos modelos de simulação, mesmo os que agregam 

o uso do solo aos transportes, como o Tranus, em momento algum demonstraram que 

o uso do solo pode se diversificar mais quanto mais distribuída for a rede de transporte 

estrutural, conforme exposto na hipótese. Mesmo no Tranus, o foco dado às 

avaliações que ocorreram até o momento estava relacionado ao comportamento da 
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demanda na rede, enquanto a avaliação das alterações de uso e ocupação do solo, 

que ocorreram em função da implantação da infraestrutura de transporte, foi relegada 

para algum outro momento de estudo de rede.  

Não se observou em nenhum dos estudos uma preocupação de fato em utilizar 

o desenho da rede de transporte como elemento transformador e organizador do 

espaço, o que certamente seria avaliado através da detecção de maior diversificação 

do uso do solo na RMSP ou, pelo menos, de atendimento a maior quantidade possível 

de espaços de modo a ampliar a gama de usos atendidos pela rede21. Das avaliações 

analisadas, a que mais se aproximou dos objetivos que se busca neste estudo é a 

avaliação multicritério estabelecida para a Linha 5-Lilás, cujos indicadores 

relacionados à cidade de fato procuraram conectar o uso do solo com o transporte. É 

preciso, todavia, um estudo mais criterioso para avaliar se as informações aplicadas 

a uma linha de metrô podem ser reproduzidas para a escala de rede de transporte 

estrutural, e se as informações utilizadas nas avaliações estão disponíveis para toda 

a RMSP.  

O que se pôde observar até o momento é que todos os indicadores propostos 

são de certo modo complexos e ao mesmo tempo ineficazes quando o assunto é 

acessibilidade e sua relação com uso do solo, seja para análises estáticas – sem 

captar as transformações territoriais decorrentes da implantação de uma linha ou rede 

de transporte estrutural – seja para análises dinâmicas, que projetam as potenciais 

transformações. Os estudos que tiveram a possibilidade de fazer esse tipo de análise 

concentraram-se apenas nos comportamentos de demanda.  

 

 

3.6. Diretrizes para organização territorial e de traçado de redes 

de transporte  

 

 

Conforme visto anteriormente, a avaliação de redes de transporte e sua relação 

com o uso do solo urbano é um assunto longe de estar esgotado. Por consequência, 

                                            
21 Como será visto adiante, o atendimento da rede de transporte estrutural sobre trilhos existente atualmente 
abrange predominantemente áreas de concentração de empregos e de população de maior renda.  
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optou-se por levantar diretrizes de organização do território e de traçado de redes de 

transporte para apoiar a comprovação da hipótese e a avaliação das redes estruturais 

quanto à sua adequação ao uso do solo planejado. Para tanto, foram examinadas as 

principais leis em vigência ou propostas: 

a) Estatuto da Cidade – Lei Federal 10.257/2001; 

b) Estatuto da Metrópole – Lei Federal 13.089/2015; 

c) Política Nacional de Mobilidade Urbana – Lei Federal 12.587/2012; 

d) Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da RMSP – em fase de 

proposição (relatório preliminar de propostas, de setembro de 2017); 

e) Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo – Lei Municipal 

13.430/2002, revogada pela Lei Municipal 16.050/2014; 

f) Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo – Lei Municipal 

16.050/2014. 

 

Para a produção deste estudo optou-se pela análise da legislação de caráter 

mais abrangente – níveis nacional e estadual, entendida como orientadora das 

legislações locais – nível municipal.  Para compreensão das potencialidades dos 

planos de nível local, optou-se pela análise do Plano Diretor Estratégico do Município 

de São Paulo, cujo conteúdo está amplamente divulgado.  

 

 

3.6.1. Estatuto da Cidade 

 

 

O primeiro item a se destacar no Estatuto é o Artigo 2º, Inciso I, que versa sobre 

a “garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, 

à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos 

serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações”. Em 

resumo, o Estatuto das Cidades intenciona garantir acesso pelas pessoas a todos os 

tipos de uso e atividades relacionadas à vida urbana.  

O Inciso IV do Artigo 2º trata do “planejamento do desenvolvimento das cidades, 

da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do município e do 

território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do 

crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente”. Em outras 
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palavras, indica a necessidade de redução das disparidades do território. Para a 

RMSP é oportuno estender esta necessidade à redução dos altos níveis de 

segregação socioespacial existentes.  

Por último, o Inciso V do Artigo 2º fala sobre a “oferta de equipamentos urbanos 

e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e 

necessidades da população e às características locais”, o que pode ser relacionado à 

provisão de transporte coletivo. Novamente, é possível estender esse raciocínio ao 

papel das redes de transporte estruturais no suporte às transformações espaciais 

necessárias à superação de problemas. 

Contudo, não há nenhum item ou artigo que trate especificamente da utilização 

de transporte coletivo de caráter estrutural para a ordenação de território urbano. 

 

 

3.6.2. Estatuto da Metrópole 

 

 

Cabe destacar o Artigo 2º, Inciso VI, que institui o Plano de Desenvolvimento 

Urbano Integrado (PDUI) e estabelece as diretrizes para o desenvolvimento urbano 

das regiões metropolitanas e de aglomerações urbanas. Dentre os instrumentos de 

desenvolvimento urbano integrado (Artigo 9º), além do PDUI, estão previstos planos 

setoriais interfederativos, entre os quais se inclui o setor de transportes.  

O Estatuto coloca como obrigatória a elaboração do PDUI, e nele devem constar 

as diretrizes para as funções públicas de interesse comum, incluindo projetos 

estratégicos e ações prioritárias para investimentos, bem como as diretrizes de 

articulação intersetorial das políticas públicas, mas não chega a definir com detalhes 

quais seriam os setores fundamentais para estabelecer essa articulação, apesar de 

ser possível listar intuitivamente alguns deles: saneamento, energia, educação, 

habitação, uso do solo e transportes.  

Novamente, não se encontra no texto da lei algo que conecte a ordenação 

territorial com a implantação da infraestrutura de transporte coletivo estrutural. 
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3.6.3. Política Nacional de Mobilidade Urbana 

 

 

São objetivos da Política a integração entre diferentes modos de transporte e 

melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território, como 

contribuição para efetivar os princípios, objetivos e diretrizes da política urbana 

estabelecidos no Estatuto da Cidade, em que se enquadra a infraestrutura de 

transportes22. 

A política tem como objetivos, entre outros: 

a) Desenvolvimento sustentável das cidades; 

b) Equidade no acesso dos cidadãos ao transporte coletivo; 

c) Equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros; 

d) Redução das desigualdades e promoção da inclusão social; 

e) Promoção do acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais; 

f) Melhorias urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à 

mobilidade. 

 

É orientada por diretrizes que indicam sua integração com:  

a) A política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas setoriais – 

habitação, saneamento, planejamento e gestão do uso do solo;  

b) Prioridade dos transportes coletivos sobre os individuais; 

c) Integração dos modos de transporte; 

d) Priorização de projetos de transporte público e coletivo, estruturadores do 

território e indutores do desenvolvimento urbano integrado (Artigo 6º, Inciso VI). 

  

O planejamento, a gestão e a avaliação dos sistemas de mobilidade deverão 

contemplar, entre outros, a definição de metas de atendimento e universalização da 

oferta de transporte coletivo monitorados por indicadores preestabelecidos.  

As leis analisadas até o momento, inclusive o Estatuto da Metrópole, não entram 

com a profundidade esperada na discussão do papel e atribuições dos estados, como 

entes federativos que são, nas questões urbanas que extrapolam os limites 

                                            
22 Artigo 2º do Estatuto da Cidade.  
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municipais, não superando a lacuna existente na legislação federal entre a união e os 

municípios. Tanto transporte quanto gestão do uso do solo são atribuições dos 

municípios, não importando se as áreas e as complexas relações urbanas 

ultrapassem as fronteiras administrativas municipais, de caráter virtual.  

 

 

3.6.4. Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) 

 

 

Por força do Estatuto da Metrópole está em desenvolvimento o PDUI da RMSP. 

A minuta detalha questões do Estatuto e define o que nele ficou genericamente 

descrito como Funções Públicas de Interesse Comum (FPIC), a saber:  

a) Planejamento e uso do solo; 

b) Transporte e sistema viário regional; 

c) Habitação; 

d) Saneamento ambiental; 

e) Meio ambiente; 

f) Desenvolvimento econômico.  

 

O PDUI foi organizado em quatro eixos funcionais, considerados os problemas 

estruturais da RMSP:  

a) Desenvolvimento econômico, social e territorial; 

b) Habitação e vulnerabilidade social; 

c) Meio ambiente, saneamento e recursos hídricos;  

d) Mobilidade, transporte e logística. 

 

Entre os objetivos do PDUI (EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO 

METROPOLITANO, 2017, p. 7) estão:  

a) Reduzir a desigualdade e segregação socioeconômica e territorial entre as 

áreas componentes da RMSP;  

b) Promover a estruturação da rede de centralidades; 

c) Estruturar a expansão e a ocupação dos territórios servidos por eixos viários e 

de transporte coletivo de caráter metropolitano (de média e alta capacidade), 

bem como de áreas industriais em processo de reconversão. 
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Das diretrizes de desenvolvimento econômico, social e territorial (Ibid., p. 8) 

pode-se destacar a promoção do equilíbrio territorial com o desenvolvimento da rede 

de centralidades urbanas por meio da redistribuição mais equânime das atividades 

econômicas no território, bem como a ampliação das conexões de transporte coletivo 

e logística, de forma a potencializar outras centralidades.  

Das diretrizes de habitação e vulnerabilidade social (Ibid., p. 9) merece destaque 

o redirecionamento da ocupação do território metropolitano, promovendo a habitação 

de interesse social em áreas dotadas de infraestrutura, considerando a necessidade 

de moradia próxima ao emprego e às estruturas públicas da metrópole. Isso indica 

que as redes de transporte coletivo estruturais deverão absorver grande parte do 

crescimento populacional e, por consequência, causar o adensamento do tecido 

urbano ao seu redor, modificando o uso do solo.  

Das diretrizes de meio ambiente, saneamento e recursos hídricos pode-se 

destacar:  

a) A contenção da expansão das áreas urbanas sobre unidades de conservação 

e demais áreas protegidas, sobretudo aquelas de proteção aos mananciais e 

de produção agrícola sustentável;  

b) O adensamento das áreas já dotadas de infraestrutura urbana e a ampliação 

do acesso às redes de saneamento básico nas áreas deficientes, 

complementando a urbanização de acordo com as diretrizes do ordenamento 

territorial.  

 

Por fim, das diretrizes de mobilidade, transporte e logística caber destacar: 

a) A articulação das propostas de mobilidade metropolitana (sistema viário, 

transporte de carga e de passageiros) com o ordenamento do território 

metropolitano, visando ao desenvolvimento sustentável, à promoção de 

urbanização inclusiva e ao aumento da complementaridade econômica entre 

os municípios e sub-regiões da RMSP. Este item é extremamente importante 

para a análise produzida através dos indicadores apresentados adiante;  

b) A promoção das ligações perimetrais que interliguem centralidades, polos e 

eixos de atividades econômicas de caráter regional indicados pelo PDUI; e o 

adensamento do sistema de transporte no centro expandido da metrópole; e  

c) O aumento da acessibilidade em áreas com alta densidade populacional, ou 

naquelas onde o adensamento será promovido.  
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São previstas ações de caráter metropolitano intersetoriais (EMPRESA 

PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO, 2017, p. 15) para:  

a) Estruturação de uma rede de centralidades que induza a descentralização dos 

empregos, diminuindo a dependência em relação ao centro da metrópole, 

possibilitando a redução da extensão de deslocamentos da população 

metropolitana;  

b) Implantação de uma rede metropolitana de mobilidade e transporte intermodal;  

c) Adoção de políticas de intensificação do adensamento urbano e de contenção 

da expansão urbana periférica.  

 

São definidos como centralidades os locais com alta densidade de atividade 

econômica, forte concentração de empregos dada a heterogeneidade de usos, grande 

complexidade funcional e adensamento residencial, com acessibilidade privilegiada 

às redes de transporte coletivo estrutural, que possibilitem a intensificação da vida 

urbana pela presença de equipamentos culturais e de espaços públicos (EMPRESA 

PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO, 2017, p. 24).  

No PDUI faz-se uma distinção entre centralidades e polos. Estes são áreas 

predominantemente monofuncionais, que concentram atividades especializadas, 

baseadas em algum equipamento público ou privado importante, no qual podem estar 

estabelecidas atividades correlatas. Ex.: Alphaville/Tamboré; Cidade Universitária, 

Polo Petroquímico de Santo André etc. (Ibid., loc. cit.).  

Na proposta do PDUI fala-se em uma metrópole como uma 

 

“[...] ‘nova’ estrutura descentralizada, baseada no reforço e/ou indução 

de centros urbanos [...]” que “[...] poderia contribuir para reduzir as 

desigualdades socioespaciais metropolitanas, resultando em uma 

metrópole mais compacta e equilibrada. Neste sentido, complementando 

a estrutura policêntrica, organizada por uma rede multimodal de 

mobilidade e transporte [...]” (EMPRESA PAULISTA DE 

PLANEJAMENTO METROPOLITANO, 2017, loc. cit.).  

 

São definidas como centralidades metropolitanas: 

a) Centro histórico; 

b) Eixo da Avenida Paulista; 
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c) Eixo das avenidas Brigadeiro Faria Lima e Engenheiro Luís Carlos Berrini e 

Marginal Pinheiros. 

 

São definidas como centralidades regionais, de menor abrangência que as 

metropolitanas:  

a) Centro de Guarulhos; 

b) Centro de Santo André; 

c) Centro de São Bernardo do Campo; 

d) Centro de São Caetano do Sul;  

e) Centro de Osasco; 

f) Santana/Tietê; 

g) Tatuapé; 

h) São Miguel Paulista; 

i) Santo Amaro; 

j) Butantã; e  

k) Lapa. 

 

Como centralidades sub-regionais são definidas:  

a) Centro de Mogi das Cruzes; 

b) Centro de Suzano; 

c) Centro de Mauá; 

d) Centro de Diadema; 

e) Centro de Taboão da Serra; 

f) Cajamar – Jordanésia/Polvilho; 

g) Itaquera. 

 

No PDUI também é proposta a constituição de quatro novas centralidades, para 

maior equilíbrio entre a distribuição da população e demais atividades. Essas 

centralidades seriam formadas em locais onde há maior desequilíbrio entre os usos 

citados, a saber23:  

                                            
23 Cf. capítulo 5.2 da tese.  
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a) Zona sul do Município de São Paulo (MSP), com os municípios de Taboão da 

Serra, Itapecerica da Serra e Embu das Artes;  

b) Extremo norte do MSP e os municípios de Caieiras, Franco da Rocha e 

Francisco Morato; 

c) Zona leste do MSP e sudeste de Guarulhos; 

d) Municípios de Ferraz de Vasconcelos, Poá e Suzano. 

 

Segundo as diretrizes do PDUI (EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO 

METROPOLITANO, 2017, p. 30), o estímulo à formação de novas centralidades:  

 

“[...] deve ocorrer por meio da implantação de equipamentos de uso 

público, bem como do estímulo ao adensamento do uso comercial e da 

atividade industrial não conflitante com o uso residencial e com as 

condições ambientais, além da eventual implantação de um polo, 

possibilitando que a nova estrutura territorial da RMSP, atualmente 

desiquilibrada e dependente do centro expandido da capital, alcance 

uma estrutura policêntrica, pautada por uma rede multimodal de 

mobilidade e transporte”.  

 

Em relação às propostas do PDUI para a infraestrutura de transporte (Ibid., p. 

65), a “Proposta Estruturante 023” visa: promover ligações perimetrais que interliguem 

centralidades, polos e eixos de atividades econômicas de caráter regional; adensar o 

sistema de transporte no centro expandido da metrópole; aumentar a acessibilidade 

de áreas com alta densidade populacional, ou onde o adensamento será promovido.  

Entre outras, as ações propostas pelo PDUI consideram os seguintes planos de 

transporte:  

a) Atualização da Rede Metropolitana de Alta e Média Capacidade de Transporte 

da RMSP; 

b) Plano Integrado de Transportes Urbanos para 2020 – Pitu 2020 –, 

desprezando-se as distorções introduzidas no Pitu 2025.  

 

Em relação às linhas perimetrais sobre trilhos propostas, foram consideradas as 

presentes na Atualização da Rede24, a saber:  

                                            
24 Apresentada no capítulo 5.2. 
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a) Linha 14-Ônix;  

b) Arco Sul; 

c) Linha 23-Magenta; 

d) Linha 17-Ouro completa; 

e) Linha 2-Verde completa (até Guarulhos). 

 

Também foi proposta uma linha de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) entre 

Caieiras e Barueri como serviço urbano, além de um VLT turístico entre Barueri e 

Pirapora do Bom Jesus (que não será considerado neste estudo). Não há descrição 

de quais linhas atenderiam a diretrizes de adensamento de linhas no centro 

expandido.  

Mesmo parcialmente, como será visto adiante, o PDUI é o único plano a explicitar 

as linhas da rede de transporte estrutural sobre trilhos para guiar as ações de 

transformação territorial planejadas.  

 

 

3.6.5. Planos Diretores Estratégicos (PDE) do Município de São Paulo 

 

 

Ambas as versões do PDE do MSP procuraram direcionar o crescimento e o 

desenvolvimento da cidade em torno do transporte coletivo estrutural. Essas 

transformações, entretanto, foram interpretadas de forma diferente em cada uma das 

versões do plano diretor. Os pontos comuns aos PDE referem-se à necessidade de 

investimentos e priorização do transporte coletivo público e desestímulo ao uso do 

transporte individual.  

É na versão de 2002 do PDE que se consolida o conceito de “Rede Estrutural de 

Transporte Público” ou rede de transporte coletivo de caráter estrutural, como 

denominado neste estudo, capaz de garantir igual acessibilidade a todos os locais do 

município. Essa rede seria composta por linhas de trem metropolitano, metrô, metrô 

leve, veículo leve sobre trilhos, corredores de ônibus, capazes de organizar os 

principais fluxos de circulação de pessoas como também ordenar as transformações 

territoriais almejadas. Nesta edição do PDE resgata-se a ideia de ajuste do 

planejamento de transporte vinculado ao planejamento estabelecido no plano diretor, 

o que não ocorreu na prática até o momento. 
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Em 2002 fala-se no estímulo ao “adensamento populacional, a intensificação e 

diversificação do uso do solo e o fortalecimento e formação de polos terciários [...]” 

(Artigo 121, Lei Municipal 13.430/2002). É ainda previsto um instrumento de 

qualificação ao redor das linhas da rede de transporte coletivo estrutural, denominado 

“Áreas de Intervenção Urbana” (AIU - Artigo 122), que também previa captar recursos 

para implantação e ampliação da rede de transporte estrutural.  

Em relação ao uso do solo, cabe destacar que o PDE de 2002 expôs a 

necessidade de maior diversificação dos usos para redução dos níveis de segregação 

e das extensões dos deslocamentos da população, equilibrando a distribuição entre 

população e empregos no território. Expõe ainda a necessidade de estimular o 

crescimento da cidade nas áreas já urbanizadas para aproveitar a infraestrutura já 

instalada, bem como o uso equilibrado dessa infraestrutura.  

A versão promulgada em 2014 ratifica em grande parte os princípios da versão 

de 2002, como a priorização do transporte coletivo sobre o individual, estruturação do 

crescimento e desenvolvimento urbano ao redor da rede de transporte coletivo 

estrutural e redução da extensão dos deslocamentos.  

Fala-se mais claramente em evitar sobrecarga das infraestruturas de bairros 

afastados das redes de transporte estruturais. Na versão de 2014, as AIU não constam 

do PDE. Em seu lugar foi instituída uma nova feição, aplicada na lei de zoneamento, 

promulgada em 2016: as zonas de estruturação da transformação urbana e 

metropolitana, delimitadas ao redor das linhas da rede de transporte coletivo 

estrutural. Nessas áreas de estruturação estarão concentrados os locais 

potencialmente aptos ao adensamento construtivo e populacional e ao uso misto entre 

usos residenciais e não residenciais (Artigo 75 da Lei 16.050/2014). O ponto mais 

importante a destacar sobre o PDE 2014, segundo a ótica adotada neste trabalho, é 

o direcionamento do crescimento e do desenvolvimento urbano para os eixos de 

transporte coletivo estrutural.  
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3.6.6. Diretrizes de traçado para redes de transporte coletivo de caráter 

estrutural visando a ordenação das atividades no território  

 

 

Após esta análise, foi possível tirar algumas conclusões a respeito do que a 

legislação versa sobre transporte e uso do solo. São objetivos comuns aos planos e 

leis estudados:  

a) Reduzir as disparidades territoriais, com equidade da oferta de infraestrutura e 

de serviços no território; 

b) Equilibrar a distribuição de empregos e moradia, para redução dos 

deslocamentos realizados diariamente pela população; 

c) Priorizar o transporte coletivo em detrimento do individual; 

d) Conter o crescimento descontrolado das áreas urbanas; 

e) Adensar as áreas dotadas de infraestrutura.  

 

Os planos que tratam especificamente da RMSP e do MSP acrescentam como 

objetivo propiciar o desenvolvimento e a ordenação territorial, com adensamento e 

diversificação de usos, no entorno da rede de transporte coletivo estrutural.  

Logo, pode-se concluir que quanto mais distribuída pelo território for a rede de 

transporte coletivo estrutural, maiores serão as chances de o território ser mais 

equilibrado em relação à distribuição espacial das atividades (habitação, empregos 

etc.). Esta verificação é a hipótese objeto deste estudo e será testada empiricamente, 

a seguir.  

Através destes subsídios levantados, algumas diretrizes foram elaboradas e 

servirão como guia para a avaliação da aderência das redes de transporte à 

organização espacial das atividades. As diretrizes são:  

a) Atender locais com baixa diversificação de usos, especialmente áreas com 

concentração de moradias para estimular a diversificação de atividades; 

b) Conectar áreas que concentram empregos às que concentram usos 

residenciais;  

c) Prover infraestrutura de transporte nas áreas destinadas ao desenvolvimento e 

adensamento urbanos, bem como ao fortalecimento ou indução de novas 

centralidades e novos polos; 
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d) Ampliar a cobertura da rede de transporte coletivo estrutural, aumentando a 

acessibilidade em todo o território, reduzindo contrastes.  
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4. NOVOS INDICADORES PARA AVALIAÇÃO DAS REDES DE 

TRANSPORTE ESTRUTURAIS E SUA APLICAÇÃO ÀS CIDADES 

DE LONDRES, PARIS E SÃO PAULO 
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4.1. Indicadores propostos e aplicação em estudo de caso 

 

 

Anteriormente foram apresentados elementos que dão suporte teórico ao 

conteúdo a seguir desenvolvido, com destaque para a consolidação do conceito da 

relação de interdependência entre acessibilidade e uso do solo, desde a década de 

1960, e da influência que ambos exercem, um sobre outro, ao sofrer transformações.  

O discurso adotado nos estudos de expansão da rede metroferroviária para a 

RMSP é o de reconhecimento da necessidade de redução das disparidades 

territoriais, historicamente presentes no crescimento urbano de São Paulo25, assim 

como a importância do papel das redes de transporte estruturais nesse processo. Não 

obstante, é evidente a dificuldade de estabelecer, na avaliação de redes de transporte, 

o emprego de informações exclusivas ou diretamente obtidas sobre o uso do solo para 

averiguar se a proposição de suas linhas está adequada aos objetivos preconizados 

para a distribuição espacial das atividades no território da metrópole. 

Em reforço a isso, as legislações relacionadas ao desenvolvimento urbano e aos 

transportes adotam discurso semelhante ao admitir a necessidade de redução dos 

contrastes presentes nas cidades brasileiras. As legislações municipais apontam para 

o desenvolvimento orientado pelo transporte coletivo de caráter estrutural, indutor da 

formação de novas centralidades em regiões pouco servidas de empregos e serviços, 

e o adensamento ao redor das linhas estruturais de transporte.  

A partir deste ponto do trabalho será demonstrado quão importante é essa 

conexão do uso do solo com a acessibilidade, retomando a hipótese apresentada na 

introdução, ligada à diversidade de distribuição de atividades e à abrangência da rede 

de transporte estrutural. Como forma de demonstração, para comprovação da 

hipótese, tomando como referência as diretrizes estabelecidas no capítulo anterior, 

propõem-se dois indicadores: 

 

a) Proporção do atendimento direto da rede em relação à área urbanizada da 

metrópole (P); 

b) Cobertura da rede sobre atividades específicas no território (C).  

                                            
25 Cf. VILLAÇA, F. Espaço Intraurbano no Brasil, 2001.  



 

  
 

102 

4.1.1. Indicador “Proporção do atendimento direto da rede em relação à área 

urbanizada da metrópole (P)” 

 

 

O objetivo deste indicador é medir o quanto de área do território urbano de uma 

cidade é atendido diretamente pela rede de transporte coletivo estrutural. Para isto é 

necessário ter o tamanho da área urbanizada da cidade e estabelecer uma área de 

cobertura da rede. Interessa medir o atendimento direto das redes analisadas, com 

complementações de trajeto feitas a pé. Para isso, convencionou-se uma distância de 

1 km26 a partir do eixo das linhas da rede estrutural, valor que pode ser percorrido a 

pé em cerca de 15 minutos – a uma velocidade média de 4 km/h. Esta distância será 

denominada buffer (área envoltória de 1 km ao redor das linhas). A Figura 9 

exemplifica o descrito. 

 

Figura 9: Exemplo de cidade com sua rede estrutural e buffer de 1km a partir do eixo das linhas 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. Figura meramente ilustrativa.  

                                            
26 Comumente é adotada a distância de seiscentos metros como trajeto acessível a partir das redes de transporte 
em um tempo de 10 minutos. Para este estudo, optou-se pela distância de 1 km, possível de ser alcançada em 15 
minutos de caminhada, entendida como algo ainda aceitável.  
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Para o cálculo do indicador P, foi proposto um percentual:  

 

Pcidade = Srede 1 km / Surbanizada x 100%, em que  

• Pcidade = indicador de proporção da cidade em estudo 

• Srede 1km = área do buffer de 1 km ao redor da rede  

• Surbanizada = área urbanizada da cidade 

 

Cabe observar que ambas as áreas devem estar na mesma unidade de medida 

(ex.: hectares, ou km², ou m² etc.). O buffer conta apenas uma vez a área de cobertura 

de trechos comuns entre linhas, como nos cruzamentos, por exemplo.  

Este indicador será aplicado à frente, quando as proposições de rede de 

transporte para a RMSP forem tratadas.  

 

 

4.1.2. Indicador “Cobertura da rede sobre atividades específicas no território 

(C)” 

 

 

O objetivo deste indicador é medir a proporção de atividades específicas do 

território em relação à área de atendimento das redes. Cabe destacar que ele 

materializa a hipótese lançada. Para isso, é necessário ter informações de uso do solo 

para produzir este indicador. Com a disponibilidade desse tipo de dado é possível 

verificar o grau de diversificação e distribuição de atividades e como a rede de 

transporte estrutural27 se relaciona com essa distribuição.  

Para este estudo, foram utilizadas três cidades e suas regiões metropolitanas:  

• Londres e Paris, por serem cidades que apresentam uma rede de transporte 

coletivo estrutural e urbanização consolidadas durante o século XX. Elas 

servirão de parâmetro para comparação com São Paulo; 

• São Paulo, por ser o foco do estudo e também por ser uma cidade com 

problemas a superar, seja em relação à acessibilidade, seja em relação à 

consolidação da urbanização.  

                                            
27 Neste caso, especificamente, também serão abordadas as rodovias de São Paulo.  
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Medir o grau de cobertura das redes em relação à distribuição das atividades é 

um processo mais complexo que o indicador anterior (P), pois é preciso algum tipo de 

medida das atividades. Por exemplo, é possível medir as áreas construídas por tipo 

de uso, dado geralmente levantado pelas prefeituras ou órgãos de planejamento 

urbano e de estudos urbanos. Apenas o município de São Paulo tinha essas 

informações acessíveis. Para o restante da RMSP, Londres e Paris, foi obtido o uso 

do solo predominante por quadra.  

Os dados de uso do solo foram obtidos através das seguintes fontes28:  

a) Londres – Urban Atlas for Europe, do Urban Land Institute (2011) – Anexo 1.1;  

b) Paris – Institut d’Amenegement et d’Urbanisme de la Région d’Ile-de-

France (IAU, 2012) – Anexo 1.2; 

c) São Paulo – Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (EMPLASA, 

2010) – Anexo 1.3. 

 

Para este trabalho, como método de análise, optou-se pela seleção das áreas 

em que predominam os seguintes usos: 

• Habitacionais, denominadas como “áreas de concentração de habitação”; 

• Relacionados ao trabalho (comércio, serviços, indústria etc.), doravante 

denominados “áreas de concentração de empregos”. Essas áreas são 

geralmente responsáveis pela atração de grande parte das viagens a trabalho 

e geralmente também atraem pessoas interessadas no comércio e serviços ali 

presentes. 

 

Essa opção de análise, portanto, ocorreu pelo fato de grande parte dos 

deslocamentos dos habitantes de uma cidade estar relacionado ao motivo trabalho. 

Áreas classificadas como uso misto e outros usos não foram consideradas neste 

estudo.  

Para marcar as atividades e a cobertura das redes foi traçado sobre o território 

das regiões metropolitanas em estudo uma malha de quadrados com 500 metros de 

lado cada (Figura 10). O termo “célula” será utilizado para denominar esses 

                                            
28 Cf. Referências. 
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quadrados. A dimensão de 500 metros foi escolhida por ser submúltiplo de 1.000, 

facilitando a avaliação que segue. 

 

Figura 10: Ilustração de desenho de grade com células quadradas de 500 metros de lado sobre a área 
de estudo 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor. Figura meramente ilustrativa. 

 

Cada cidade totalizou: 

a) Londres: 30.307 células; 

b) Paris: 49.327 células; 

c) São Paulo: 32.635 células. 

 

A partir desta malha foram preenchidas as células que possuíam os usos 

selecionados (Figura 11), mesmo aquelas que continham parcialmente esses usos. 

Foram separadas as áreas de concentração de empregos das áreas de concentração 

de habitação para análises distintas. As áreas já marcadas com concentração de 

empregos não foram repetidas na marcação das áreas com concentração de 

habitação, caso houvesse a ocorrência de ambos os usos.  
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Figura 11: Ilustração de preenchimento de células com concentração de empregos (vermelho) e de 
habitação (amarelo) 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor. Figura meramente ilustrativa. 

 

O quadro a seguir apresenta a contagem de células com áreas de concentração 

de empregos e de concentração de habitação, cuja análise será feita a seguir.  

 

Figura 12: Contagem de células que contêm áreas de concentração de empregos e áreas de 
concentração de habitação, sem sobreposição entre ambos os casos.  

 Células de empregos Células de habitação 

Londres 7.455 9.434 

Paris 7.316 11.498 

São Paulo 4.643 8.687 

Fonte: elaborado pelo próprio autor. 

 

Nota: as figuras de Londres, Paris e São Paulo com as áreas de concentração 

de empregos e de habitação serão apresentadas no capítulo seguinte. Para ver o uso 

do solo de cada uma das cidades, consulte o ANEXO 1.  
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Da mesma maneira que foram marcadas as atividades selecionadas sobre as 

células, o buffer de atendimento das redes de transporte estruturais em um raio de 1 

km foi marcado: todas as células da malha, atingidas pelo buffer de 1 km da rede, 

mesmo parcialmente, foram preenchidas (Figura 13).  

 

Figura 13: Ilustração de células que contém o buffer de 1 km da área de estudo 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor. Figura meramente ilustrativa. 

 

A Figura 14 apresenta a rede estrutural sobre trilhos de Londres – metrô, trem 

metropolitano e de subúrbio, metrô leve e veículo leve sobre trilhos. Como é possível 

observar, a rede sobre trilhos de Londres cobre grande parte do território da cidade, 

com maior concentração na região central, em grande parte devido ao metrô. No 

Capítulo 5.1 serão apresentados alguns detalhes do crescimento dessa rede.  
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Figura 14: Rede estrutural sobre trilhos de Londres considerada neste estudo, com buffer de 1 km 

 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base nas informações do Urban Land Institute (2011). 

Nota: consulte o Anexo 3.1 para ver a figura ampliada.  



 

 
 

109 

A Figura 15 apresenta a rede estrutural sobre trilhos de Paris – metrô, metrô 

expresso regional, trem de subúrbio e veículos leves sobre trilhos. De modo 

semelhante a Londres, a rede de Paris tem grande densidade de linhas na região mais 

central da cidade e seu atendimento se estende para outras áreas da região 

metropolitana, mas, neste caso, com um pouco menos de abrangência no território.  

 

Figura 15: Rede estrutural sobre trilhos de Paris considerada neste estudo, com buffer de 1 km 

 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base nas informações do Institut d’Amenagement et 
d’Urbanisme (2012). 

Nota: consulte o Anexo 3.2 para ver a figura ampliada. 
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Finalmente, a Figura 16 apresenta a rede estrutural sobre trilhos de São Paulo – 

metrô, trem metropolitano e monotrilhos –, tanto a existente como também a planejada 

(SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS, 2013), pois ambas serão 

objeto de análise. Ainda que em menor proporção que Londres e Paris, em São Paulo 

a estrutura básica da rede se repete, com maior concentração de linhas na região 

central e maior dispersão na periferia. Porém, no caso paulistano a periferia apresenta 

baixos níveis de atendimento.  

 

Figura 16: Rede estrutural sobre trilhos de São Paulo, em suas diversas fases de expansão, 
considerada neste estudo, com buffer de 1 km 

 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base em informações da STM (2013), Metrô e CPTM (2018). 

Nota: consulte o Anexo 3.3 para ver a figura ampliada. 

 

O quadro a seguir apresenta a contagem de células alcançadas pelo buffer de 1 

km ao redor da rede de transporte coletivo estrutural:  



 

 
 

111 

Figura 17: Contagem de células atendidas pelo buffer de 1km ao redor das redes de transporte coletivo 
estrutural existente 

 Células da rede (buffer 1 km) 

Londres 12.800 

Paris 11.332 

São Paulo29 2.634 

Fonte: elaborado pelo próprio autor.  

 

Por último, foi feita a sobreposição das células marcadas: 

a) Células da rede sobre área de concentração de empregos (Figura 18); 

b) Células da rede sobre área de concentração de habitação (Figura 19). 

 

Figura 18: Ilustração com exemplo de células atendidas pela rede sobrepostas às áreas de 
concentração de empregos 

 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor. Figura meramente ilustrativa. 

                                            
29 Rede em operação em 2017. 
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Figura 19: Ilustração com exemplo de células atendidas pela rede sobrepostas às áreas de 
concentração de habitação 

 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor. Figura meramente ilustrativa. 

 

Com isso, foram obtidos os seguintes valores de sobreposição entre a rede de 

transporte estrutural e os usos analisados:  

 

Figura 20: Sobreposição de células atendidas pela rede de transporte coletivo estrutural e os com 
células de concentração de empregos ou de habitação 

 Sobreposição 

rede x empregos 

Sobreposição 

rede x habitação 

Londres 4.884 4.786 

Paris 3.973 4.123 

São Paulo 1.193 1.130 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor.  
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Com estas informações foi possível estabelecer o nível de cobertura das 

atividades pela rede de transporte: 

 

C = Células sobreposição / Células área de concentração da atividade x 100% 

 

A seguir, são apresentadas as análises referentes às três cidades estudadas 

(indicador C). O preenchimento das células, além de possibilitar a análise numérica, 

cuja metodologia foi apresentada anteriormente, facilita maior compreensão da 

distribuição das atividades no território, ao deixa-las mais evidentes. 

 

 

4.1.2.1. Londres e Paris 

 

 

Para haver um parâmetro de comparação, foram analisadas a área 

metropolitana expandida de Londres (URBAN LAND INSTITUTE, 2011) e a região 

metropolitana de Paris (INSTITUT D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME, 2012), 

bem como a rede de transporte estrutural sobre trilhos existentes destas regiões, 

desconsiderando-se as extensões em implantação.  

A marcação das áreas de concentração de empregos possibilitou averiguar que 

em Londres (Figura 21) há uma grande ocorrência de células ocupadas nas áreas 

mais centrais, mas com dispersão considerável nas regiões periféricas. A presença 

de células marcadas com áreas de concentração de empregos é ligeiramente maior 

na porção centro-norte da área de estudo. Já as células marcadas com áreas de 

concentração de habitação (Figura 22) estão mais distribuídas pelo território da 

cidade, com concentração ligeiramente maior na porção centro-sul de Londres. A 

Figura 23 apresenta as células da área envoltória (buffer de 1 km) da rede estrutural. 

A Figura 24 mostra que as maiores densidades de população estão na região central 

de Londres, demonstrando coerência entre a distribuição da população e a 

distribuição da rede de transporte estrutural sobre trilhos.  

O cruzamento das áreas de concentração de empregos e de concentração de 

habitação com o buffer de 1 km da rede de transporte estrutural de Londres (Figura 

25 e Figura 26) possibilitou notar a grande aderência entre os usos analisados e a 

rede, especialmente as áreas de empregos.   
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Figura 21: Londres – células com áreas de concentração de empregos 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base nas informações de uso do solo do Urban Land Institute 
(2011). 

Nota: consulte o Anexo 3.4 para ver a figura ampliada.  
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Figura 22: Londres – células com áreas de concentração de habitação 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base nas informações de uso do solo do Urban Land Institute 
(2011). 

Nota: consulte o Anexo 3.5 para ver a figura ampliada.  



 

  
 

116 

Figura 23: Londres – células cobertas pelo buffer de 1km ao redor da rede sobre trilhos 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base nas informações de uso do solo do Urban Land Institute 
(2011). 

Nota: consulte o Anexo 3.6 para ver a figura ampliada.  
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Figura 24: Londres – densidade de população (habitante/km²) – apenas a grande Londres (não inclui a 
área expandida) 

 

 

Fonte: Office for National Statistics (2013). 
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Figura 25: Londres – células atendidas pela rede sobre trilhos sobrepostas às áreas de concentração 
de empregos 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base nas figuras anteriores. 

Nota: consulte o Anexo 3.7 para ver a figura ampliada.  
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Figura 26: Londres – células atendidas pela rede sobre trilhos sobrepostas às áreas de concentração 

de habitação 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base nas figuras anteriores. 

Nota: consulte o Anexo 3.8 para ver a figura ampliada.  
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Paris apresenta grande semelhança com Londres em relação à aderência das 

áreas de concentração de empregos (Figura 27) e de habitação (Figura 28). Da 

mesma forma, há maior densidade de população na região central (Figura 30) e os 

empregos também estão mais concentrados na região central de Paris. Igualmente, o 

cruzamento do buffer da rede (Figura 29) com essas áreas de concentração, mostra 

grande aderência entre eles, especialmente a rede estrutural com as células 

marcadas com concentração de empregos (Figura 31) em relação às marcadas com 

concentração de habitação (Figura 32). 

 

Figura 27: Paris – células com áreas de concentração de empregos 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base nas informações de uso do solo do Institut 
d’Amenagement et d’Urbanisme (2012). 

Nota: consulte o Anexo 3.9 para ver a figura ampliada.  
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Figura 28: Paris – células com áreas de concentração de habitação 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base nas informações de uso do solo do Institut 
d’Amenagement et d’Urbanisme (2012). 

Nota: consulte o Anexo 3.10 para ver a figura ampliada. 
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Figura 29: Paris – células cobertas pelo buffer de 1km ao redor da rede sobre trilhos 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base nas informações de uso do solo do Institut 
d’Amenagement et d’Urbanisme (2012). 

Nota: consulte o Anexo 3.11 para ver a figura ampliada. 
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Figura 30: Paris – densidade de população (habitante/km²) 

 

Fonte: Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE, 2017). 
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Figura 31: Paris – células atendidas pela rede sobre trilhos sobrepostas às áreas de concentração de 
empregos 

  

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base nas figuras anteriores. 

Nota: consulte o Anexo 3.12 para ver a figura ampliada. 
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Figura 32: Paris – células atendidas pela rede sobre trilhos sobrepostas às áreas de concentração de 
habitação 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base nas figuras anteriores. 

Nota: consulte o Anexo 3.13 para ver a figura ampliada. 

 

Em resumo, o confronto dessas categorias de usos (empregos e habitação) com 

a rede de transporte estrutural permitiu notar uma clara concentração de empregos 

ao redor da rede estrutural. Há também uma concentração, em menor proporção, de 

habitação ao redor das redes. Nestas cidades também se notou maior densidade de 

população nas regiões centrais onde a rede estrutural é mais densa. 

Ao se fazer as sobreposições para a produção do indicador, foram obtidos os 

seguintes resultados:  
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Figura 33: Síntese das medições de células e indicador C para Londres e Paris. 

Região Metropolitana / 

células
tr emp sobr emp

C = sobr emp / 

emp * 100%
hab

sobr 

hab

C = sobr hab / 

hab * 100%

Londres 12.800 7.455 4.884 65,51 9.434 4.786 50,73

Paris 11.332 7.316 3.973 54,31 11.498 4.123 35,86

tr = Células de Transporte Estrutural 500 m x 500 m (raio de 1 km)

emp = Células de Áreas de Concentração de Empregos 500 m x 500 m 

sobr emp = Células comuns entre Transporte Estrutural e Áreas de Concentração de Empregos 500 m x 500 m

hab = Células de Áreas de Concentração de Habitação 500 m x 500 m

sobr hab = Células comuns entre Transporte Estrutural e Áreas de Concentração de Habitação 500 m x 500 m  

Fonte: elaborado pelo próprio autor.  

 

A cobertura das áreas de concentração de empregos é maior que a das áreas 

de concentração de habitação em ambas as cidades, como o cálculo do indicador C 

aponta. Porém, em ambos os casos, a cobertura é expressiva. Uma análise das 

figuras permite verificar que há uma grande cobertura das áreas centrais dessas 

cidades, que concentram empregos e habitantes. As áreas periféricas também 

possuem grande atendimento pela rede de transporte estrutural sobre trilhos. Os 

resultados reforçam a percepção da relação entre a distribuição da rede de transporte 

estrutural e a distribuição das atividades pelo território.  

 

 

4.1.2.2. São Paulo 

 

 

O mesmo procedimento metodológico foi aplicado para a RMSP, mas, neste 

caso, a análise não se limitou à rede existente30 (Figura 34), dada sua pequena 

abrangência. Optou-se por não incluir os corredores de ônibus para que sua extensão 

não distorcesse a comparação com as redes sobre trilhos de Londres e Paris, nem 

reduzisse a deficiência de alcance da rede metroferroviária da RMSP. Além da rede 

existente, uma sequência de análises foi feita, acrescentando (Figura 16, p. 110):  

                                            
30 Em agosto de 2017, um mês antes do início da sequência de inaugurações que acrescentou 27,4 km à rede de 
transporte estrutural sobre trilhos. Esta extensão será considerada como parte da rede existente no capítulo 
seguinte.  
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a) A extensão da Linha 5-Lilás, de Adolfo Pinheiro até Chácara Klabin, em um 

primeiro momento;  

b) As demais extensões em obras atualmente (Linha 4-Amarela Fase II, Linha 15-

Prata e Linha 17-Ouro), em uma segunda etapa;  

c) As obras contratadas, mas não iniciadas ou paralisadas (Linha 2-Verde, Linha 

6-Laranja e Linha 18-Bronze), terceira etapa;  

d) As expansões previstas na última atualização da rede futura, reiteradas no 

PDUI, por último.  

 

Figura 34: Rede estrutural sobre trilhos em operação (Agosto/2017) 

 

Fonte: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO, 2017. 

Nota: consulte o Anexo 3.14 para ver a figura ampliada. 
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Para este último caso, a análise foi realizada em três etapas: acréscimo das 

linhas perimetrais31; acréscimo das linhas radiais; todas as linhas.  

Ao aplicar a metodologia de estudo na RMSP, verificou-se que as áreas de 

concentração de empregos (Figura 35) espalham-se além do centro expandido da 

capital, dos centros dos demais municípios metropolitanos, e da orla ferroviária, 

especialmente da antiga Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, ainda que se constatem as 

maiores densidades de empregos nas áreas centrais (Figura 36-a). Averiguou-se com 

essa análise uma grande distribuição de territórios na RMSP que abrigam usos do 

solo relacionados à concentração de empregos. Parte considerável deles acompanha 

as rodovias que partem da capital rumo ao litoral e ao interior. Por esta razão, fazer 

uma avaliação específica para as rodovias na RMSP foi considerado importante, 

estabelecendo uma comparação delas com a rede estrutural sobre trilhos.   

                                            
31 Em relação às linhas perimetrais, propusemos um ajuste na linha Arco Norte (23-Magenta), levando-a para o 
município de Osasco, ao invés da Lapa, em São Paulo, com a finalidade de verificar a ampliação da rede para 
reforço do atendimento à centralidade de Osasco. Para não perder a comparabilidade, analisamos os dois casos: 
com a Linha 23 na Lapa e com a Linha 23 em Osasco.  
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Figura 35: RMSP – células com áreas de concentração de empregos 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base nas informações de uso do solo da EMPLASA (2010). 

Nota: consulte o Anexo 3.15 para ver a figura ampliada. 

 

 

Esse espalhamento das células de concentração de empregos não se traduz em 

uma uniformidade de densidade pela RMSP 32. As maiores densidades ou 

concentrações de empregos estão localizadas no centro expandido de São Paulo, 

apesar de serem encontrados alguns poucos locais fora dessa região que apresentam 

grande número de empregos, tais como Guarulhos, São Bernardo do Campo, Santo 

André, Diadema e Barueri (Figura 36-b). 

  

                                            
32 Nota: consulte os Anexos 2.3 e 2.4 para ver as figuras ampliadas. 
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Figura 36: Densidade de empregos (a) e empregos em valores absolutos (b) da RMSP 

 

Fonte: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO. Pesquisa OD 2007. 
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Diferentemente de Londres e Paris, as áreas que concentram mais população 

na Região Metropolitana de São Paulo 33 localizam-se mais nas regiões periféricas da 

cidade, tanto em densidade (Figura 38) quanto em números absolutos. Isso tem 

reflexo nas áreas de concentração de habitação, conforme Figura 37, que tem menor 

presença de células na área central. 

 

Figura 37: RMSP – células com áreas de concentração de habitação 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base nas informações de uso do solo da EMPLASA (2010). 

Nota: consulte o Anexo 3.16 para ver a figura ampliada. 

 

 

  

                                            
33 Nota: consulte os Anexos 2.5 e 2.6 para ver as figuras ampliadas. 
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Figura 38: Densidade de população (a) e população em números absolutos (b) da RMSP 

 

Fonte: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO. Pesquisa OD 2007. 
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A rede estrutural existente (Figura 34, p. 127) também se concentra dentro desse 

mesmo centro, como já observado no Capítulo 2.1. O pouco atendimento 

proporcionado pela rede de transporte estrutural além dessa região em muito se deve 

às ferrovias existentes desde o século XIX34. Apenas com a expansão da rede, 

futuramente (Figura 39), a cobertura aumentará de modo mais significativo para além 

dos limites do centro expandido (Figura 40 e Figura 41).  

 

Figura 39: RMSP – células cobertas pelo buffer de 1 km ao redor da rede sobre trilhos em suas 
diversas fases de expansão 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base nas informações da rede estrutural sobre trilhos futura. 
SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS, 2013. 

Nota: consulte os Anexos 3.17 e 3.18 para ver a figura ampliada. 

 

                                            
34 Cf. Anexo 3.18.  
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Os contrastes tornam-se ainda mais evidentes quando se compara o centro 

expandido com o restante da RMSP: enquanto no centro expandido35 os valores do 

indicador C de cobertura da rede se assemelham aos das redes de Paris e Londres, 

com grande cobertura – mais de 83% de cobertura para áreas de concentração de 

empregos e 75% de áreas de concentração de habitação –, nas regiões externas a 

esse centro apenas 20% das áreas de emprego e 11% das áreas de habitação são 

cobertas pela rede existente. Com a rede estrutural futura implantada, o centro 

expandido terá cobertura total das áreas de concentração de empregos e de habitação 

apresentadas neste estudo, enquanto boa parte das áreas periféricas ainda 

permanecerá descoberta.  

 

Figura 40: RMSP – células atendidas pela rede sobre trilhos sobrepostas às áreas de concentração de 
empregos, considerando a rede atual e a futura. 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base nas ilustrações anteriores. 

Nota: consulte o Anexo 3.19 para ver a figura ampliada.  

                                            
35 Que representa cerca de 6,5% da área urbanizada da RMSP até 2011.  
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Figura 41: RMSP – células atendidas pela rede sobre trilhos sobrepostas às áreas de concentração de 
habitação, considerando a rede atual e a futura. 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base nas ilustrações anteriores. 

Nota: consulte o Anexo 3.20 para ver a figura ampliada. 

 

 

4.1.2.2.1. Rodovias 

 

 

Especificamente para o caso de São Paulo, foi realizado um teste para verificar 

o grau de cobertura das rodovias (Figura 42) em relação às áreas de concentração de 

empregos (Figura 43) e às áreas de concentração de habitação (Figura 44), pois a 

presença de áreas de concentração de empregos ao redor delas chamou a atenção 

no momento da análise. As rodovias não possuem transporte coletivo estrutural, mas 

concentram volume expressivo de tráfego local – interno à RMSP – que inclui serviços 

de linhas de ônibus e muitos automóveis. Ao redor delas, diversos usos, 
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especialmente atividades econômicas, foram organizados, desconcentrando 

atividades anteriormente localizadas em grande parte no centro expandido de São 

Paulo e ao redor das ferrovias.  

 

Figura 42: Rodovias existentes que partem do centro expandido de São Paulo, adicionado o trecho 
existente do rodoanel, com buffer (envoltória) de 1km ao redor delas 

 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor. DERSA, 2018. 

 

Para esta análise, a mesma metodologia foi aplicada exclusivamente às 

rodovias, não sendo consideradas avenidas ou vias arteriais da cidade. Constatou-se 

que atualmente as rodovias cobrem muito mais áreas onde se concentram empregos 

e habitação do que a rede estrutural sobre trilhos existente. Há uma ressalva a se 

fazer em relação a esta observação: a rede sobre trilhos tem uma maior concentração 

nas porções mais próximas do centro e dentro do centro expandido, local onde a 

densidade de empregos é maior e a cidade tem melhor infraestrutura e equipamentos; 
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as rodovias cortam a periferia metropolitana e atingem áreas com menores 

densidades de emprego – exceto as regiões já citadas (Guarulhos, São Bernardo do 

Campo, Santo André e Barueri) – e estão mais próximas a regiões precárias, com 

pouca estruturação, grande carência e onde a maioria da população vive (Figura 38, 

p. 132). Portanto, os territórios mais precários da metrópole em oferta de empregos e 

serviços são, em sua maioria, justamente os não atendidos pela rede estrutural sobre 

trilhos.  

 

Figura 43: RMSP – células atendidas pelas rodovias sobrepostas às áreas de concentração de 
empregos 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base nas ilustrações anteriores. 

Nota: consulte o Anexo 3.22 para ver a figura ampliada. 
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Figura 44: RMSP – células atendidas pelas rodovias sobrepostas às áreas de concentração de 
habitação 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base nas ilustrações anteriores. 

Nota: consulte o Anexo 3.23 para ver a figura ampliada. 

 

 

A seguir (Figura 45), são apresentados os resultados para as sobreposições de 

células feitas para as situações em estudo, levando-se em conta os acréscimos de 

rede, conforme descrito anteriormente:  
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Figura 45: Síntese das medições de células e indicador C para todos os casos analisados de São 
Paulo, Londres e Paris. 

tr emp sobr emp
C = sobr emp / 

emp * 100%
hab

sobr 

hab

C = sobr hab / 

hab * 100%

1
São Paulo (Rede sobre Trilhos 

Atual no centro expandido)
509 367 305 83,11 244 185 75,82

2
São Paulo (Rede sobre Trilhos 

Atual fora do centro expandido)
2.125 4.276 888 20,77 8.443 945 11,19

3 São Paulo (Rodovias) 5.434 1.685 36,29 1.551 17,85

4
São Paulo (Rede sobre Trilhos 

Atual)
2.634 1.193 25,69 1.130 13,01

5
São Paulo (Rede sobre Trilhos 

Atual + Linha 5 CKB)
2.701 1.220 26,28 1.165 13,41

6
São Paulo (Rede sobre Trilhos 

Atual + Obras)
2.997 1.320 28,43 1.321 15,21

7
São Paulo (Rede sobre Trilhos 

Atual + Obras + Licitado)
3.264 1.437 30,95 1.468 16,90

8

São Paulo (Rede sobre Trilhos 

Atual + Obras + Licitado + 

PDUI Arcos A)

4.071 1.760 37,91 1.933 22,25

9

São Paulo (Rede sobre Trilhos 

Atual + Obras + Licitado + 

PDUI Arcos B)

4.121 1.776 38,25 1.947 22,41

10

São Paulo (Rede sobre Trilhos 

Atual + Obras + Licitado + 

PDUI Radiais A)

4.083 1.763 37,97 1.909 21,98

11

São Paulo (Rede sobre Trilhos 

Atual + Obras + Licitado + 

PDUI Radiais B)

4.099 1.763 37,97 1.909 21,98

12

São Paulo (Rede sobre Trilhos 

Atual + Obras + Licitado + 

PDUI Total A)

4.890 2.086 44,93 2.374 27,33

13

São Paulo (Rede sobre Trilhos 

Atual + Obras + Licitado + 

PDUI Total B)

4.956 2.102 45,27 2.388 27,49

14 Londres 12.800 7.455 4.884 65,51 9.434 4.786 50,73

15 Paris 11.332 7.316 3.973 54,31 11.498 4.123 35,86

tr = Células de Transporte Estrutural 500 m x 500 m (raio de 1 km)

emp = Células de Áreas de Concentração de Empregos 500 m x 500 m 

sobr emp = Células comuns entre Transporte Estrutural e Áreas de Concentração de Empregos 500 m x 500 m

hab = Células de Áreas de Concentração de Habitação 500 m x 500 m

sobr hab = Células comuns entre Transporte Estrutural e Áreas de Concentração de Habitação 500 m x 500 m

4.643 8.687

Região Metropolitana

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor.  

 

De acordo com o indicador C, as proporções de cobertura da rede estrutural 

sobre trilhos de São Paulo se equiparariam às proporções das rodovias (linha número 

3 da Figura 45) se todos os investimentos sobre trilhos já contratados – seja para 

expansão do metrô, seja para expansão dos trens metropolitanos – fossem concluídos 

(linha número 7 da Figura 45), sem que houvesse expansão das rodovias. Cabe 

observar que o trecho norte do Rodoanel não entrou nos cálculos do Indicador C por 

não estar concluído. De qualquer maneira, os investimentos já contratados para a 
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expansão da rede metroferroviária (Figura 46) concentram-se nas áreas mais centrais 

da metrópole, deixando consideráveis porções territoriais relegadas ao atendimento 

pelas rodovias e demais vias onde circulam automóveis, motocicletas e ônibus. Para 

exemplificar quão pouco varia a cobertura ao se acrescentar uma linha à rede 

estrutural, foi colocado no quadro anterior (linha número 5 da Figura 45) o que se 

altera com a cobertura da rede após a inserção da Linha 5-Lilás, que acrescenta mais 

de dez quilômetros de extensão à rede existente. Dessa mesma forma, outros trechos 

previstos foram acrescidos (linhas de 5 a 13 do quadro anterior). Há uma grande 

lacuna a ser “preenchida” com investimentos em expansão da rede de transporte 

coletivo estrutural para que mais áreas com concentração de empregos e de 

habitação sejam atendidas. A redução dessa lacuna poderá ocorrer se todos os 

investimentos de expansão propostos na última atualização da rede metropolitana, 

com as linhas perimetrais e radiais, forem concretizados, com a rede ocupando 

espaços atualmente mal servidos de transporte coletivo estrutural. E ainda assim o 

atendimento da rede de transporte estrutural sobre trilhos na RMSP não alcançaria os 

índices de Paris, muito menos os de Londres. 
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Figura 46: Rede estrutural sobre trilhos comprometida (linha número 7 da Figura 45)  

 

Fonte: SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS, 2017; COMPANHIA DO 
METROPOLITANO DE SÃO PAULO, 2018. 

Nota: consulte o Anexo 3.24 para ver a figura ampliada. 
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4.2. Considerações – relação com a hipótese 

 

 

A representação, em mapas, do uso do solo nas cidades estudadas possibilitou 

analisar a distribuição das atividades no território. O método adotado para essa 

análise – o preenchimento das células com concentração de empregos e de habitação 

– possibilitou aferir essa distribuição, facilitando a leitura do ambiente urbano de 

Londres, Paris e São Paulo, permitindo uma comparação entre as cidades. O 

cruzamento dessas células com as preenchidas pelos buffers de atendimento das 

redes estruturais sobre trilhos levou a algumas conclusões: 

a) Em função das extensões e do desenho das redes de Londres e Paris, o grau 

de atendimento ou de cobertura do transporte estrutural é nelas bem maior do 

que em São Paulo; 

b) Em Londres e Paris, as áreas de concentração de habitação têm cobertura pelo 

transporte estrutural em menor proporção que as áreas de concentração de 

empregos. Em ambos os casos, porém, essa cobertura é muito maior que a 

existente em São Paulo; 

c) Em Londres, para cada célula demarcada com concentração de habitação 

dentro do buffer de 1 km em torno da rede, há 1,29 células demarcadas com 

concentração de empregos na mesma condição; 

d) Em Paris, essa proporção é de uma célula de concentração de habitação para 

1,51 células de concentração de empregos; 

e) Já em São Paulo, essa proporção, dada a pequena extensão da rede e sua má 

distribuição, é de uma célula de concentração de habitação para quase 2 

células de concentração de empregos dentro do buffer de 1 km da rede. As 

lacunas de atendimento da rede fazem diferença neste caso. Se for feita a 

distinção das células atendidas no centro expandido e na periferia, essa 

diferença é ainda maior. A superação dessa falta de atendimento de transporte 

estrutural pode ocorrer se houver uma grande expansão da rede. Como 

demonstrado nas análises feitas, se todos os investimentos propostos na última 

atualização da rede metropolitana ocorrerem, essa proporção seria alterada 

para 1 célula de concentração de habitação coberta pela rede para cada 1,65 

células de concentração de empregos. Esse “equilíbrio”, todavia, depende de 
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uma expansão da rede que esteja prioritariamente fora dos limites do centro 

expandido da metrópole, atendendo regiões atualmente servidas quase 

exclusivamente por rodovias e vias arteriais; 

f) Em todos os casos, mesmo com o reforço das rodovias em São Paulo, é 

possível verificar que existe grande aderência entre a distribuição espacial das 

redes de transporte coletivo de caráter estrutural e a das atividades no território, 

com maior tendência para concentração de empregos ao redor das redes; 

g) A distribuição espacial de redes estruturais é diretamente proporcional à 

distribuição espacial de empregos em Londres e Paris.  

 

Dessa forma, é possível concluir que quanto mais espacialmente distribuída é a 

rede de transporte coletivo de caráter estrutural num território urbano, mais equilibrada 

é a distribuição espacial das diferentes tipologias de uso do solo. Uma distribuição 

territorial mais equilibrada das diferentes tipologias de uso do solo significa maior 

proximidade entre as habitações e os locais onde as pessoas possam trabalhar e 

realizar outras atividades – educação, saúde, lazer, compras etc., conforme hipótese 

apresentada.  

 

Nos estudos desenvolvidos para a tese foram utilizadas informações sobre o uso 

do solo sem a captação de sua variação temporal e consideradas áreas urbanizadas 

sem prever o crescimento das cidades, como observado na RMSP, cujas informações 

disponíveis datam de 2002 e 2011. Com a disponibilidade de softwares como o Tranus 

seria possível antecipar transformações urbanas, considerando as políticas públicas 

de uso do solo propostas, investimentos previstos em transporte coletivo estrutural, 

entre outros, e, a partir dos resultados, verificar o grau de cobertura das redes de 

transporte propostas em relação a um novo padrão de uso do solo. No entanto, 

mesmo que não antecipem as transformações, os indicadores ora propostos já 

possibilitam uma avaliação das redes de transporte estruturais existentes e planejadas 

e o quanto se ajustam aos objetivos a que deveriam dar suporte. 
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5. TRANSPORTE DE LONDRES, PARIS E SÃO PAULO: ASPECTOS 

FUNDAMENTAIS DO PLANEJAMENTO E EXPANSÃO DAS REDES 

DE TRANSPORTE ESTRUTURAIS E SUA RELAÇÃO COM A 

ORGANIZAÇÃO DO TECIDO URBANO 
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O capítulo anterior mostrou diferenças no atendimento entre as áreas de 

concentração de empregos e as áreas de concentração de habitação, pelas redes de 

transporte estruturais de Londres, Paris e São Paulo. Tais diferenças ocorrem devido 

a fatores que envolvem a implantação das redes estruturais, as intervenções no tecido 

urbano – e o planejamento delas – e a atitude do poder público perante as 

transformações urbanas em curso, além das ações do setor privado sobre o espaço 

e seus equipamentos, como as redes de transporte estruturais. Pesa a favor de 

Londres e de Paris, o fato de estas cidades serem capitais federais, atraindo para si o 

interesse dos governos nacionais em dotá-las de infraestrutura e garantir condições 

adequadas de produção e reprodução social, como forma de assegurar 

competitividade não só em nível local e nacional, como também mundial. São Paulo, 

embora seja a maior cidade do Brasil e notadamente centro financeiro do país, que a 

equipara a cidades como Londres e Paris em termos de influência global, além de não 

ser capital federal, está inserida em um contexto cuja atuação estatal está direcionada 

para atendimento de interesses próprios das classes sociais politicamente dominantes 

que, a exemplo do que ocorre no país desde a colonização, prefere manter as 

desigualdades sociais e territoriais como mecanismo de exploração e de potencial 

meio de troca para obtenção de vantagens, a fim de sua manutenção como classe 

dominante36, sem garantir de forma adequada a produção e a reprodução social.  

 O Indicador C (Cobertura da rede sobre atividades específicas no território) 

evidenciou a ligação entre a distribuição espacial das redes de transporte estruturais 

e a distribuição espacial das áreas de concentração de empregos e de habitação nas 

cidades analisadas. No caso de São Paulo, a baixa extensão da rede sobre trilhos – 

se comparada com Londres e Paris –, relegou às rodovias o papel de “ordenar” o uso 

do solo nas regiões periféricas, especialmente as atividades econômicas, resultando 

um processo de descentralização que produziu novos polos ou eixos de atividades 

fora do centro expandido. Londres e Paris apresentam grande coesão entre a rede 

sobre trilhos e as áreas de concentração de empregos, especialmente, e de habitação. 

Nos três casos é visível o atendimento pleno ou quase pleno das áreas centrais por 

transporte estrutural. Entretanto, em São Paulo nota-se grande contraste de 

atendimento entre centro expandido e periferia, pois nas regiões periféricas o nível de 

                                            
36 Cf. VILLAÇA, F., 2001; DEÁK, C., 2010, p. 19-48.  
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atendimento da rede estrutural sobre trilhos é baixo – 20% das áreas de concentração 

de empregos e 11% das áreas de concentração de habitação (vide Figura 45). 

Londres e Paris apresentam maiores densidades de população e de emprego nas 

áreas centrais, tornando coerente a maior densidade de linhas também nessas áreas. 

São Paulo, porém, apresenta contraste entre densidade de população, concentrada 

na periferia, e densidade de emprego, concentrada em grande parte no centro 

expandido e em alguns polos e centralidades externos a ele.  

 Um dos cuidados ao se investigar causas das diferenças entre Londres, Paris e 

São Paulo é não responder a essa questão utilizando simplesmente a diferença 

temporal de crescimento das cidades e de suas redes de transporte37, bem como o 

grau de desenvolvimento econômico que distingue o Brasil da Europa38. A 

metodologia adotada para complementar os estudos desenvolvidos neste trabalho 

envolve a compreensão das distintas formas de políticas públicas e das soluções dos 

problemas decorrentes do crescimento urbano, resultantes do processo de 

industrialização e de pós-industrialização em cada cidade, assim como a atuação do 

Estado em referência a essas questões. Para alcançar essa compreensão, neste 

capítulo são abordados de forma sucinta os seguintes aspectos de Londres, Paris e 

São Paulo:  

a) Urbanização e planejamento urbano; 

b) Implantação das redes estruturais sobre trilhos. 

Para tanto são apresentados elementos que ajudaram a esclarecer aspectos da 

urbanização, do crescimento e da implantação das redes estruturais de transporte nas 

duas cidades (Londres e Paris) utilizadas como parâmetros de comparação com São 

Paulo, cidade a que foi dada maior ênfase na análise.  

 

 

                                            
37 As redes de Londres e Paris, assim como a de outras cidades europeias passam ou passaram recentemente 
por expansões significativas.  

38 Como exemplo pode-se citar outras cidades da América Latina, como Cidade do México e Santiago do Chile, 
cujos contextos se assemelham ao de São Paulo, e que conseguiram produzir redes de metrô em ritmo e extensão 
maiores, embora estas cidades não contassem com linhas de trem urbano anteriores à implantação do metrô. 
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5.1. Londres e Paris: expansão da rede de transporte e 

crescimento urbano conectados 

 

 

 Os principais elementos que influenciaram a organização das cidades europeias 

a partir da segunda metade do século XVIII foram: 

 

“1) O aumento da população, devido à diminuição do índice de 

mortalidade, que pela primeira vez se distancia decididamente do de 

natalidade; 

2) O aumento dos bens e dos serviços produzidos pela agricultura, pela 

indústria e pelas atividades terciárias, por efeito do progresso 

tecnológico e do desenvolvimento econômico. O aumento da população 

e da produção se ligam para formar um círculo ascendente: os 

habitantes mais numerosos exigem bens e serviços mais abundantes, 

que permitem um aumento ulterior da população; os bens e os serviços 

disponíveis em quantidade e em qualidade superior fazem aumentar a 

qualidade de vida das classes sociais, e produzem a busca de outros 

bens mais abundantes e mais diversos; 

3) A redistribuição dos habitantes no território, em consequência do 

aumento demográfico e das transformações da produção. [...] operários 

da indústria [...] se transferem para onde existe disponibilidade de força 

motriz para os estabelecimentos industriais [...]. Os estabelecimentos 

tendem a concentrar-se em redor das cidades; deste modo, as cidades 

crescem mais rapidamente do que o restante do país, porque acolhem 

seja o aumento natural da população, seja fluxo migratório dos campos;  

4) O desenvolvimento dos meios de comunicação: as estradas [...], os 

canais navegáveis [...], as estradas de ferro, introduzidas em 1825 e 

difundidas rapidamente na Inglaterra e em todos os outros países [...], 

os navios a vapor [...];  

Algumas desvantagens (o congestionamento do tráfego, a 

insalubridade, a feiura) tornam intolerável a vida das classes 

subalternas, e ameaçam, a partir de certo momento em diante, o 

ambiente em que vivem todas as outras classes.” (BENEVOLO, 1999, p. 

551-552). 

 

Ainda segundo Benevolo (ibid., p. 565), “o crescimento rapidíssimo das cidades 

na época industrial produz a transformação do núcleo anterior (que se torna centro do 
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novo organismo), e a formação, ao redor deste núcleo, de uma nova faixa construída: 

a periferia”.  

No século XIX, a ideologia liberal pregava a livre iniciativa sobre o território (ibid., 

p. 552). As intervenções no espaço urbano segundo essa visão, associadas ao rápido 

crescimento populacional, à incapacidade dos núcleos urbanos originais – cidades 

construídas na Idade Média ou antes – de absorverem as demandas da “nova” 

população e o tráfego, e à construção de uma periferia com ricos e muitos pobres, 

resultou para a população pobre, especialmente, ocupar ambientes extremamente 

insalubres e precários. Data de 1830 a primeira epidemia de cólera que se espalha 

pela Europa. As primeiras leis sanitárias, com o objetivo de combater as causas das 

epidemias surgiram na Inglaterra (1848) e na França (1850). É a primeira intervenção 

estatal sobre o comportamento liberal (ibid., p. 567), intervenções que aos poucos 

serão direcionadas para setores estratégicos, como o transporte. Eis a diferença de 

Londres e Paris para a RMSP: a presença da ação do Estado perante uma questão 

pública. 

Desde o início do século XIX já havia estudos que defendiam ou propunham 

intervenções com maior grau de controle do Estado sobre o território. Mas, a partir de 

meados daquele século, os governos conservadores, que dominam a Alemanha, a 

França e a Inglaterra, passam a pôr em prática o controle das transformações no 

território (ibid., p. 573), controle esse voltado especialmente para as obras públicas, 

agora realizadas pelo Estado. Ainda segundo Benevolo (ibid., loc. cit.), a ocupação 

das cidades passa a ter regras. Alguns dos principais serviços essenciais à vida na 

cidade, a exemplo das estradas de ferro, passam também para o controle do Estado. 

A atuação e controle estatais estiveram presentes em diversos países a partir 

deste período e seus efeitos puderam ser sentidos em cidades como Londres, Paris 

e Nova Iorque. Data de 1863 a primeira estrada de ferro com função de circulação 

urbana39, construída em Londres. Na periferia foram erguidas centenas de casas, 

como forma de oferta de moradia, em substituição às habitações precárias da 

Revolução Industrial. Edifícios altos, multifamiliares, para abrigar a população também 

foram erguidos. Conforme afirma Benevolo (ibid., p. 581), as intervenções no espaço 

                                            
39 Conhecida atualmente como metrô ou underground, como é chamada em alguns países anglo-saxões, ou 
metropolitain, como é chamado na França. Alguns elementos da história do underground de Londres serão 
apresentados seguir, assim como do metropolitain de Paris.  
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construído não foram suficientes para desinchar e descongestionar os centros antigos 

das cidades, todavia.  

Nesse momento predominavam os interesses e os privilégios dos direitos à 

propriedade em relação à produção. A população mais pobre era a que mais sentia 

os efeitos dos problemas urbanos, enquanto as classes mais ricas buscavam atrair os 

privilégios para si. São características observadas nas cidades brasileiras, inclusive 

em São Paulo, até a atualidade.  

 

 

5.1.1. O metrô e sua relação com as cidades 

 

 

“No momento da segunda revolução industrial, a generalização da 

energia elétrica e a utilização do bonde permitiram a ampliação das 

concentrações de mão-de-obra em volta de unidades de produção 

industrial cada vez maiores. Os transportes coletivos asseguraram a 

integração das diferentes zonas e atividades da metrópole, distribuindo 

os fluxos internos segundo uma relação tempo / espaço suportável. O 

automóvel contribui para a dispersão urbana, com enormes zonas de 

residência individual, espalhadas por toda a região, e ligadas pelas vias 

de circulação rápida aos diferentes setores funcionais” (CASTELLS, 

1983, p. 54).  

“Finalmente, a rede de transporte na medida em que deve assegurar o 

intercâmbio e as comunicações entre os diferentes setores funcionais e 

sociais assim constituídos, está duplamente determinada, pois é 

inteiramente dependente da disposição dos elementos que deve colocar 

em ligação. Enquanto, frequentemente, mantemos o traçado da rede de 

transportes devido aos eixos de crescimento, convém lembrar que, por 

exemplo, as autoestradas foram construídas, um século depois da 

estrada de ferro, seguindo uma orientação paralela e segundo a mesma 

ordem cronológica (oeste, sul, norte, leste). Com efeito, se o progresso 

técnico nos transportes permitiu a difusão das populações e atividades, 

e se estas últimas concentraram-se na proximidade dos eixos de 

transporte, a densidade e a orientação da rede são funções do sistema 

de interdependência que acabamos de descrever” (ibid., p. 72).  

 

Segundo Harvey (2015, p. 157), “as ferrovias revolucionaram não apenas a 

materialidade das relações espaciais, mas também as relações, as intimidades e as 
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sensibilidades”. Elas transformaram a percepção da relação espaço-tempo, com 

aumento da velocidade, maior número de pessoas utilizando o transporte para se 

locomover e percorrer distâncias cada vez maiores.   

Tratar especificidades a respeito das redes estruturais de transporte sobre trilhos 

de Londres e Paris ajudou a elucidar como tais redes relacionam-se com as cidades 

onde se inserem, no que diz respeito à expansão urbana e às transformações no uso 

e ocupação do solo, para estabelecer então as diferenças delas com São Paulo.  

Para começar, antes de tratar do crescimento das redes sobre trilhos de Londres 

e de Paris, cabe observar o crescimento da população (Figura 47), bem como mapas 

que cruzam o crescimento urbano com dessas redes (Figura 48 e Figura 49). 

 

Figura 47: População (x 1.000) de Londres e Paris no início do século XX 

 

 1920 1930 1940 1950 1960 

Londres 7.236 8.127 8.275 5.366 8.190 

Paris 4.965 5.885 6.050 6.300 7.140 

Fonte: CASTELLS, 1983, p. 50.   
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Figura 48: Evolução da área urbanizada de Londres x rede estrutural sobre trilhos 

 

Fonte: Atlas of Urban Expansion, disponível em www.atlasofurbanexpansion.org/historical-data. 

Nota: consulte o Anexo 4.1 para ver a figura ampliada. 

  

http://www.atlasofurbanexpansion.org/historical-data
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Figura 49: Evolução da área urbanizada de Paris x rede estrutural sobre trilhos  

 

Fonte: Atlas of Urban Expansion, disponível em www.atlasofurbanexpansion.org/historical-data. 

Nota: consulte o Anexo 4.2 para ver a figura ampliada. 

 

 

Ambas as figuras mostram grande conexão entre o crescimento urbano e o 

traçado das redes. Como será visto adiante, a expansão urbana é desenhada em 

grande medida pela rede estrutural sobre trilhos. O conceito de “rede de metrô”, tão 

difundido atualmente, nasce com o metrô de Paris, apesar das primeiras linhas terem 

nascido em Londres (GARCIA, 2014, p. 12).  

 

 

 

http://www.atlasofurbanexpansion.org/historical-data
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5.1.1.1. O metrô no crescimento urbano de Londres 

 

 

A origem da Londres metrópole “[...] encontra-se na superconcentração industrial 

produzida pela evolução técnica e econômica do capitalismo inglês, seguindo o 

movimento bem conhecido de formação das regiões metropolitanas” (CASTELLS, 

1983, p. 395). 

Falando especificamente sobre o transporte estrutural sobre trilhos, o primeiro 

ponto a ser observado é o fato de quase toda a área urbana de Londres estar coberta 

atualmente pela rede sobre trilhos, como apresentado no capítulo anterior. Outro 

ponto a observar é que o metrô de Londres se concentra na porção norte do Rio 

Tâmisa, enquanto linhas de trem (metropolitano e suburbano) e de Veículo Leve sobre 

Trilhos (VLT) concentram-se na porção sul do rio40.  

Outro aspecto que merece destaque é a participação privada na construção do 

metrô: 

“A maior parte da infraestrutura ferroviária de Londres foi construída por 

empreendimentos privados [...] ao longo de um período da história da 

Inglaterra no qual a participação do Estado na provisão da infraestrutura 

se limitou apenas ao suficiente para garantir as condições básicas de 

sua construção” (GARCIA, 2014, p. 18). 

 

Afirma Garcia (ibid., p. 20) que as condições socioeconômicas41 da Inglaterra 

determinaram as condições de crescimento de Londres e de implantação do metrô e 

da rede ferroviária. Em relação ao crescimento populacional, nenhuma cidade se 

compara a Londres (BENEVOLO, 1999, passim): no início do século XIX, conta com 

um milhão de habitantes; em 1851, 2,5 milhões; em 1901, 4,5 milhões dentro dos 

limites do Condado de Londres e outros dois milhões fora dele, ou seja, 6,5 milhões; 

sete milhões e meio em 1921; e quase nove milhões em 1939. O centro de Londres 

perde população para abrigar serviços, comércio, escritórios etc. – de 110 mil 

habitantes em 1861 para 20 mil em 1911.  

                                            
40 Não foram investigadas as razões dessa diferença. Para este estudo, considera-se suficiente constatar que 
ambos – metrô e trens – cobrem o território uniformemente quando analisados em conjunto. 

41 Referentes aos períodos de acumulação extensiva e intensiva de capital. 
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Os graus de intervenção estatal sobre a economia, a cidade e seus elementos 

(como a infraestrutura) também variam no tempo, mas, a partir do fim do século XIX, 

até a década de 1970/80, há maior controle do Estado sobre a atuação do setor 

privado, com transferência, inclusive, de intervenções no espaço construído do 

privado para o público, visando a recuperação econômica da Inglaterra. A construção 

da malha ferroviária inglesa, assim como o metrô, “[...] coincide com o movimento de 

recuperação da Grande Depressão. Ele foi importante para vencer a crise de 

superprodução: o investimento em ferrovias foi um expediente eficaz para dar vazão 

ao grande volume de capital fixo acumulado na indústria” (DEÁK42, 1985, p. 120-122 

apud GARCIA, 2014, p.20).  

 

“Uma intervenção pública de conjunto para regular de algum modo o 

crescimento da cidade, só se torna possível na década de trinta, quando 

se procura enfrentar as consequências da crise de 1929 e se descobre 

a necessidade de corrigir a distribuição das atividades econômicas – 

agricultura, indústria, comércio e serviços – sobre o território da 

Inglaterra” (BENEVOLO, 1999, p. 678).  

 

 A expansão ferroviária foi utilizada diversas vezes como “resposta a crises 

precedentes” (GARCIA, 2014, p. 20). Em outros momentos, devido ao excedente de 

capital e facilidades corporativas, ocorria a rápida expansão ferroviária, conhecida 

como “Railway Mania” (Ibid., p. 24). A isso se soma o fato de que “[...] a franca 

competição entre as companhias ferroviárias e a busca incessante pela rentabilidade 

das linhas moldaram uma malha ferroviária que, embora espalhada por todo o espaço, 

não possuía um desenho próprio de uma rede” (Ibid., p. 20). 

 Por causa desse tipo de competição, era muito comum haver sobreposições de 

atendimento ou existirem ligações ou extensões para “lugar algum”. Estações de 

transferência entre as linhas também eram evitadas e tudo isso aumentava a 

ineficiência do serviço. As primeiras integrações começaram a ocorrer quando 

empresas ferroviárias passaram a ser adquiridas por outras empresas concorrentes, 

como fez o Underground Group (UERL) no início do século XX. Porém, o auge desse 

processo ocorreu no entre guerras, com a participação incisiva do Estado, através da 

                                            
42 Cf. DEÁK, C. Rent theory and the price of urban land: spatial organization in a capitalista economy. Tese de 
Doutorado – King’s College. Cambridge University, Cambridge, 1985.  
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London Transport, criada em 1933 para controlar e unificar o transporte londrino (Ibid., 

p. 21). É pela ação estatal que as intervenções no metrô para integração entre as 

linhas e também racionalização dos serviços ocorrem, visando melhorar a qualidade 

do serviço e a facilitar as viagens da população. Isto, portanto, não ocorreu por 

iniciativa privada. Essas intervenções estatais também foram mais uma reação a outra 

crise. A partir daquele momento os locais de intersecção de linhas receberiam 

estações para integração entre elas. Sobreposições também foram eliminadas e 

novas linhas criadas, suprindo lacunas. A atuação do Estado tornou-se forte em 

diversos setores, conforme cita Harvey (2004, p. 71): 

 

“Sob o olho vigilante e às vezes a mão forte do Estado, foram tomadas 

medidas para eliminar habitações miseráveis e construir casas, escolas, 

hospitais, fábricas etc. modulares através da adoção dos procedimentos 

de planejamento racional [...]. E tudo isso integrado por uma profunda 

preocupação, expressa repetidas vezes nas leis, com a racionalização 

dos padrões espaciais e dos sistemas de circulação para promover a 

igualdade (ao menos oportunidade), o bem-estar e o crescimento 

econômico”.  

 

“A história do metrô de Londres, além de anteceder o surgimento do automóvel, 

[...] iniciou antes do planejamento” (GARCIA, 2014, p.21). Os próprios fatos 

decorrentes dos estágios de acumulação do capital – intensivo e extensivo –, inclusive 

a implantação do metrô, induziram ou demandaram o desenvolvimento do 

planejamento, organizado pelo Estado.  

O boom ferroviário na Inglaterra durante o século XIX é um ator importante no 

surgimento do metrô de Londres e da organização territorial que ocorreria ao seu redor 

posteriormente. A implantação das estações terminais das ferrovias na cidade, sem 

conseguir adentrar o tecido urbano para chegar ao centro, já muito adensado e de 

difícil intervenção, gerou grandes discussões sobre que soluções poderiam dar uma 

resposta ao problema: 

 

“A instalação de terminais no centro implicava em várias dificuldades. 

Tratava-se de uma área densamente ocupada, com terrenos e imóveis 

mais caros [...]. o senso comum era o de que as ferrovias tinham um 

impacto negativo e, evidentemente, na área central isso seria motivo de 

resistência maior [...] o sistema viário da área central ([...] medieval) era 
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pouco adequado aos parâmetros geométricos de traçado das estradas 

de ferro [...]” (GARCIA, 2014, p. 25).  

 

Outros fatores que determinaram a instalação do metrô em Londres, 

especialmente na região central (GARCIA, 2014, p. 26), foram:  

a) Não ter estações no centro era encarado como um problema; 

b) Congestão do centro; 

c) Potencial de estimular a ocupação de áreas fora do centro;  

d) Concentração de empregos na região central; 

e) Altas tarifas dos serviços de ônibus de tração animal.  

 

Um dos intuitos da criação do metrô era possibilitar que a população de baixa 

renda, que se aglomerava no centro de Londres para conseguir se deslocar a pé, 

pudesse viver fora da região central, desconcentrando-a. Isso ocorreria com a oferta 

de condições melhores de moradia e infraestrutura a essa população fora do centro, 

com serviços de “ferrovias urbanas”43 as quais levariam as pessoas a seus destinos 

em um tempo menor que os deslocamentos que faziam a pé (GARCIA, 2014, p. 28).  

Por fim, a proibição de instalação das ferrovias na região central obrigou os 

órgãos locais de Londres a buscar novas soluções. Uma pesquisa de tráfego em 1854 

confirmou a necessidade de conexões ferroviárias novas. Assim, foi constituída a 

Metropolitan Railway – primeira linha do metrô de Londres. Após diversas dificuldades 

com a construção, em 1863, o primeiro trecho de linha entrou em operação. Os 

serviços iniciais mantinham altas tarifas e somente com o começo da ampliação da 

linha é que a Metropolitan Railway (Metropolitan Line) foi forçada a ofertar um serviço 

com tarifas mais baratas, segundo Garcia (2014, p. 32). Em cerca de 30 anos, além 

do atendimento à região central, o metrô já alcançaria locais até 75 km distantes do 

centro (ibid., loc. cit.). A partir do anel que constituiu a Metropolitan Line, diversos 

ramais “centrífugos” foram se constituindo. Manter o equilíbrio das contas era cada 

vez mais difícil e por isso lançaram mão de empreendimentos imobiliários associados 

à expansão (ibid., p. 34):  

 

                                            
43 Naquela época as ferrovias não atendiam percursos de curta e média distâncias, serviço defendido por Charles 
Pearson, considerado criador do metrô, conforme descrição de Garcia (2014, p. 26). 



 

 
 

159 

“[...] a associação entre empreendimentos imobiliários com a construção 

de ferrovias foi uma tendência marcante da ocupação do cinturão de 

terras disponíveis ao redor da aglomeração consolidada. No século XIX, 

a extensão das linhas do metrô em terra virgem ocorreu principalmente 

ao longo dos trilhos da Metropolitan, mas também da District e da 

Hammersmith & City Railway [outras linhas de metrô que partiam do anel 

metroviário da Metropolitan Line – comentário nosso]. No século XX, 

essa tendência se estendeu às demais linhas” (GARCIA, 2014, p. 35-

36). 

 

 A implantação da Metropolitan Line também tinha como propósito servir de 

passagem para o sistema ferroviário regional nacional de passageiros e de carga. 

Somente no século XX sua infraestrutura consolida-se como linha de metrô (GARCIA, 

2014, p. 36). A construção do primeiro trecho da linha permitiu uma série de conexões 

ferroviárias que até então não possuíam quaisquer ligações com o centro de Londres. 

Essas novas conexões em pouco tempo – menos de dez anos, segundo Garcia (Ibid., 

p. 37) – saturaram a extensão da Metropolitan Line, obrigando a duplicação das vias. 

 Novamente, identifica-se a atuação estatal, pois desde antes da construção do 

primeiro trecho da Metropolitan Line, já estava definida pelo Estado a necessidade de 

implantação de uma linha circular que interligasse os serviços ferroviários, impedidos 

de adentrarem ou cruzarem o centro de Londres. Em outras palavras, a ligação 

circular foi uma proposta estudada pelo poder público. Embora o primeiro trecho da 

Metropolitan tenha levado três anos para ficar pronto, o fechamento do “círculo” levou 

20 anos, segundo Garcia (Ibid., p. 39), por diversas razões, desde a competição entre 

os operadores privados das ferrovias, com destaque para a Metropolitan Railway e 

District Lines (outra operadora do anel), até os altos custos de implantação, a falta de 

interesse do setor privado em implantar certos trechos, menos rentáveis. A preferência 

pela expansão centrífuga também atrasou o fechamento do círculo. A seguinte 

passagem mostra outra ação do Estado para a conclusão da linha circular:  

 

“A necessidade de intervenção estatal se tornava cada vez mais 

incontestável. Em 1879, o Parlamento impôs à Metropolitan e à District 

a finalização do circle como contrapartida à autorização que ambas 

solicitaram para prolongarem seus respectivos trilhos para o sudeste” 

(GARCIA, 2014, p. 46). 
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A conclusão da linha só ocorreu, por força da atuação do Estado, em 1889. 

 

“Até 1890 a malha das ferrovias urbanas de Londres era constituída, 

resumidamente, pelo circle (subterrâneo, e formado pelos trilhos da 

Metropolitan e da District), e pela East London Railway (também 

enterrada) e pelos extensos braços da Metropolitan, District e 

Hammersmith para áreas bastante distantes do centro” (GARCIA, 2014, 

p. 48).  

 

 A travessia do centro de Londres – o anel o contornava – foi possível somente 

com o aprimoramento dos métodos construtivos de túneis profundos44, escavados 

mecanicamente – equipamento shield. A primeira linha a utilizar essa técnica mais 

avançada foi a City Line (atual Northern Line), inaugurada em 1890. Após um período 

de dificuldades com a captação de recursos45, que atrasaram a expansão, o metrô de 

Londres sofreu alterações significativas em sua composição, com a inauguração de 

seis linhas em sete anos, conhecidas como tube lines, a começar pela Central Line, 

em 1900.  

 

  

                                            
44 A construção de túneis profundos existia desde 1830, segundo Garcia (2014, p. 50-51), mas somente os altos 
custos de desapropriação e resistência dos desapropriados para implantação de linhas em vala a céu aberto 
forçaram o aperfeiçoamento da técnica. 

45 Parcialmente solucionada pelo aporte de recursos e investimentos estadunidense.  
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Figura 50: Crescimento do metrô de Londres entre 1863 e 1900 

 

Fonte: Londonist Ltd e London Transport Museum. Disponível em 
https://www.youtube.com/channel/UCMB8HFoi_QUoGsoRRHyZGAQ (acesso fevereiro/2016). 

Nota: consulte o Anexo 5.2 para ver a figura ampliada. O Anexo 5.1 apresenta o diagrama utilizado 

como base para gerar esta figura e as seguintes.  

 

 Note-se que até o momento não se falou em rede de metrô, o que só é possível 

através da conexão entre linhas. A construção da Central Line encontrou resistência 

em seu primeiro terminal a leste, a Bank Station, por ser área de intensa 



 

  
 

162 

movimentação – onde se localiza o Banco Central Inglês. Neste outro episódio 

identifica-se novamente a atuação do Estado em defesa de interesses públicos: sua 

implantação foi autorizada mediante a construção de uma extensa rede de túneis que 

a integrassem com a City Line. É a primeira integração entre linhas mencionada por 

Garcia. O autor observa que isso “[...] nessa época não era regra, uma vez que a 

competição entre as empresas atrapalhava os trabalhos que demandavam 

cooperação” (ibid., p. 58-59). E dessa forma, diversos cruzamentos de linhas ficaram 

sem estação de transferência até que o poder público atuasse.  

 Ainda que a única conexão da Central Line ocorresse na Bank Station, a 

inauguração desta linha foi o primeiro passo para que as linhas do metrô londrino 

adquirissem um aspecto de rede. Somente com a inauguração das linhas Bakerloo, 

Picadilly e Hampstead, da Underground Electric Railways Company of London 

(UERL), que Londres veria uma rede de fato constituída (ibid., p. 60). 

 A UERL, além de suas próprias linhas, absorveu em pouco tempo – fim do século 

XIX, início do século XX – a operação da District Line (parte do anel). Isso, graças a 

uma série de artimanhas de seu principal sócio, Yerks (Ibid., p. 60-6346). A 

inauguração da Bakerloo Line trouxe consigo mais algumas integrações com as linhas 

de metrô e trem existentes.  

A implantação do metrô em Londres serviu não somente para solucionar o 

problema de acesso das ferrovias de médio e longo percursos ao centro da cidade e 

para atender ao tráfego existente como também deu suporte ao crescimento periférico 

urbano. Com a implantação da Hampstead Line, atual ramal da Northern Line, na 

primeira década do século XX, vê-se a utilização do metrô para expansão urbana de 

Londres: 

 

“Golders Green foi o maior indício de que Yerks pretendia ganhar 

dinheiro com a venda de terrenos em áreas urbanizadas ao redor das 

estações de metrô de sua companhia. Tratava-se de uma área 

praticamente desocupada, onde a UERL implantaria o pátio de 

manobras da Hampstead Tube [...]. Uma firma financeira ligada a Yerks 

[...] comprou terras em Golders Green. A área se transformou 

rapidamente. Após a inauguração [da linha de metrô – observação 

nossa], houve aumento do preço da terra em Golders Green, de 250 

                                            
46 Cf. Garcia, 2014, Cap. 1.2.3: Unificação. 
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libras para 650 libras o acre. Em sete anos foram erguidos 400 

domicílios. Em uma área vizinha à estação, logo começou a ser 

construído o Hampstead Garden Suburb [bairro jardim fundado pelos 

mesmos fundadores de Letchworth Garden City, conhecida por marcar 

o início da desconcentração populacional de Londres – comentário 

nosso com base nas notas do autor]” (GARCIA, 2014, p. 66). 
 

Na década de 1940 definem-se os novos limites de expansão, com a delimitação 

de um cinturão verde ao redor da cidade consolidada e a partir do qual novas cidades 

seriam criadas para absorver o crescimento de Londres e o desinchaço do núcleo 

central. A expansão do metrô para áreas periféricas contribuiu para esse processo.  

 

Figura 51: zonas concêntricas do plano regulador de Londres de 1944 

 

Fonte: BENEVOLO, 1999, p. 679.  
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Figura 52:– Crescimento do metrô de Londres entre 1900 e 1950 

 

 Fonte: Londonist Ltd e London Transport Museum. Disponível em 
https://www.youtube.com/channel/UCMB8HFoi_QUoGsoRRHyZGAQ (acesso fevereiro/2016). 

Nota: consulte o Anexo 5.3 para ver a figura ampliada. 

 
 Até a década de 1960 os acontecimentos mais relevantes em relação ao metrô 

londrino, após a intensa construção de linhas do fim do século XIX até o início do 

século XX, referem-se à estatização de todo o serviço, com integração entre as linhas, 

constituindo-se uma rede de fato. Estações de conexão foram construídas, novos 

saguões (caso da Orford Circus Station) para interligação de linhas também foram 
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construídos, substituindo corredores de integração apertados, quando estes existiam. 

Algumas expansões para periferia também ocorreram no período. A UERL, ainda em 

1909, tornou-se o Underground Group, nome utilizado até a atualidade. Grupos 

concorrentes também sofreram fusões no período e, antes mesmo da estatização 

total, parte do serviço já estava sob controle do Estado (District Line). Acordos foram 

realizados para evitar competições por passageiros, com unificação tarifária, 

constituição de um fundo de gestão para todas as empresas de transporte, segundo 

Garcia (Ibid., p. 68).  

 O período pós-II Guerra Mundial foi também marcado pela dificuldade de 

manutenção dos níveis de serviços, especialmente os de superfície – ônibus, trólebus 

e bondes – e o nível de confiança do transporte coletivo sofreu grande declínio, 

acompanhado do crescimento da frota de automóveis. Foi um período de restrição 

orçamentária para a expansão do metrô. As obras para unificação das linhas de metrô 

em uma única rede e ampliação da capacidade das estações, tais como a 

reconstrução da Picadilly Circus Station, foram priorizadas e funcionaram como uma 

tentativa de resgate da imagem do transporte coletivo londrino (TRANSPORT FOR 

LONDON, 2015, p. 270-273), algo que ocorre até a atualidade, como será descrito 

adiante. 

 

 

5.1.1.1.1. Erros que persistem na história recente do metrô de 

Londres 

 

 

 A história atual da expansão do metrô em Londres marca a continuação de um 

desenho de rede que nasce desconectado para somente depois ser integrado à rede 

em operação. Esse período também foi marcado pela utilização do metrô como 

suporte a transformações urbanas desenhadas pelo poder público para setores 

específicos do tecido urbano londrino. Alguns exemplos, mesclados com a 

continuação da descrição da expansão do metrô, serão citados, a começar com a 

região de Docklands e seu metrô leve.  

 A região das docas, conhecida como Ilha dos Cães (Isle of Dogs), começou a 

ser desenvolvida a partir do século XVIII e chegou a ser o maior porto do mundo no 

século XIX (NOBRE, [2000?], p. 1). A atividade portuária da região entrou em declínio 
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a partir de 1960 e, em 1980, encerrou suas atividades. Segundo, Nobre (ibid., p. 2), o 

“[...] processo de conteinerização dos portos, de legislação ambiental restritiva e da 

construção do porto de Tilbury 40 km rio abaixo [...]”, foi determinante para o 

fechamento do porto da Ilha dos Cães, causando perda de cem mil empregos e de 

dez a vinte por cento da população local. 

 Na década de 1970, foram apresentados três projetos para a região pelos 

governos, sendo o plano de Thatcher, de 1979, levado adiante com a criação das: 

Zonas de Empreendimento (EZ), “[...] áreas urbanas decadentes nas quais existem 

incentivos para a instalação de determinados tipos de empreendimentos através da 

isenção de impostos e da não necessidade de alvará de construção” (ibid., loc. cit.); 

Corporações de Desenvolvimento Urbano, “[...] companhias criadas para desapropriar 

áreas decadentes, destruir construções existentes, instalar infraestrutura e vender as 

terras aos privados” (ibid., loc. cit.).  

 Com a criação da London Docklands Development Corporation (LDDC) em 1981 

foi delimitada a EZ de atuação na região. Diversos projetos foram elaborados, mas 

apenas o feito pela Olympia & York Properties (O&Y) foi aceito e, em 1987, iniciou-se 

a sua implantação pela Skidmore, Owens & Merrill (SOM). Todo o projeto previa quase 

um milhão de metros quadrados de área construída, segundo o autor. 

 Desde a década de 1970 estudava-se como conectar a região da Ilha dos Cães 

(docas) à rede de transporte. Primeiramente, a solução seria um people mover a se 

conectar à futura Fleet Line – atual Jubilee Line. Em seguida (1974) foi proposta uma 

“rede” de metrô leve, considerada muito cara para seu porte. Também se cogitou, em 

1976, fazer uma expansão da Jubilee Line até a região. O governo Thatcher, em 1979, 

insistiu em uma solução de menor custo. Em 1981, a LDDC encomendou à London 

Transport um estudo de alternativas de transporte de baixo custo, com uma solução 

exclusivamente em metrô leve. Todas as alternativas de traçado seguiram ou 

paralelas às linhas de trem existentes ou a antigos ramais ferroviários. Três 

alternativas foram apresentadas, uma delas, inclusive, com possibilidade de acessar 

os trilhos das linhas do metrô para alcançar diversos destinos. Mais tarde, a baixa 

capacidade do metrô leve indicou ser impossível. A alternativa escolhida foi a que 

aproveitava uma antiga estação ferroviária próxima da linha circular (District e Circle 

Lines), em Tower Gateway. Neste caso é possível observar o Estado buscando 

intervenções mínimas para reduzir gastos públicos, se possível transferindo 

investimentos para o setor privado, postura típica de governos neoliberais.   
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 Entre 1985 e 1987, foram construídos os primeiros 13 km de linhas do Docklands 

Light Railway (DLR), cujo traçado se assemelhava a um “T”, com um término dentro 

das Docklands, uma ponta na Tower Gateway e outra em Stratford. As linhas 

aproveitavam trechos de ferrovias e viadutos desativados, com algumas obras 

complementares. Esse primeiro trecho de linha utilizou trens pequenos, de dois 

carros, e as plataformas das estações não possibilitavam aumento do comprimento 

dos trens.  

 Nobre ([2000?], p. 8) afirma que “o tamanho dos empreendimentos que 

ocorreram na Ilha dos Cães foi maior que o previsto [...]”, fazendo com que o metrô 

leve “[...] não suportasse a demanda de passageiros e entrasse em colapso, pois a 

região já apresentava sérios problemas de acessibilidade a priori”.  

 A região das docas sofreu uma série de percalços que causaram problemas 

sociais47, agravados pela baixa capacidade do metrô leve. O baixo número de 

conexões da DLR com a rede de metrô e trens também se somaram aos problemas 

– a Tower Gateway Station não se conectava às estações metroferroviárias mais 

próximas (Tower Hill do metrô e Fenchurch Street da ferrovia), dificultando o acesso 

ao centro da cidade. Em outras palavras, o mesmo problema de falta de conexões 

ocorrido com o metrô no início de sua história se repetiu com a DLR, embora as 

consequências dessa desconexão fossem previsíveis. 

 Para permitir a continuidade da transformação da região das docas, três medidas 

em relação ao transporte foram tomadas pelo governo:  

a) Ampliação da capacidade da frota da DLR, de trens de dois carros para quatro 

ou seis carros, o que implicou em intervenções para aumentar o comprimento 

das plataformas das 15 primeiras estações;  

b) Melhorias das conexões da DLR com a rede, com a criação de novos ramais, 

inclusive para o centro – implantação da Bank Station, inaugurada em 1991;  

c) Extensão da Jubilee Line até Stratford, passando pela Ilha dos Cães (Canary 

Wharf Station). 

  

                                            
47 Entres eles: a instalação de postos de empregos do terciário avançado causou desemprego no local, pois a 
população da região não estava preparada para assumir novas atividades; a população pobre foi expulsa pelo 
aumento dos custos de moradia; a quebra da Bolsa de Nova Iorque em 1987 causou mais desempregos e a 
quebra da O&Y, segundo Nobre ([2000?], p.8).  
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 Em 1994 uma nova extensão da DLR foi inaugurada, levando-a para o leste, 

formando uma “cruz”. Em 1999, o trecho da Ilha dos Cães foi estendido para o sul, 

chegando a Lewisham, criando uma nova conexão com a as ferrovias de subúrbio. 

Nos anos 2000, a DLR ganhou novas ramificações, para o sudeste e para o nordeste 

da cruz, ampliando as conexões, inclusive com o aeroporto mais próximo (London 

City) e com a linha de trem de alta velocidade – na Stratford International Station –, 

trajeto esse feito paralelamente à Jubilee Line, inaugurado em 2012 sob o pretexto de 

atender aos dois principais locais onde ocorreram as Olímpiadas naquele ano. A DLR 

atualmente soma 38 km de extensão e 45 estações à rede estrutural sobre trilhos48. 

O caso da DLR é muito similar ao do restante do metrô em seu início, por ter conexões 

com a rede existente constituída tardiamente. 

 A Jubilee Line foi a última do metrô a ser construída, mesmo com o 

aproveitamento de trechos de linhas construídas no século XIX. Seu primeiro trecho 

foi inaugurado em 1979, de Stanmore – noroeste de Londres – a Charing Cross – 

estação no centro de Londres, desativada posteriormente para a extensão da linha.  

 A partir de 1999 a linha foi estendida para o leste visando atender regiões mal 

servidas de metrô – em grande parte terras às margens do Tâmisa, inclusive 

Docklands que, pelo grande ritmo de reconstrução, necessitavam da ampliação da 

oferta de transporte, garantindo a continuidade da exploração imobiliária da região49. 

Essa extensão também reduziu a pressão de demanda sobre a DLR. 

 Os anos 2000 foram marcados pela extinção da London Transport e criação da 

Transport for London (TfL):  

 

“O Partido Trabalhista assumiu o governo central britânico em 1997, e 

permaneceria no poder até 2010. Através do Greater London Authority 

[GLA] Act de 1999, a visão do partido para restabelecer um corpo 

representativo para Londres foi concretizado. [...] o Greater London 

Council [...] havia sido dissolvido pela administração conservadora em 

1986. [...] O primeiro presidente do GLA de Londres, Ken Livinstone, 

trouxe uma postura centro-esquerda para as operações do transporte de 

Londres e o potencial de retomar as agendas que ele havia demonstrado 

                                            
48 Informações sobre a Docklands Light Railway estão disponíveis em 
https://en.wikipedia.org/wiki/Docklands_Light_Railway.   

49 Informações sobre a Jubilee Line estão disponíveis em https://en.wikipedia.org/wiki/Jubilee_Line.  
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durante sua gestão no Greater London Council entre 1981 e 1986” 

(TRANSPORT FOR LONDON, 2015, p. 390 – tradução nossa).  

 

 Para implementar as políticas e estratégias do GLA, foi criada a TfL. Um de seus 

objetivos era resgatar a confiança do público no transporte coletivo, há muito 

desfigurada pelo pós-II Guerra e expansão da frota de automóveis (ibid., p. 270-293). 

Em substituição a London Transport, a TfL manteve unificados o planejamento de 

transporte e a operação dos diversos modos, incorporando trechos de linhas de trem 

pertencentes às companhias nacionais, e novos serviços, além de possibilitar a 

utilização de serviço único de pagamento de tarifa. Constata-se outra vez a atuação 

estatal para organizar os serviços de transporte e prover a expansão da rede de metrô. 

 Também nos anos 2000 foi implantada uma linha de Veículo Leve sobre Trilhos 

(VLT) na região de Croydon – Tramlink50, sul de Londres, com 28 km de extensão e 

39 paradas, aproveitando parte de um ramal ferroviário em alguns trechos da linha – 

em outros trechos a linha compartilha tráfego com os demais veículos das ruas 

(automóvel, motocicletas, bicicletas, etc.). Tal serviço era concedido e, após uma 

mudança da política tarifária do transporte londrino e ajustes de remuneração das 

operadoras, anualmente a TfL devia cerca de 4 milhões de libras à operadora para 

equilibrar as contas. Compensou ao poder público adquiri-la em 2008 por 98 milhões 

de libras.  

 Outra situação em que houve aproveitamento da infraestrutura existente para 

ampliar os serviços em Londres foi a implantação do London Overground 

(simplesmente Overground), em substituição a serviços ferroviários que atendiam em 

parte as viagens metropolitanas em Londres e outras com destino fora da metrópole51. 

O Overground remonta aos estudos da Ring Rail, desenvolvidos nos anos 1970 que, 

no entanto, não evoluiu. 

 Nos anos 1990 e 2000 diversos grupos independentes começam a discutir a 

implantação de um anel metroviário externo – Outer Circle – à linha circular (linhas 

Metropolitan, Hammersmith & City, District e Circle, também chamadas de Inner 

Circle), retomando um serviço semicircular existente no início do século XX.   

                                            
50 Informações sobre o Tramlink estão disponíveis em https://en.wikipedia.org/wiki/Tramlink.  

51 Concedidos à Silver Link Metro, que operava os serviços utilizando trens pequenos.  
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Figura 53: Crescimento do metrô de Londres entre 1950 e 2000 

 
Fonte: Londonist Ltd e London Transport Museum. Disponível em 
https://www.youtube.com/channel/UCMB8HFoi_QUoGsoRRHyZGAQ (acesso feveiro/2016). 

Nota: consulte o Anexo 5.4 para ver a figura ampliada. 

 

 Ao término da concessão da Silver Link, em 2007, os serviços de caráter 

metropolitano ficaram sob responsabilidade da TfL que, ao assumir diversas rotas – 

além das da Silver Link – anunciou a marca Overground como forma de sinalizar a 

unificação dessas linhas. Diversas melhorias foram introduzidas, inclusive a aquisição 

de trens de maior capacidade, e grande parte de suas vias passou a ser dedicada à 

https://www.youtube.com/channel/UCMB8HFoi_QUoGsoRRHyZGAQ
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operação exclusiva de trens urbanos. Novas expansões foram incorporadas ao 

Overground, construindo um segundo anel ferroviário urbano ao redor do primeiro anel 

ferroviário de Londres.  

 O Overground incorporou, inclusive, trechos do metrô (Underground) – East Line 

–, o que possibilitou, nos anos 2010, o fechamento do grande círculo ferroviário em 

setores mais periféricos da cidade. Segundo a TfL (2015, p. 404), a nova rede de trens 

acima da superfície – daí o nome Overground – também foi concebida com o objetivo 

de estabelecer um serviço de transporte com padrões de operação coerente para 

“estimular a regeneração das áreas que serviria” [tradução nossa]. Nesta passagem 

é possível observar a expectativa de transformação urbana esperada pela 

modernização da linha metroferroviária.  

Ressalte-se que as melhorias que culminaram no Overground só ocorreram 

porque havia um órgão estatal – a TfL – atuando no planejamento do transporte de 

Londres. Porém, mesmo com diversos episódios sobre a falta de integração entre as 

linhas, implantadas durante os séculos XIX e XX sem planejamento, apesar de sua 

recente implantação e com a modernização de extenso trecho ferroviário, persistem 

problemas de conexões dessa nova “rede” com o metrô: há vários cruzamentos das 

linhas do Overground com a rede que não possuem conexões com o metrô 

subterrâneo (Underground).  

 

 

5.1.1.1.2. A expansão do metrô e a correção de problemas 

continua...52 

 

 

 Diversos projetos de expansão da rede estrutural sobre trilhos de Londres estão 

em andamento:  

a) Extensão da Northern Line para a região de Nine Elms e de Battersea, com 

transformação urbana da margem sul do Rio Tâmisa, no entorno da extensão. 

Este é mais um caso em que o metrô é utilizado como agente sustentador de 

                                            
52 Informações de acordo com a página da TfL: https://tfl.gov.uk/travel-information/improvements-and-projects/  
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transformações urbanas planejadas pelo poder público, assim como ocorreu 

com as transformações de Docklands; 

b) Extensão do ramal de Croxley da Metropolitan Line até Watford Junction 

Station, onde se conectará com o Overground, aproveitando uma faixa 

ferroviária desativada. A extensão causará a desativação de uma estação – 

Watford Station – que está na “borda” do tecido urbano, permitindo, com as 

estações que serão construídas na extensão, maior nível de atendimento da 

região, por passar no meio do tecido urbano; 

c) Implantação, na região central de Londres, ao norte do Tâmisa e à parelala à 

Central Line, de novas vias subterrâneas da Crossrail (Elisabeth Line), ligação 

de 118 km de extensão que reorganizará parte do sistema ferroviário de 

subúrbio da metrópole. Com trens de maior capacidade, a nova linha 

possibilitará a ligação de outras regiões, que atualmente não são atendidas 

pelo metrô, diretamente ao centro. Além disso, a nova linha foi planejada pelo 

Estado para atender áreas de adensamento, de desenvolvimento e 

intensificação de atividades, de acordo com as diretrizes do London Plan 

(CROSSRAIL, [2006?], p. 82); 

d) Extensão da Bakerloo Line na direção sudeste/leste – no momento há três 

alternativas em estudo; 

e) Extensão leste do Overground a partir da Barking Station, até Barking 

Riverside; 

f) Crossrail 2, que segue os mesmos princípios do Crossrail “1”, mas na direção 

norte-sul. O projeto está em fase de consulta.  
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Figura 54: Crescimento do metrô de Londres após 2000 

 

Fonte: Londonist Ltd e London Transport Museum. Disponível em 
https://www.youtube.com/channel/UCMB8HFoi_QUoGsoRRHyZGAQ (acesso fevereiro/2016). 

Nota: consulte o Anexo 5.5 para ver a figura ampliada. 

 

 Além disso estão em andamento melhorias e aumento da capacidade nas 

seguintes estações: Bank & Monument (com alteração de posição de túnel de via da 

Northern Line); Camdem Town (Northern Line), Finsbury Park (Picadilly, Victoria e 

trem de subúrbio Great Northern), Holborn (Central e Picadilly), Knightsbridge 
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(Picadilly), South Kensington (Circle, District e Picadilly) e Victoria (Victoria Line). Por 

essa lista é possível ver que as intervenções para melhorar a rede estão longe de 

serem concluídas, especialmente as integrações.  

 

Figura 55: Rede estrutural sobre trilhos de Londres 

 

Fonte: Transport for London. Disponível em www.tfl.gov.uk (acesso em 08/06/2018). 

Nota: consulte o Anexo 5.6 para ver a figura ampliada. 
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 Todos os exemplos citados mostram que, mesmo na Inglaterra, de onde partiu 

a ideologia liberal – e neoliberal –, depois difundida para o mundo, e onde houve 

momentos com participação mínima do Estado, como durante o governo Thatcher, há 

em todos os momentos, mesmo nos governos liberais, a intervenção estatal na 

provisão de infraestrutura de transporte, na melhoria do serviço existente, na 

integração das redes de transporte, com intervenções e transformações no território 

com algum grau de planejamento. 
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5.1.1.2. Os metrôs de Paris  

 

 

É possível verificar a existência de diferenças entre as redes de metrô de 

Londres e de Paris, mas, em ambos os casos sua implantação está ligada a questões 

do crescimento urbano.  

Cabe destacar a complexidade da rede de transporte estrutural sobre trilhos 

parisiense que é formada por:  

a) Métropolitain (metrô convencional); 

b) Rede expressa regional – RER53 –, espécie de metrô de maior capacidade para 

atendimento mais periférico, tal como fazem os trens metropolitanos da RMSP;  

c) Transilien, trens de subúrbio que utilizam os trilhos da companhia nacional de 

estradas de ferro – SNCF54; 

d) Tram, veículo leve sobre trilhos – VLT. 

 

 O nascimento dessa complexa rede é gradual e tem início no XIX (GARCIA, 

2014, p. 75). Até o século XVIII pelo menos, as discussões a respeito do crescimento 

de Paris foram permeadas pela dicotomia sobre a permissão ou proibição da 

expansão da cidade para fora da muralha de proteção, muralha essa que foi 

reconstruída diversas vezes com perímetros sempre maiores para “acolher” o 

crescimento extramuro. Essas muralhas, mais tarde, seriam aproveitadas total ou 

parcialmente para a implantação de uma malha viária que, por sua vez, serviria de 

suporte ao metrô anos mais tarde. 

 As ameaças de guerra e a necessidade de proteção de Paris foram por muito 

tempo “carro-chefe” da organização da cidade e anexação de novos territórios, muitos 

deles já ocupados na sua fase extramuros. Na segunda metade do século XIX, a área 

de Paris havia mais que dobrado e a população saltado de 1,2 milhão para 1,6 milhão 

de habitantes. “A resistência das muralhas foi um fenômeno comum a diversas 

aglomerações urbanas europeias, mas, no caso específico de Paris, o período 

necessário para superá-lo parece ter sido mais longo” (GARCIA, 2014, p. 88).  

                                            
53 Réseau Express Régional. 

54 Société Nationale des Chemins de fer Français. 
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 Sobre os fatores que estimularam o início da discussão de um metrô para Paris:  

 

“Em meados do século XIX, o crescimento demográfico, a migração, a 

ocupação de áreas mais afastadas do centro de Paris e o crescimento 

da quantidade de estabelecimentos industriais e comerciais [...] foram 

fatores que se traduziram no aumento da demanda por transporte, 

sobretudo para aqueles deslocamentos cujas distâncias tornaram 

impeditivo o deslocamento a pé” (GARCIA, 2014, p. 96). 

 

 A administração pública de Paris sempre se deparou com a questão do 

crescimento da cidade, sobre contê-lo ou não, a partir de meados do século XIX. No 

início da gestão de Haussmann, outro dilema surgia: a contenção do tráfego crescente 

de veículos. Segundo Garcia (Ibid., p. 97), as primeiras medidas foram paliativas, 

tendo sido de caráter normativo e impeditivo quanto ao tráfego, que, na verdade, 

traduziam o desejo de limitar a expansão urbana e populacional, o que se provou 

ineficaz em pouco tempo – as pessoas precisavam circular para realizar suas 

atividades.  

É em Paris que se verifica os efeitos do alto grau de intervenção estatal. 

“Nenhuma cidade europeia se transforma de maneira tão completa e coerente [...]” 

(Benevolo, 1999, p. 607). A abertura de 95 km de vias na cidade antiga, o 

estabelecimento de um padrão de ocupação – gabarito –, a legislação sobre 

expropriação e sanitarismo, o tratamento estético dos espaços e a criação de parques 

periféricos, entre outros, fizeram de Paris a maior referência mundial sobre 

organização e estruturação urbana. Até por volta de 1850, a cidade era definida como 

“[...] um emaranhado de pequenas ruas imundas e estreitas... velhas, escuras e 

tortuosas” (PRIVAT D’ANGLEMONT, 1854, apud HAZAN, 2017, p. 32)55.  

No Segundo Império, vinte anos de atuação começariam a transformar a Paris 

da Idade Média, com a atuação de Napoleão III e Haussmann, concluída apenas cerca 

de um século depois, com Malraux e Pompidou. Destacam-se as aberturas de novas 

vias, a demolição de inúmeras construções, além da instalação de rede gás e de 

esgoto (HAZAN, 2017, passim).  

Ainda em relação ao papel do Segundo Império, Harvey afirma:  

                                            
55 PRIVAT D’ANGLEMONT, A. Paris Anedocte. Paris: 1854: reedição: Éditions de Paris, 1984.  
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“A melhoria do espaço interno de Paris havia sido [...] esporadicamente 

debatida e parcialmente realizada durante toda a Monarquia de Julho. 

Em 1850, ela se tornara imperativa. Luís Bonaparte estava preparado 

para atuar nas duas frentes. Já em dezembro de 1850 ele falou de modo 

direto sobre a necessidade de não poupar esforços para embelezar a 

cidade e melhorar as condições de vida dos habitantes. Nós vamos, 

disse ele, ‘abrir novas ruas, desobstruir bairros populares que carecem 

de ar e iluminação para que a luz do sol possa penetrar em toda parte 

entre muros da cidade, assim como a luz da verdade ilumina nosso 

coração’. Em 9 de outubro de 1852, ele sinalizou a futura declaração de 

um Império dedicado a atividades pacíficas. ‘Nós temos, declarou ele, 

‘imensas terras não cultivadas para limpar, estradas para abrir, portos 

para escavar, rios para tornar navegáveis, canais para concluir e a rede 

ferroviária para completar’ [grifo nosso]. [...] Em 23 de junho de 1853, 

Haussmann assumiu o cargo de prefeito do Departamento do Sena com 

autorização para refazer a cidade de acordo com planejado” (HARVEY, 

2017, p. 147-149).  

 

Em relação às intervenções no tecido urbano da capital francesa, “o que talvez 

tenha sido a primeira grande crise do capitalismo fora superado [...] por meio de 

investimento de longo prazo dos excedentes de capital e trabalho na reorganização 

do sistema de transportes e comunicações” (HARVEY, 2015, p. 149). Em 1870 a 

França possuía mais de 17 mil km de estradas de ferro, cujo centro da nova rede era 

Paris (ibid., p. 150-151). As ações planejadas do Estado sobre Paris foram decisivas 

para que a cidade adquirisse a configuração espacial atual: 

 

“A transformação das relações espaciais externas exerceu uma pressão 

muito grade sobre o ímpeto de racionalizar o espaço interno da própria 

Paris. As explorações de Haussmann nesse aspecto evidentemente se 

tornaram uma das grandes lendas do planejamento urbano modernista. 

[...] ele elaborou um plano coerente para reorganizar a estrutura espacial 

da vida social e econômica da capital. Os investimentos cobriram não 

apenas uma nova rede de ruas, mas também esgotos, parques, 

monumentos e espaços simbólicos, escolas, igrejas, prédios 

administrativos, moradias, hotéis, instalações comerciais etc.” (Ibid., p. 

153).  
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 A atuação de Haussmann não ficou resumida a ações no Departamento do 

Sena: com anuência do imperador, foi incorporando os arredores de sua área de 

atuação, ampliando a extensão de suas intervenções e dos limites de Paris, até 

estabelecer, como forma de garantir a presença do Estado em toda a cidade – já 

ampliada – os vinte arrondissements, com as mairies, prefeituras locais.  

Os problemas de tráfego de Paris se agravaram também pela instalação das 

ferrovias nacionais a partir de 1837. Era comum que aspectos polêmicos dessas 

instalações, como adentrar a região central, fossem vetados pela câmara municipal. 

Por esta razão, de modo semelhante a Londres, a maior dificuldade das ferrovias era 

chegar à região central, local de maior atração de viagens. A isso se soma a decisão, 

em 1842, de tornar Paris o centro do sistema ferroviário francês. Em 1849, 

praticamente todo esse sistema já estava implantado, inclusive com as grandes 

estações terminais implantadas nas bordas da “cidade impenetrável” (GARCIA, 2014, 

p. 99). A complementação dos trajetos para dentro dessa área era então realizada ou 

a pé ou por veículos de tração animal, por ruas estreitas e tortuosas. As intervenções 

realizadas sob responsabilidade de Haussmann procuraram melhorar isso.  

 As linhas ferroviárias terminando em Paris contribuíram inicialmente apenas para 

congestionar a cidade, ao passo que as ferrovias em Londres já tinham alguma 

intenção de abrir áreas para expansão urbana (GARCIA, 2014, p. 100-102). Não 

interessava às companhias francesas, privadas naquele momento, ter serviços de 

caráter suburbano ou mesmo explorar as terras ao redor das ferrovias, situações que 

começam a mudar na última década do século XIX.  

 Todo o tráfego extramuros de Paris era encarado como problema de nível 

nacional, deixando-o à parte das discussões intramuros. Ao contrário de Londres, que 

buscou interligar suas ferrovias com uma ligação “circular” subterrânea, a qual já 

atendia parte do seu centro, em Paris essa interligação se deu nos limites da cidade 

através de uma ligação circular distante do centro: “[...] com significativa participação 

de recursos do Estado, foi construída a ferrovia Chemin de Fer Ceinture, também 

conhecida como Petit Ceinture [...]. Demorou 15 anos para ser concluída [...]” (Ibid., p. 

103). 

 Paris também teve uma extensa rede bondes que, em 1924, chegou a cerca de 

700 km de linhas. Mas, em 1930, frente a concorrência dos ônibus motorizados, a 

rede de bondes já havia sido desativada totalmente (Ibid., p. 105-106).  
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 À questão de tráfego se somava o fato de a cidade se tornar, ainda no século 

XIX, local de grande atração turística. Eventos como as exposições universais foram 

usadas de pretexto para a realização de intervenções viárias (GARCIA, 2014, p. 107). 

Muito antes de o metrô surgir, Paris já possuía uma rede de transporte coletivo 

unificada e racionalizada – em 1850, antes da primeira exposição universal. O sistema 

ferroviário só foi totalmente unificado no século XX, com a criação da Sociéte 

Nationale des Chemins de Fer (SNCF), companhia pública francesa. Cabe ressaltar 

que essas ações, tais como a racionalização do transporte coletivo e a estatização 

das ferrovias, ocorriam mediante negociações exercidas pelo poder público, em que 

se oferecia algum tipo de vantagem para o setor privado (Ibid. p. 107-108).  

A atuação do Estado francês no território parisiense, com desenho prévio do 

sistema viário, planejado para melhorar as condições de circulação e de salubridade 

da cidade, condicionaram previamente o desenho igualmente planejado da rede 

metrô: “no caso de Paris, a construção da rede de metrô deve muito aos trabalhos de 

infraestrutura viária que haviam sido realizados antes [...] sua escala condiciona, em 

grande medida, a forma da rede de metrô que foi construída alguns anos depois” (ibid., 

p. 109).  

 

“[...] a obra do II Império pode ser agrupada em três frentes de trabalho, 

chamada de réseaux. A primeira, concentrada no período que vai até 

1858, de intervenção no núcleo problemático da área central; em 1858, 

iniciou-se a segunda, de obras dentro do limite do octroi [último limite de 

“cercamento” de Paris, que está bem próximo do perímetro da Petit 

Ceinture, atualmente limites da île-de-France – comentário nosso], com 

o objetivo de melhorar a circulação geral e o acesso às estações 

ferroviárias; por fim, a partir de 1868, a chamada terceira réseau, que 

compreendia as obras decorrentes da anexação das ‘comunas 

suburbanas’, da área entre os perímetros de Thiers e de Fermiers 

Généraux, também chamada de nova Paris” (ibid., p. 117).  

 

 Durante o período que sucede ao II Império, a III República, o ritmo das obras 

diminuiu, mas seguiu as premissas e os projetos do período anterior. O aspecto mais 

importante sobre as transformações urbanas que a cidade sofreu no século XIX, em 

relação ao desenho viário é o fato de que o conjunto de novas vias foi em grande parte 

suporte para a implantação do metrô (ibid., p. 123), ou seja, antes de uma “rede” de 
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metrô, Paris já contava com uma “rede” viária estrutural que induziu o tecido urbano a 

uma homogeneização:  

 

“A rede viária estrutural, além de ter contribuído significativamente para 

a unificação (homogeneização) do espaço de Paris no fim do século XIX, 

serviu de primeiro passo para a construção da rede de metrô, projetada 

sobre essa grelha de avenidas. Logo, uma vez que a infraestrutura de 

transporte de massa é uma das principais ferramentas de transformação 

da organização espacial, e que em Paris a rede de metrô foi construída 

majoritariamente sobre a base da rede viária do II Império, não é demais 

afirmar que houve aí, de fato, um trabalho sistemático, de 

homogeneização do espaço, realizado em duas etapas” (GARCIA, 2014, 

p. 127). 

 

 

5.1.1.2.1. O Métropolitain 

 

 

“Embora bastante distintas, as redes metrô de Paris e Londres 

decorreram de um contexto semelhante congestão da circulação na área 

mais antiga (e adensada); dificuldades de estender as ferrovias para 

dentro dessa mesma área; e insuficiência e anacronismo dos modos de 

tração animal” (ibid., p. 129).  

 

 As discussões para implantação do metrô permearam boa parte do século XIX, 

mas seu auge ocorreu nos trinta anos anteriores à inauguração da primeira linha – 

entre 1870 e 1900 –, por iniciativa do poder público. Cerca de sessenta projetos foram 

apresentados e muitas discussões sobre metrô ocorreram, rodeadas por problemas 

políticos. Todo o cenário urbano e político em torno de Paris é pano de fundo para as 

discussões sobre o metrô:  

 

“[...] o que mais importa são os desdobramentos urbanísticos que o 

referido ‘conflito de autoridade’ acarretou. Alimentando o debate, foi 

recolocada a questão do perímetro urbano, e tudo o que com ela vem a 

reboque – o anseio de contenção do crescimento da cidade para além 

dos muros, e o combate ao ‘deslocamento de Paris’, agora não apenas 
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do centro e da alta renda, mas da população como um todo” (GARCIA 

2014, p. 134).  

 

Um dos aspectos principais das discussões promovidas pelas diferentes esferas 

de governo sobre a rede de metrô estava relacionado com o nível de atendimento: 

formar conexões com o sistema ferroviário já implantado, permitindo sua chegada ao 

centro, bem como a transposição dessa área, o que interessava mais ao governo 

central francês; ou fazer atendimento local, com foco no atendimento aos moradores 

da cidade, o que interessava mais ao governo local.  

Governo central e governo local passaram quase todo o século XIX discutindo 

como seria o metrô de Paris, especialmente porque havia divergências entre as duas 

esferas. Havia divergências não apenas quanto ao que atender – abrangência 

territorial – como também sobre que tipos de fluxos – os de passagem, os que vinham 

de fora da cidade com destino ao centro ou os moradores e suas necessidades locais 

– que traduziam na verdade uma preocupação com o controle do crescimento “além 

muros” de Paris. Acreditava-se que o controle dos fluxos extramuros evitaria mais 

crescimento “periférico”, segundo Garcia (2014, p. 141-142). Neste caso, vê-se a 

intervenção estatal ocorrendo com tanta intensidade que, em diversos momentos, 

chegou-se a situações de impasse. O crescimento da periferia não era visto com bons 

olhos pelo governo municipal porque isso significaria perda populacional e 

consequentemente perda de arrecadação de impostos locais, diminuindo a autonomia 

local. Naquela época não se tinha noção das dimensões que Paris viria a adquirir nas 

décadas seguintes, com crescimento da periferia, onde a população mais pobre e a 

indústria se instalariam. As discussões sobre o metrô seguiam, mas antes mesmo que 

Paris adquirisse dimensões metropolitanas, já se falava em dois tipos de metrô: um 

local e outro de ligação da periferia – ainda pequena – com o centro da cidade.  

A Exposição Universal de 1900 foi marco definitivo para a implantação do metrô. 

O aquecimento econômico, a expansão da periferia, o crescimento do setor terciário 

no centro, o renascimento da empresa municipal e o crescimento da esquerda política 

nos conselhos municipais foram condições para o consenso das discussões sobre o 

metrô e a proposta para atendimento local acabou prevalecendo (Ibid., p. 146-147). 

Destaca-se que essa decisão foi, portanto, resultado de longas discussões públicas 

orquestradas pelas diferentes esferas do poder público.  
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A decisão sobre a rede do Métropolitain esteve conectada a uma escolha de 

urbanização: “[...] a decisão de restringir a rede ao âmbito municipal (nos sentidos 

espacial, financeiro e operacional) e de tentar por meio dessa restrição conter o 

crescimento da aglomeração urbana para fora dos limites municipais” (Ibid., p. 148). 

É possível notar a preocupação da administração pública parisiense com as potenciais 

transformações territoriais a ocorrer em função das obras relacionadas à 

acessibilidade, tais como o metrô.    

Em 1897, estava aprovada uma proposta de rede com seis linhas que 

aproveitavam em grande parte as novas vias abertas no século XIX e que não 

ultrapassariam os limites municipais. A rede proposta não permitiu a passagem das 

ferrovias nacionais pelo centro da cidade, mas as linhas diametrais da rede foram 

desenhadas para ter estações nos arredores das grandes gares ferroviárias nacionais. 

A linha circular tão discutida durante o século XIX foi mantida na rede, mas dividida 

em duas. O plano foi executado entre 1900 e 1910. Mais quatro linhas foram propostas 

na sequência. 
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Figura 56: Crescimento do metrô de Paris entre 1900 e 1910 

 

Fonte: www.urbanrail.net (acesso em junho/2018) e Garcia, 2014. 

Nota: consulte o Anexo 6.2 para ver a figura ampliada. O Anexo 6.1 apresenta o diagrama utilizado 

como base para gerar esta figura e as seguintes.  

 
As primeiras linhas do metrô foram concedidas para uma empresa originada a 

partir da concessionária que operava os bondes (Compagnie Générale de Traction – 

CGT), a Compagnie du Chemin de Fer Métropolitain de Paris (CMP). Segundo Garcia 

(Ibid., p. 155), logo as pressões por novas concessões surgiram. Parte da rede, antes 

que ocorresse a municipalização dos serviços, foi concedida à Societé du Chemin de 

Fer Electrique Souterrain Nord-Sud de Paris (Nord-Sud). Porém, ao contrário do que 
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ocorrera em Londres, uma série de exigências por parte da administração pública 

obrigou a nova concessionária a realizar diversas obras para garantir a integração 

com a rede já em operação, além de compensações tarifárias para garantir o mesmo 

valor de pagamento pelas passagens. Novamente, percebe-se a intervenção estatal 

em defesa dos interesses públicos. 

Em treze anos de existência, a rede de metrô em Paris contava com 85 km de 

extensão56. As linhas da rede do metrô só começaram a ultrapassar os limites 

municipais de Paris a partir da década de 1930. O período entre 1911 e 1930 foi de 

expansão mais lenta, mas o rendimento da rede aumentou significativamente 

(GARCIA, 2014, p. 160-161) pela introdução de melhorias tecnológicas e de energia, 

além do grau de complexidade que a rede havia adquirido. Sobre a limitação inicial do 

metrô ao município de Paris, sem atender as áreas periféricas: 

 

“É preciso observar, antes de tudo, que esta constatação só vale para a 

situação presente, em que Paris é uma grande metrópole, de área muito 

mais abrangente do que sua área municipal principal (o centro 

metropolitano). Quando o metrô foi concebido, a aglomeração urbana de 

Paris era praticamente coincidente com a área municipal. Portanto, a 

rede não foi pensada para ser concentrada no centro metropolitano, mas 

sim para se restringir ao território do município, de densidade já 

considerável. O dado que não foi levado em conta, na ocasião, foi o 

crescimento inevitável para muito além da Paris intramuros” (Ibid., p. 

173).  

 

A expansão do metrô para além dos limites municipais de Paris se deu, 

resumidamente, pelos seguintes fatores, segundo Garcia (Ibid., p. 163-164): 

a) Rentabilidade operacional do metrô em declínio; 

b) Redistribuição espacial da população, com parte dela deixando a área mais 

central de Paris para viver nas regiões mais periféricas; 

c) Trânsito e transporte coletivo; 

d) Supressão das fortificações; 

e) Supressão do octroi (último cercamento da cidade). 

 

                                            
56 Na RMSP gastou-se 49 anos para alcançar extensão de rede de metrô equivalente. 
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Além disso, ocorreu a unificação de todo o sistema de transporte, com as 

seguintes medidas tomadas pelo poder público para racionalizar os serviços:   

 

“- Supressão dos modos de superfície que apresentavam duplicação de 

trajetos de metrô; 

- Eliminação da operação de bondes na área municipal de Paris, ficando 

restritos à banlieue [termo utilizado para definir a área extramuros da 

cidade – comentário nosso];  

- Fusão da CMP com a Nord-Sul; 

- Prolongamento das linhas do metrô para a primeira coroa, a uma 

distância de 3 km;  

- Criação de um organismo independente para coordenar o conjunto dos 

operadores de transporte da região metropolitana (do rio Sena) 

composto por representantes dos entes administrativos do Estado, dos 

operadores e dos usuários” (Ibid., p. 167). 

 

 O ritmo de implantação do metrô se manteve baixo a partir década de 1930, mas 

a cidade já tinha 120 km de linhas; em 1946, eram 200 km e, a partir de então, seu 

ritmo de crescimento ficou bem lento, com alguma retomada nas décadas de 1970 e 

1990.  
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Figura 57: Crescimento do metrô de Paris entre 1910 e 1950 

 

Fonte: www.urbanrail.net (acesso em junho/2018) e Garcia, 2014. 

Nota: consulte o Anexo 6.3 para ver a figura ampliada. 

 

  “O Métropolitain de Paris foi o primeiro sistema de metrô do mundo concebido 

como rede desde o princípio” (GARCIA, 2014, p. 171). É possível extrapolar essa 

afirmação, dizendo que o metrô de Paris é o primeiro do mundo a ter projeto público 

e amplamente discutido pelo Estado antes de sua concretização. É também o primeiro 

caso de linhas construídas exclusivamente para o transporte urbano, sem 

compartilhamento com os serviços ferroviários de média e longa distâncias. E ainda 
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se destaca pela organização do sistema de transporte que proporcionou. Além disso, 

a seguinte característica da rede de metrô parisiense merece destaque: “[...] assinala-

se o conceito de homogeneidade implícito na rede: ou seja, sua distribuição sobre o 

território de forma a deixar qualquer ponto acessível para qualquer outro ponto” 

(GARCIA, 2014, p. 171).  

 

 

5.1.1.2.2. O RER 

 

 

 A metropolização de Paris ocorreu durante o século XX. Até a década de 1960 

o crescimento e adensamento da cidade foram absorvidos pela coroa periférica mais 

próxima ao limite do município.  

Já em 1940, a aglomeração urbana de Paris contava com seis milhões de 

habitantes (GARCIA, 2014, p. 175). Desses, de 2,8 a 2,9 milhões viviam no município 

de Paris. Portanto, a maioria já vivia fora dos limites municipais. Desde os anos 1920 

já se analisava a possibilidade de se criar uma espécie de autoridade pública que 

lidasse com as questões do crescimento e falava-se em “região parisiense”.  

 Diversas estruturas administrativas foram propostas na tentativa de organizar a 

região parisiense. Planos diversos também foram propostos, segundo Garcia (ibid., p. 

178). Chama a atenção nessa passagem de tempo a construção de um milhão de 

moradias no pós-II Guerra, o crescimento do uso do automóvel e a construção de 

infraestrutura rodoviária que, juntas, causaram a urbanização de áreas mais afastadas 

de Paris, distantes da rede de metrô. 

 O plano proposto em 1965 – Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme 

de la Région Parisienne (SDAURP) propunha romper com a estrutura 

radioconcêntrica de Paris. Foram propostos eixos de desenvolvimento urbano 

paralelos ao Rio Sena, abrangendo diversos núcleos que absorveriam dois terços do 

crescimento demográfico previsto – quatro milhões – enquanto o terço restante seria 

organizado na área já ocupada, próximo a centralidades já desenvolvidas fora do 

centro de Paris. A cidade intramuros também seria “desindustrializada” (Ibid., p. 178-

179).  

 No SDAURP, o volume de investimento previsto para o transporte rodoviário foi, 

três vezes maior que o previsto para o transporte sobre trilhos (ibid., loc. cit.), com 900 
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km de extensão e três anéis de contorno a 10, 15 e 20 km de distância do centro de 

Paris. O embrião da rede expressa regional – RER – tinha 260 km sem contar com 

qualquer proposta circular ou perimetral que, inclusive, aproveitasse parte das 

rodovias expressas propostas.  

 Mesmo não aplicado integralmente, o SDAURP teve seus frutos, como a 

implantação do RER e a organização e crescimento de novos núcleos urbanos ao seu 

redor – caso do trecho leste da Linha A do RER. No fim da década de 1960 e início 

da década de 1970, o plano foi revisado três vezes antes da criação da região da Île-

de-France. Paralelamente aos planos de caráter metropolitano, ocorria a unificação 

do sistema de transporte: considerado serviço essencial, para não correr os riscos das 

oscilações do mercado, o transporte foi estatizado (GARCIA, 2014, p. 181).  

 Data de 1938 a criação da Societé Nationale de Chemins de Fer (SNCF) e, de 

1948 a criação da Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) que absorveu 

as duas empresas que operavam o metrô, a CMP e a Nord-Sud (ibid., loc. cit.). Além 

das operadoras, em 1959, foi instituído um órgão de controle de todas as operadoras 

da região de Paris que, entre outros resultados, possibilitou a integração tarifária e 

tarifa sazonal57. 

 As discussões para a implantação do RER promovidas pelo Estado foram tão 

extensas quanto as discussões do Métropolitain. A CMP, em 1929, já propunha um 

conjunto de linhas para atendimento às áreas fora da Paris intramuros. Em 1956, uma 

nova rede foi proposta e dela parte da Linha A foi implantada. O desenho “definitivo” 

foi apresentado em 1971 resgatando a “cruz” (a croisée de Paris) nas direções leste-

oeste (Linha A) e norte-sul (linhas B e D) a partir da região central (Châtelet e Les 

Halles), imitando o desenho viário. A Linha C, aproveitava as propostas de 1936. As 

quatro primeiras linhas foram concluídas em 1995. A quinta linha (E) foi implementada 

ainda na década de 1990.  

 Ao descrever a evolução dos planos de transporte sobre trilhos na primeira 

década do século XXI, o autor descreve como metas “[...] o uso racional dos recursos 

energéticos e um ordenamento espacial capaz de disciplinar a ocupação e, ao 

mesmo tempo, manter as áreas de preservação” (GARCIA, 2014, p. 193 – grifo 

                                            
57 Com o surgimento da Île-de-France em 1976 e o fortalecimento das relações institucionais locais, mas com 
grande controle do governo central, cria-se o Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF – atual Île-de-France 
Mobilités) e o planejamento de transporte assume o nível metropolitano, consonante com o planejamento urbano, 
também de caráter metropolitano.  
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nosso). Precisavam para isso fortalecer os subcentros e diminuir a participação do 

transporte individual. Era necessário que o transporte coletivo preenchesse as lacunas 

não atendidas, especialmente na periferia, em seus deslocamentos periferia-periferia, 

onde justamente ocorre o maior número de viagens do transporte individual.  

 

Figura 58: Crescimento do metrô de Paris entre 1950 e 2000 

 

Fonte: www.urbanrail.net (acesso em junho/2018) e Garcia, 2014. 

Nota: consulte o Anexo 6.4 para ver a figura ampliada. 
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 Em relação ao grau de serviço, Garcia (2014, p. 193-194) critica o desenho das 

duas redes de metrô – Métropolitain e RER – por privilegiarem os atendimentos às 

viagens para e na região central de Paris, enquanto as viagens periferia-periferia 

(banlieue-banlieue) eram realizadas em sua maioria (75%) por automóvel. Na região 

metropolitana da Île-de-France, o transporte individual tinha 65% do total de viagens 

motorizadas metropolitanas. Restava então fazer conexões periferia-periferia para 

reduzir a participação do automóvel.  

 

 

5.1.1.2.3. O VLT e o Grand Paris Express 

 

 

 Uma série de implantações de Veículos Leves sobre Trilhos (VLT) ocorreu a 

partir dos anos 1990 em Paris. Alternando entre os limites do município de Paris (o 

octroi) e os anéis mais externos, algumas das linhas implantadas parecem buscar uma 

resposta, mesmo que de forma parcial, aos deslocamentos periferia-periferia feitos 

predominantemente por automóvel. A retomada dos bondes58 em Paris é discutida 

desde a década de 1970, mas seu ressurgimento ocorreu com a implantação da 

primeira linha em 1992. Os traçados dos novos bondes, VLT, agora na periferia, foram 

concebidos de forma a utilizar parte do sistema viário existente, reduzindo o espaço 

disponível para os automóveis. As linhas mais próximas do centro ocuparam espaços 

remanescentes da Petit Ceinture, circundando a Île-de-France. Com poucas 

exceções, as linhas de VLT foram desenhadas para conectar bairros periféricos com 

traçados perimetrais, algumas delas afastadas 11 km do centro da cidade. Outras 

linhas propostas distam mais de 20 km do centro de Paris.  

  

                                            
58 Agora como VLT. 



 

  
 

192 

Figura 59: Linhas de VLT em Paris 

 

Fonte: Ile-de-France Mobilités (disponível em https://www.iledefrance-mobilites.fr/les-projets/). Imagem: 
Wikipedia. 
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Figura 60: Crescimento do metrô de Paris após 2000 

 

Fonte: www.urbanrail.net (acesso em junho/2018) e Garcia, 2014. 

Nota: consulte o Anexo 6.5 para ver a figura ampliada. 

 

 A tentativa de busca por uma resposta a uma maior “independência” das cidades 

ao redor de Paris foi direcionada por Garcia (2014) para a análise da proposição de 

uma terceira rede de metrô: o Grand Paris Express (GPE), um conjunto de linhas que 

formará um grande anel metroviário, complementado por outras linhas – outros arcos 

e extensões de linhas do Métropolitain – e que juntas somarão 200 km de extensão e 

68 estações à rede existente – grande parte até 2030. O GPE foi concebido não 
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somente para fazer novas conexões perimetrais e ampliar as ligações da rede, como 

também para interligar as principais áreas de negócios (aeroportos, centros de 

negócios, centros de pesquisa e universidades) de caráter metropolitano que 

atualmente são de difícil acesso. A nova “rede” – que já tem extensos trechos em 

implantação – é acompanhada de projetos de transformação urbana, com a intenção 

de adensamento ao redor das 68 estações. “Nos próximos anos, novos bairros 

nascerão, combinando habitação de todas as categorias, lojas, escritórios e 

equipamentos para atender as necessidades da região da Capital”59. Identifica-se um 

planejamento conjunto de acessibilidade e uso do solo, mesmo que a ênfase do GPE 

seja a solução para as viagens metropolitanas que atravessam o centro de Paris.  

 

Figura 61: Rede do Grand Paris Express 

 

Fonte: Société du Grand Paris. 

Nota: consulte o Anexo 6.6 para ver a figura ampliada. 

 

                                            
59 Informações disponíveis em https://www.societedugrandparis.fr/gpe/le-grand-paris-express-en-resume.  
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Ainda que esta extensa rede do GPE proponha integrar diversos polos ou 

subcentros ao redor de Paris com o desenvolvimento de novos usos e adensamento 

urbanos, Garcia considerou insuficiente essa proposta como solução ou resposta ao 

problema colocado, pois se comportará como uma extensão das redes existentes. 

Talvez tenha faltado ao autor analisar o papel dos VLT nesse processo.  

As propostas de expansão de VLT, após uma breve análise das linhas novas e 

extensões, pareceu justamente criar novas relações entre as cidades ao redor de 

Paris, rompendo com a estrutura da rede que direciona os fluxos para o centro da 

cidade. Entretanto, entende-se que qualquer estrutura metroferroviária que venha a 

se acrescentar no território de uma metrópole como Paris necessariamente se 

relacionará com a rede existente. É certo que o desenho da rede pode reforçar a 

organização da cidade ao redor de um único centro ou estimular o desenvolvimento 

de outras centralidades. Porém, se linhas perimetrais, como o anel do Grand Paris 

Express e as novas linhas de VLT na periferia da cidade, não estimularem a formação 

de novos polos, dificilmente tal formação se dará através de linhas radiais ou 

diametrais. 

O que se pode extrair de todo esse processo de discussões e intervenções sobre 

a implantação do metrô e o crescimento de Paris é a intensa atuação estatal na 

definição tanto da organização territorial parisiense, quanto da infraestrutura de 

circulação e de transporte coletivo que daria suporte à movimentação de pessoas e 

também a essa organização. Desde o início, a intervenção direta do Estado no 

planejamento, na organização e na racionalização do transporte na região 

metropolitana de Paris, aliada às questões urbanas daquela metrópole, ocorreu de 

forma mais intensa que em Londres. Entretanto, através da análise de Londres e Paris 

aqui realizada, é legítimo concluir que ambos os casos contaram com a atuação 

estatal nessas questões.  
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5.2. O descompasso entre o crescimento de São Paulo e a 

implantação da rede de metrô60 

 

 

Durante quase todo o século XX, a maioria dos investimentos no setor de 

transportes realizados no Brasil esteve voltada para ampliação do sistema viário, com 

estímulo ao uso de veículos sobre pneus, como suporte à reprodução das atividades 

econômicas e dos condicionantes econômicos dominantes de cada fase do 

desenvolvimento nacional. Em São Paulo, investimentos nos transportes coletivos de 

caráter estrutural foram praticamente nulos até o fim da década de 1960. A rede de 

bondes implantada no início do século XX foi, a partir da década de 1950, rapidamente 

desativada para dar definitivamente lugar ao transporte rodoviário – automóveis e 

ônibus.  

Durante todo o século XX, quando São Paulo passa de dimensões inexpressivas 

para uma das maiores metrópoles do mundo, seu crescimento foi estimulado e 

direcionado pela expansão de um sistema viário predominantemente radial – com 

algum viário perimetral –, que muito contribuiu para reforçar os contrastes entre centro 

e periferia, com linhas de ônibus levando a população pobre para locais cada vez mais 

distantes, enquanto os empregos se mantiveram em sua maioria nas regiões mais 

centrais (MEYER; GROSTEIN; BIDERMAN, 2004, passim).  

As diretrizes de crescimento da cidade de São Paulo sempre estiveram atreladas 

a grandes obras viárias, que nunca estiveram conectadas a planos de 

desenvolvimento urbano de domínio público, conforme afirmação de Somekh e 

Campos (2002, p.8). Ao mesmo tempo, há um paradoxo, traduzido pela necessidade 

de responder à pressão do crescimento urbano, por um lado, e proceder a 

estruturação e controle dessa expansão, através de propostas urbanísticas, de outro 

lado. Os planos contribuíram:  

 

"(...) muitas vezes para exacerbar tendências preexistentes, consagrar 

intenções de transformação manejadas pelos grupos hegemônicos, e 

instrumentalizar traços excludentes e injustos na produção do espaço 

                                            
60 Em 2016, foram produzidos dois artigos técnicos que deram início às discussões as quais seriam consolidadas 
neste documento. Cf. SANTOS, L. C. L.. 
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urbano, por parte dos agentes, públicos e privados, envolvidos nesse 

processo. A racionalização do espaço, de acordo com novas 

necessidades sociais e econômicas (...) foi, em nosso caso, parcial, 

episódica, limitada a alguns setores privilegiados, assim como a própria 

modernização brasileira" (SOMEKH; CAMPOS, 2002, p.10).  

 

É da época da inauguração das ferrovias paulistas a intenção de o governo da 

província de São Paulo de transformar a capital em polo residencial e de negócios 

(SOMEKH; CAMPOS, 2002, p. 16). Na medida em que a cidade crescia, não faltaram 

propostas de iniciativa privada para melhorá-la, envolvendo obras viárias, viadutos, 

ferrovias urbanas etc. Apenas após a Proclamação da República, planos e ações de 

caráter público tomaram corpo. O crescimento baseado no modelo radioconcêntrico 

era algo desenhado desde o fim do século XIX. Outro ponto de destaque é a intenção 

de direcionar o crescimento urbano para atrair fazendeiros, negociantes e 

comerciantes, deixando para segundo plano a solução de questões da cidade que, 

naquela época, já era industrializada e com visíveis contrastes e desigualdades (ibid., 

p. 23). Ao mesmo tempo, as ações da municipalidade procuravam expulsar as classes 

populares da região central, visando torná-la mais atrativa às classes de renda alta, 

segundo os mesmos autores. 

Os problemas decorrentes do crescimento populacional de São Paulo se 

tornariam cada vez mais evidente à medida que a população aumentava (Figura 62)61. 

 

  

                                            
61 O crescimento da área urbanizada da RMSP pode ser observado no Anexo 4.3. 
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Figura 62: População do Município de São Paulo e na RMSP 

Taxa de Taxa de

Crescimento
 (1)

Crescimento
 (1)

1872 31.385          -

4,1 -

1890 64.934          -

14,0 -

1900 239.820        -

4,5 -

1920 579.033        -

4,2 -

1940 1.326.261     1.568.045     

5,2 5,3

1950 2.198.096     2.622.786     

5,6 6,1

1960 3.781.446     4.739.406     

4,6 5,6

1970 5.924.615     8.139.730     

3,7 4,5

1980 8.493.226     12.588.725   

1,2 1,9

1991 9.646.185     15.444.941   

0,9 1,6

2000 10.434.252   17.878.703   

0,8 1,0

2010 11.253.503   19.683.975   

(1) Taxa de Crescimento Geométrico Anual

População População 

Anos

Município de São Paulo
Região Metropolitana de São 

Paulo

 

Fonte: IBGE, Censos demográficos. 

 

Antes de atingir o primeiro milhão de habitantes, diversos planos para a 

implantação de um sistema de transporte coletivo rápido e de alta capacidade, 

semelhantes ao metrô, foram idealizados para São Paulo. Nenhum deles foi levado 

adiante. A concretização de tais planos foi tardia, por uma série de contratempos – 

alguns tratados adiante. Contraditoriamente, os planos rodoviários foram idealizados 

e concretizados quase na íntegra62, ainda que tardiamente, e a qualquer preço. Como 

resultado produziu-se uma cidade dispersa e segregada, dependente do transporte 

rodoviário, com destaque para ônibus, automóveis e motocicletas. 

                                            
62 São exemplos recentes disso as pistas centrais da Marginal do Rio Tietê, o Rodoanel, quase concluído, a 
extensão da avenida Radial Leste utilizando o antigo leito ferroviário da Estrada de Ferro Central do Brasil, a 
extensão da avenida Doutor Chucri Zaidan, extensão da Av. Jacu-Pêssego/Nova Trabalhadores, entre outros 
tantos exemplos de avenidas e rodovias abertas na RMSP. 
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Apenas nos últimos anos assistiu-se, no Município em São Paulo, a uma 

aproximação das diretrizes de desenvolvimento urbano, estabelecidas através dos 

planos diretores urbanísticos, em relação às redes de transporte coletivo estrutural. 

Das inúmeras menções da necessidade da reconfiguração espacial das atividades no 

território metropolitano, algumas delas vistas no capítulo 3.6 deste trabalho, apenas 

no século XXI esse discurso passa para a esfera legal, traduzida em planos diretores 

e lei de zoneamento.  

Planos urbanísticos e planos para implantação de metrô, mesmo se realizados 

contemporaneamente, não continham elementos que garantissem uma sincronia de 

ações para promover a ordenação do espaço urbano associada à expansão desse 

meio de transporte. Os sistemas de transporte frequentemente foram tratados apenas 

como infraestrutura para solução de problemas de trânsito.  

 

 

5.2.1. Os bondes 

 

 

Antes do relato sobre as redes de metrô, cabe realizar um breve comentário 

sobre o sistema de bondes. Desde 1900, a Companhia Light detinha a concessão de 

diversos serviços, dentre eles os de transportes. Segundo Somekh e Campos (2002, 

p. 34), “controlando a oferta da infraestrutura de transporte, a Light contribuía para 

determinar o desenho da expansão urbana, que assumia um traçado tentacular ao 

longo de suas linhas radiais de bondes”. Ao observar a área urbanizada até 1949, é 

possível verificar que boa parte do crescimento da cidade se deu em torno do sistema 

de bondes (Figura 63). 
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Figura 63: Linhas de bonde e o tramway da Cantareira em seu auge 

 

Fonte: Eletropaulo, 1986. 

Nota: consulte o Anexo 7.1 para ver a figura ampliada. 

 

Com a criação e implantação do Plano de Avenidas, os trilhos dos bondes foram 

retirados ou cobertos por asfalto para dar espaço aos automóveis. O plano do metrô 

da Light, comentado a seguir, foi igualmente desconsiderado pelo poder público. A 

transição para um sistema de transporte sobre pneus foi apoiada pela Comissão de 

Estudos de Transporte Coletivo, criada por Prestes Maia em 1939, prefeito da cidade 

na época (de 1938 a 1945). A Comissão apresentou um plano integrado de 

transportes e desse plano resultou a criação da Companhia Municipal de Transportes 

Coletivos (CMTC), em 1947, que assumiu a operação dos bondes, substituindo a 

Light, que havia perdido o interesse em continuar a operação. A partir desse momento 

a frota de bondes passou a ser substituída paulatinamente por ônibus a diesel e 

trólebus. Em 1957, começou a desativação da rede dos bondes que restava na cidade. 

Essa rede chegou a ter 353 km de extensão e 22 linhas, com a última linha desativada 

em 1968. Segundo Zioni (in SOMEKH; CAMPOS, 2002, p. 78), a desativação dos 
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bondes foi feita com a esperança da rápida substituição por metrô. Cinquenta anos 

mais tarde, o metrô não chegaria a 90 km.  

 

 

5.2.2. Propostas pioneiras de redes de metrô 

 

 

Em 1999, Nigriello apresentou as principais propostas de rede de metrô para 

São Paulo até aquele momento, com foco naquelas próximas do início da 

concretização do meio de transporte e as alterações ocorridas a partir da implantação 

da primeira linha. A história das redes metroviárias em São Paulo, porém, começa 

ainda no fim século XIX. Em 1898, Benedito Galvão de Moura Lacerda solicitou a 

concessão para a exploração de uma ferrovia circular. A concessão dada era para 

uma linha de bondes, operada com no máximo dois carros por composição, com a 

possibilidade de cercamento das vias em relação ao tecido urbano, o que daria ao 

serviço ares de um metropolitano (metrô). A documentação necessária não foi 

apresentada a tempo e a concessão foi declarada caduca em 1899 (ELETROPAULO, 

1986, p. 27).  

São Paulo inicia o século XX com mais de duzentos mil habitantes, o equivalente 

a uma cidade de porte médio atual. Com esta população, os problemas de acesso ao 

Centro Tradicional63 começavam a se acentuar. Os primeiros estudos apresentados 

para a cidade eram voltados justamente para lidar com o já congestionado centro, 

além de questões estéticas, de embelezamento, como foram conhecidos esses 

estudos e propostas. Eram planos setoriais tratados como planos urbanísticos. Data 

de 1906 um dos planos mais antigos, denominado Melhoramentos de São Paulo, em 

que se aponta a necessidade de ampliação do sistema viário para aliviar os 

congestionamentos. Grande parte das soluções apresentadas tiveram como foco 

justamente o centro da capital.  

Nesse mesmo período (1906), Felipe Antônio Gonçalves propõe uma ferrovia 

circular, aprovada como objeto de concessão pela Lei Municipal n.º 880, de 

09/03/1906. Além da ferrovia circular, cujas características se assemelham à linha 

                                            
63 "Triângulo" formado pelas ruas XV de Novembro, Direita e São Bento. 
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circular de Moura Lacerda, o traçado possuía conexões diametrais e radiais, internas 

ao círculo, nas direções norte-sul, noroeste, sudoeste e nordeste, além de um 

pequeno ramal até a Mooca e outro, de maior extensão, até a Lapa. Essa rede (Figura 

64) complementaria o serviço de bondes existentes na época, operados pela Light. 

Figura 64: Metropolitana proposta por Felipe Antônio Gonçalves 

 

Fonte: Eletropaulo, 1986. 

Nota: consulte o Anexo 7.2 para ver a figura ampliada. 

 

A troca de correspondências entre o Sr. Gonçalves e a Prefeitura do Município 

de São Paulo (PMSP) (ELETROPAULO, 1986, p. 29) leva a entender que sua 

revolucionária metropolitana não agradou à Light, que depois se revelaria interessada 

em expandir seu atendimento com a implantação de um metropolitano. Mesmo com 

as resistências, Gonçalves conseguiu prorrogar os prazos para apresentar 

documentos e projetos, com a concessão dos serviços por trinta anos para exploração 

da ferrovia. No conteúdo da lei que estabelecia esses prazos, encontra-se a primeira 

menção à possibilidade de utilização do subsolo para serviço de transporte. A previsão 

do endividamento municipal assustou os vereadores, entretanto. A própria Light e o 
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Sr. Moura Lacerda interpuseram recursos contra a metropolitana, utilizando para isso 

os vereadores da Câmara Municipal, que lançaram mão de discursos a respeito da 

não necessidade de atendimento às questões de trânsito da cidade: 

 

"A Câmara Municipal protestou, achando vários vereadores que o 

subway em São Paulo não era viável nem necessário, uma vez que o 

trânsito de superfície era diminuto e mesmo as grandes cidades como 

Paris e Nova Iorque, bem mais populosas que São Paulo, somente 

naquela época tinham iniciado o seu serviço subterrâneo" 

(ELETROPAULO, 1986, p. 30). 

 

Como foi possível ver no capítulo 5.1, Paris tem pelo menos trinta anos de 

discussões e disputas políticas que retardaram a construção do metrô, mas o intuito 

era encontrar solução aos problemas colocados – o acesso ao centro da cidade, os 

deslocamentos da população e a questão do crescimento da cidade. Ainda que 

naquele momento o trânsito em São Paulo fosse de fato diminuto, em pouco tempo 

ele deixaria essa característica de lado para assumir a complexidade do trânsito de 

uma cidade grande. Esse episódio ilustra a atuação secular do poder público em São 

Paulo na defesa de interesses particulares, como os da Light, ao invés de interesses 

públicos.  

 

 

5.2.2.1. A década de 1920 

 

 

Estudos da década de 1960 (HOCHTIEF-MONTREAL-DECONSULT, 1968, 

p.11) relatam que, por volta de 1927, chegou-se à conclusão que os problemas de 

trânsito só seriam solucionados com a implantação de um sistema de trânsito rápido 

que fosse segregado do tráfego de veículos, isto é, uma rede de metrô. Sua 

implantação somente se tornaria viável ao orçamento municipal na década de 1960, 

devido às reformas tributárias e correções monetárias ocorridas. 

Após as linhas circulares propostas em 1898 e 1906, uma nova proposição de 

metrô foi feita pela Light, em 1927 (Figura 65). “O projeto propunha uma interligação 

das linhas de metrô com a rede de linhas de bonde, para a qual a Light possuía a 

concessão” (ibid., loc. cit.). Estavam previstas quatro linhas: Central, semicircular, 
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saindo do Parque Dom Pedro II, passando pelo vale do Anhangabaú, Praça Ramos 

de Azevedo, Rua Conselheiro Crispiniano, Viaduto Santa Ifigênia, chegando ao Largo 

São Bento e Mercado Municipal; Linha Leste, partindo em elevado do Parque Dom 

Pedro II com destino ao Belenzinho; Linha Sul, subterrânea, seguindo pela Rua Xavier 

de Toledo e faixa central da Avenida Nove de Julho, atravessando a Avenida Paulista; 

Linha Norte, em elevado, conectando a Linha Central à Estação da Cantareira, de 

onde partia o tramway. Alguns pequenos ramais foram previstos. 

 

Figura 65: O metrô da Light 

 

Fonte: Eletropaulo, 1986. 

Nota: consulte o Anexo 7.3 para ver a figura ampliada. 

 

A intenção da Light de implantar linhas de metrô para complementar os bondes 

tinha como finalidade conseguir a prorrogação da concessão dos serviços de bondes, 

estendendo-a para o serviço de ônibus, introduzido em 1924-25 por conta da primeira 

crise energética e que viera a se tornar uma ameaça à Light, pela concorrência que 

ocasionou aos bondes. O projeto do metrô da Light, assim como o descongelamento 

da tarifa pretendido para a implantação do metrô, não foi autorizado pela prefeitura 
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que, a esta altura, já tinha a pretensão de ampliar o sistema viário da cidade. Com 

isso, a concessionária perde o interesse na prestação dos serviços, iniciando o 

abandono dos bondes, assumidos pela CMTC em 1947. 

Em 1928, o tramway da Cantareira também foi objeto de estudos, por 

encomenda do governo, com o objetivo de transformá-lo em metrô (Figura 66). Para 

ilustrar e dar uma noção de sua abrangência, o traçado do tramway foi levantado e 

georreferenciado conforme as informações do levantamento da cidade em 1930 

(SARA Brasil, 1930), acrescentando seu percurso até o Município de Guarulhos.  

 

Figura 66: Traçado do tramway da Cantareira, proposto para ser convertido em metrô 

 

Fonte: Mapeamento SARA Brasil, 1930, e Relatório HMD, 1968. 

Nota: consulte o Anexo 7.4 para ver a figura ampliada. 

 

Nenhum outro plano foi tão decisivo na forma como se deu o processo de 

expansão urbana de São Paulo64 quanto foi o Plano de Avenidas (Figura 67) de 

                                            
64 Tais como o espraiamento da área urbana, com pouco ou nenhum controle sobre a ocupação, e a escassez de 
infraestrutura urbana (transporte coletivo estrutural, saneamento básico, iluminação pública etc.).  
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Prestes Maia, de 1930. Seu modelo radial-perimetral, desenhado para abrir novas 

avenidas radiais e perimetrais, retificar os principais rios e córregos para abrir mais 

avenidas e transferir a ferrovia para a margem norte do Rio Tietê65, foi grande agente 

de apoio do crescimento extensivo do território metropolitano paulistano.  

 

Figura 67: Modelo esquemático do Plano de Avenidas 

 

Fonte: Somekh e Campos (2002). 

 

                                            
65 A transferência das ferrovias para a margem norte do Rio Tietê nunca ocorreu. 
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Em 1930, após as propostas da Light e do governo de transformar o tramway da 

Cantareira em metrô, Prestes Maia incorporou ao Plano de Avenidas um desenho de 

rede de metrô que considerava essas duas propostas (HOCHTIEF-MONTREAL-

DECONSULT, 1968, p. 11). Esse desenho reforçava as características rádio 

concêntricas do sistema viário proposto no Plano de Avenidas, que daria suporte a 

um o modelo de expansão urbana periférica ao redor de um grande centro. Ressalta-

se que neste período Prestes Maia entendia o crescimento da cidade como algo 

ilimitado e inevitável. Na corrente contrária, Luiz Ignácio de Anhaia Mello defendia o 

controle da industrialização e do crescimento urbano. 

Durante boa parte do século XX o Plano de Melhoramentos e o Plano de 

Avenidas nortearam as ações de governo no território paulistano66. Frente à escassez 

de recursos, somada à febre do automóvel, a abertura de vias sempre foi privilegiada 

pelo governo, adiando-se a implantação do metrô.  

  

                                            
66 Que nessa época ainda não tinha dimensões metropolitanas, algo alterado décadas mais tarde. 
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Figura 68: Metrô do Plano de Avenidas, incorporado o traçado do tramway da Cantareira 

 

Fonte: Mapeamento SARA Brasil, 1930, e Relatório HMD, 1968. 

Nota: consulte o Anexo 7.5 para ver a figura ampliada. 

 

 

5.2.2.2. A retomada das discussões sobre metrô nas décadas de 1940 e 

1950 

 

 

As discussões voltaram à tona com a publicação do Engenheiro Mário Lopes 

Leão, sobre O Metropolitano em São Paulo, em 1945, monografia premiada pelo 

Instituto de Engenharia. Leão classificou a situação do trânsito naquela época como 

“(...) um dos mais graves problemas que a Cidade de São Paulo enfrenta no momento” 

(LEÃO, 1945, p. 5). Tragicamente, essa afirmação ainda é atual, mas incompleta por 

desconsiderar que os problemas de trânsito estão associados à péssima distribuição 

das atividades pelo território e à desigualdade socioespacial decorrente dessa 
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distribuição e não apenas pela deficiência de infraestrutura de transporte coletivo. 

Tendo como base a proposta viária do Plano de Avenidas, Leão desenhou o anel 

metroviário de irradiação (HOCHTIEF-MONTREAL-DECONSULT, 1968, p. 11), de 

onde partiriam linhas radiais nas direções Norte (Cantareira), Sudoeste (Pinheiros), 

Sul (Jabaquara e Santo Amaro), Leste e uma ligação em túnel para a Estação 

Sorocabana – atualmente Júlio Prestes (Figura 69). 

 

Figura 69: Metropolitano de Mário Lopes Leão 

 

Fonte: Leão, 1945, e Relatório HMD, 1968.   

Nota: consulte o Anexo 7.6 para ver a figura ampliada. 

 

A partir das discussões levantadas por Mário Lopes Leão, nota-se que as redes 

posteriormente sugeridas para São Paulo apresentam características semelhantes, 

havendo linhas que organizariam fluxos nas direções norte, sul, leste, oeste, sudoeste 

e sudeste, com variações sobre como “transpor” a região central.  

Em 1947, os técnicos do metrô de Paris apresentaram uma proposta que 

abrangia todas as principais direções, sem atravessar o centro histórico, contornando-

o em segmentos de anel (Figura 70). Discussão semelhante foi travada durante todo 
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o século XIX sobre a passagem de metrô pelos centros de Londres e Paris, como visto 

anteriormente. Mas encarar as dificuldades de passagem pelo centro foi inevitável 

para aquelas cidades e não seria diferente para São Paulo.  

Em 1948, a prefeitura contratou a Companhia Geral de Engenharia para elaborar 

o projeto de um metropolitano (Figura 71) que aliviasse o congestionamento central. 

Dos estudos da década de 1940, este é que o mais se aproxima das redes estudadas 

após a criação do Metrô de São Paulo. A Linha Norte-Sul faria ligação entre a Ponte 

Pequena e Santo Amaro; a Linha Leste-Oeste iria da Lapa e Pacaembu até o Brás; a 

Linha Diametral, na direção Sudeste-Centro-Sudoeste, conectaria de Ipiranga a 

Pinheiros. 

 

Figura 70: Metropolitano dos Técnicos de Paris 

  

Fonte: Relatório HMD, 1968. 

Nota: consulte o Anexo 7.7 para ver a figura ampliada. 
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Figura 71: Metropolitano proposto pela Companhia Geral de Engenharia 

  

Fonte: Relatório HMD, 1968. 

Nota: consulte o Anexo 7.8 para ver a figura ampliada. 

 

 

5.2.2.3. A era dos grandes planos 

 

 

Após uma grande lacuna de tempo sem estudos que indicassem as ações a 

serem tomadas para solução dos crescentes problemas urbanos, no fim da década 

de 1940, a Prefeitura de São Paulo contratou um novo estudo, sob responsabilidade 

de Richard Moses, que resultou em um conjunto de diretrizes para a cidade, publicado 

em 1950. Eram recomendações, segundo Somekh e Campos (2002, p. 84), sem 

detalhamento, esboçando um zoneamento, a implantação de um sistema viário, ações 

para saneamento básico e um sistema de áreas verdes. O modelo proposto pelo Plano 

de Avenidas foi alterado naquele estudo, mas não deixou de ser radial-perimetral em 

sua essência. O Relatório Moses – nunca foi um plano efetivamente – defendia 
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investimentos em escala adequada para superar os problemas urbanos, o que não 

vinha sendo feito até então.  

Como solução para a questão do transporte, o Relatório Moses propunha a 

conexão de subúrbios à cidade através de vias expressas, além da simples compra 

de 500 ônibus importados, a adoção de rotas para linhas de ônibus expressos e a 

destinação de canteiro central em avenidas para um metrô futuro, como na Avenida 

23 de Maio. Apesar de o engenheiro Mário Lopes Leão ter feito parte da equipe de 

Moses, nenhum estudo aprofundado sobre a implantação de uma rede de metrô foi 

incorporado ao relatório. O mesmo já havia apresentado sua monografia sobre o 

metrô em São Paulo. 

Em 1956, uma comissão da Prefeitura chefiada por Prestes Maia elaborou o 

Anteprojeto de um Sistema de Trânsito Rápido Metropolitano. A rede desenhada 

(Figura 72) propunha linhas que se cruzavam no centro, mas não incluiu nenhuma 

proposição de linha circular ou ligações perimetrais a esse centro, algo extremamente 

raro nas propostas de rede metroviária para São Paulo na época. O sistema era 

composto por três linhas: “a Norte-Sul, de Santana a Santo Amaro, com uma 

bifurcação até Tucuruvi e Guarulhos; a Leste-Oeste, da Vila Matilde até a Lapa e 

Osasco, com um ramal para Pirituba, integrando-se com a linha Santos-Jundiaí, da 

ferrovia; e Sudeste-Sudoeste, do ABC a Pinheiros e Itapecerica da Serra” 

(NIGRIELLO, in ANTP, 1999, p. 7).  
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Figura 72: Metrô proposto em 1956, pela PMSP (Comissão chefiada por Prestes Maia) 

 

Fonte: Relatório HMD, 1968. 

Nota: consulte o Anexo 7.9 para ver a figura ampliada. 

 

É a rede de maior extensão territorial, proposta até aquele momento, com cerca 

de 100 km; boa parte da área urbanizada da época seria atendida por sua extensão. 

Os traçados de linha propostos aproveitavam em grande parte os canteiros das vias 

radiais desenhadas no Plano de Avenidas, especialmente para leste, norte e sul. O 

anteprojeto desenvolvido era bastante detalhado e chegou a definir a tecnologia 

veicular a ser utilizada, com a adoção de trens sobre pneus, a exemplo do que se 

estava utilizando na França (Paris).  

A concessão deste serviço chegou a ser realizada, vencendo uma empresa 

alemã, a Alweg, que construiria um sistema de monotrilhos a partir do traçado de 

referência. A licitação foi anulada em 1957 pelo prefeito Adhemar de Barros, por ter 

sido considerada direcionada para favorecer a Alweg. 

O Departamento de Urbanismo da Prefeitura de São Paulo, em 1957, revisou os 

planos do metropolitano de 1956, simplificando-o. Há duas versões para essa 

proposição: a primeira (Figura 73), com duas linhas, forma dois arcos, um na direção 
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leste-oeste e outro na direção sudeste-centro-sudoeste, com dois cruzamentos fora 

do região central, contornando-o; a outra versão, com data de elaboração entre 1957 

e 1961, também com duas linhas (Figura 74), tem um único cruzamento fora do centro, 

com uma linha indo para a região leste do município e outra de Pinheiros ao Ipiranga, 

passando no Bom Retiro. É uma simplificação da simplificação. Essas reduções 

ganharam diversos apelidos, como centimetrô e milimetrô, por sua baixa aceitação, 

especialmente em consequência de sua pequena extensão. Sua concessão nunca foi 

homologada pela administração da época por questões orçamentárias (ZIONI, in 

SOMEKH; CAMPOS, 2002, p. 136).  

 

Figura 73: Rede de metrô revisada pela Prefeitura de São Paulo, em 1957 

 

Fonte: ZIONI, in, SOMEKH; CAMPOS, 2002. 

Nota: consulte o Anexo 7.10 para ver a figura ampliada. 
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Figura 74: Rede de metrô revisada pela Prefeitura de São Paulo, entre 1957 e 1961 

 

Fonte: Relatório HMD, 1968. 

Nota: consulte o Anexo 7.11 para ver a figura ampliada. 

 

Neste período, o próximo estudo urbanístico contratado pela Prefeitura de São 

Paulo, contemporâneo às redes citadas, data de 1957 e foi coordenado pelo influente 

Padre Lebret que, em conjunto com diversos profissionais, formou a Sociedade para 

Análises Gráfica e Mecanográfica Aplicadas aos Complexos Sociais, a Sagmacs. As 

conclusões a que chegou o Relatório da Sagmacs foram baseadas em conhecimento 

da estruturação territorial e de um diagnóstico de carências, algo considerado 

inovador para a época. O estudo realizado levou em consideração a necessidade de 

ação sobre a cidade real, com proposições baseadas em carências e potencialidades, 

objetivando um desenvolvimento urbano harmônico e equilibrado (ANTONUCCI, in 

SOMEKH; CAMPOS, 2002, p. 96). Para que estes objetivos fossem alcançados eram 

necessários investimentos em transporte, comunicação, comércio e equipamentos 

sociais (habitação, saúde, esportes, educação e cultura).  

A maior virtude do Relatório da Sagmacs talvez esteja no fato de ter sido 

contrário à prática dos urbanistas da época, apontando a necessidade de reversão 
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das tendências de crescimento desastrosas, resultantes da ação dos profissionais da 

expansão viária radial-perimetral. O grupo defendia ainda a participação popular na 

ordenação territorial. Essa mudança de postura raramente foi assumida pelo Estado 

– em suas diferentes esferas – e ocorreu recentemente de forma parcial e não 

extensível a todas as gestões.  

A menção da necessidade de descentralização das atividades do município, 

diminuindo o contraste existente entre centro e periferia, apareceu pela primeira vez 

no relatório da Sagmacs. Na proposta, o território foi dividido em três porções – central, 

de transição e periférica, nas quais se propuseram intervenções específicas para a 

redução do contraste. Esse tipo de divisão ainda é adotado nos planos atuais. Outro 

ponto inovador no relatório foi a diretriz que sugeria a formação de um "mosaico" de 

polos hierarquizados, estabelecendo-se uma rede de centralidades, em que os 

subcentros seriam fortalecidos. Naquela proposta, bairros-dormitório seriam 

transformados em unidades mais completas e semiautônomas. E para isso, o relatório 

colocou como obrigatórios a instituição de um plano diretor e o estabelecimento de 

um zoneamento para disciplinar o uso do solo, definindo áreas, funções e densidades, 

evitando o zoneamento monofuncional defendido na Carta de Atenas. Convém 

destacar que o estudo apontava a necessidade de criação de um centro regional em 

São Mateus e Sapopemba, certamente uma solução para diminuir o tamanho dos 

deslocamentos da população residente na Zona Leste. Esse novo centro nunca foi 

desenvolvido, todavia.  

Em relação às propostas para transporte, a Sagmacs indicava como solução a 

construção de grandes vias radiais e perimetrais, além da construção de trens rápidos 

para dar maior fluidez ao tráfego. Cabe observar que na descrição do sistema de 

circulação e transportes proposto pela Sagmacs repetia-se o mesmo modelo radial-

perimetral que moldou os contrastes do território paulistano.  

Chegado ao fim da década de 1960, foram apresentadas onze redes de metrô 

para São Paulo, com pouca ou nenhuma ligação com os estudos ou planos 

urbanísticos contemporâneos. Nenhuma das redes se concretizou ou deixou qualquer 

tipo de herança positiva concreta para a cidade. 
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5.2.3. Finalmente, metrô 

 

 

No ano de 1966, o prefeito Faria Lima criou o Grupo Executivo do Metropolitano 

(GEM), incumbido de organizar os estudos para a proposição de uma nova rede de 

metrô. Este grupo daria origem à Companhia do Metropolitano de São Paulo (CMSP), 

o Metrô, em 1968. Os estudos contratados pelo GEM foram desenvolvidos pelo 

Consórcio HMD67, que produziu o relatório com o título de Sistema de Transporte 

Rápido Coletivo da Cidade de São Paulo, também conhecido como Relatório HMD. 

Os trabalhos envolveram a realização da primeira Pesquisa Origem e Destino da 

RMSP (1967), a proposição de uma nova rede básica de metrô, tendo como base a 

pesquisa, e o projeto funcional68 da primeira linha. A rede proposta (Figura 75) tinha 

cerca de 60 km de extensão, para ser implantada em dez anos. Propunha ainda a 

complementação da rede com novas linhas que a levariam a ter cerca de 140 km de 

extensão. Essas complementações previram trechos de linha circundando a região 

central, em adição à passagem pelo centro prevista nas linhas iniciais. Ao final da 

implantação dos 140 km, sua abrangência seria equivalente à rede de 1956. Para 

iniciar a implantação dessa rede, o Relatório HMD elegeu a Linha Norte-Sul (atual 

Linha 1-Azul) como prioritária e estruturadora do sistema metroviário da cidade. Com 

obras iniciadas em 1968, seu primeiro trecho foi entregue em 1974 e concluída em 

1975. Finalmente, metrô! 

  

                                            
67 Hochtief-Montreal-Deconsult. 

68 Ou anteprojeto. 
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Figura 75: Rede Básica de metrô, proposta em 1968 

 

Fonte: Relatório HMD, 1968. 

Nota: consulte o Anexo 7.12 para ver a figura ampliada. 

 

Este período foi marcado por grandes planos urbanísticos, que teve seu auge 

em 1969, com a elaboração do Plano Urbanístico Básico (PUB), cujo paradigma era 

o planejamento urbano integrado. O PUB pode ser considerado um documento 

ambicioso, um superplano, a exemplo de outros feitos para diversas cidades 

brasileiras na mesma ocasião69. Ele difere dos estudos anteriores, pois aborda todos 

os setores da vida urbana, não se restringindo à engenharia viária e ao código de 

obras. Sua elaboração foi conduzida pelo Grupo Executivo de Planejamento, órgão 

vinculado diretamente ao gabinete do prefeito Faria Lima. Tinha como objetivo manter 

um processo permanente e dinâmico de planejamento, além de “quebrar o tabu do 

metrô” (SOMEKH; CAMPOS, 2002, p. 110), ou seja, seria o fundamento para justificar 

a implantação da rede de metrô há muito discutida. O crescimento urbano intensivo, 

                                            
69 Período da Ditadura Militar no Brasil, entre 1964 e 1985, marcado, entre outros, pela elaboração de planos de 
desenvolvimento em nível nacional e local (municipal). 
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tido como inevitável no Plano de Avenidas e no Relatório Moses, nos quais se 

propunha ampliação do viário como solução, passou, a partir do PUB, a ser o grande 

vilão, o maior desafio e fonte de problemas (Ibid., p. 112).  

Também a partir do PUB assumia-se, pelo menos no discurso, o dever da 

priorização do transporte coletivo frente ao individual, a adoção de uma visão social 

da questão urbana, com superação de carências por equipamentos e serviços 

urbanos. O PUB teve como uma de suas virtudes indicar a conveniência de tratamento 

dos problemas urbanos em escala metropolitana, chegando a estabelecer algumas 

diretrizes que extrapolavam os limites do Município de São Paulo.   

Como principais diretrizes preconizadas pelo PUB, pode-se destacar: a urgência 

de disciplinamento do uso e ocupação do solo, através de zoneamento e densidades; 

a intervenção pública no mercado fundiário, para controlar a produção de loteamentos 

irregulares e clandestinos; a contenção do crescimento urbano; a descentralização de 

serviços e equipamentos; a participação da população na elaboração do plano; a 

criação de um sistema de planejamento; e a priorização do transporte coletivo em 

detrimento do individual. Neste plano, o cidadão passou a ser o foco da questão e não 

mais o sistema viário. As comparações feitas no plano tomaram como parâmetro de 

comparabilidade grandes cidades do mundo, não mais outras cidades brasileiras, de 

menor porte.  

No caso do sistema de transporte, o PUB rompia radicalmente com a estrutura 

radial-perimetral do sistema viário proposto no Plano de Avenidas, apresentando 

como solução uma malha ortogonal de vias expressas com 815 km de extensão 

(Figura 77). Foi o primeiro e único plano urbanístico paulistano a desenhar 

efetivamente uma rede de metrô (Figura 77) e utilizou como referência a proposta de 

rede do Relatório do Consórcio HMD, de 1968. Foram propostos cerca de 450 km de 

linhas (Figura 76), em que 187 km seriam oriundos da modernização da ferrovia e 263 

km de novas linhas de metrô. A proposta do PUB tinha quase o dobro de extensão 

daquela contida nos estudos do Consórcio HMD. Contraditoriamente, o PUB 

considerava o metrô como obra complementar às grandes avenidas e não como uma 

alternativa à priorização do automóvel e dos ônibus, fácil de deduzir se comparada as 

extensões de ambos.  

 

  



 

  
 

220 

Figura 76: Rede de metrô (em azul) proposta no PUB 

 

Fonte: PUB, 1969. 

Nota: consulte o Anexo 7.13 para ver a figura ampliada. 
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Figura 77: Sistema ortogonal de vias expressas (em laranja) e rede de metrô (em azul) propostas no 
PUB 

 

Fonte: PUB, 1969.  

 

O PUB nunca foi aprovado. Dois anos depois, em 1971, deu lugar ao primeiro 

plano diretor urbanístico aprovado em forma de lei, o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado (PDDI), que aproveitava boa parte da estrutura do PUB.  

Foram estabelecidas unidades territoriais hierarquizadas, de vizinhança, a 

Administração Regional – unidades extintas somente em 2002 – passando por 

unidades intermediárias. Outro elemento de destaque do PDDI era a proposição de 

renovação de áreas deterioradas e desenvolvimento para áreas não urbanizadas. Seu 
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texto também reconhecia a urgência de se limitar o crescimento da cidade, com 

restrições de ocupação de terras longínquas e indicação de adensamento 

populacional e intensificação das atividades ao redor do metrô.  

Em 1972, foi, finalmente, aprovada a primeira Lei de Zoneamento municipal, com 

oito zonas e quinze categorias, flexibilizada posteriormente com a criação de onze 

zonas adicionais. Apesar da citação à Carta de Atenas, o zoneamento estimulava a 

predominância de usos – exceto a Z1 (exclusivamente residencial) e a Z7 

(exclusivamente industrial) – contrariando o zoneamento monofuncional da carta. 

Segundo Somekh e Campos (2002, p. 122), as zonas Z4 e Z5 eram programadas para 

um dia abrigar terminais e estações de metrô. Apenas os locais em que se previa a 

passagem de vias expressas e metrô foram demarcados como zonas de maior 

densidade – Z3 ou Z4, no Centro, Z5. As zonas mais periféricas, no entanto, jamais 

foram atendidas pela expansão do sistema viário ou pela expansão do metrô, 

impossibilitando a consolidação de centralidades mais periféricas. O maior ponto fraco 

do zoneamento de 1972, no entanto, foi a demarcação das zonas Z2, consideradas 

de uso misto e de baixa densidade, estendidas à maior parte do território da cidade, 

especialmente nas áreas periféricas das zonas leste e norte. Seu caráter genérico, 

em conjunto com o sistema viário radial-perimetral, reforçou a desigualdade da cidade, 

a dualidade centro-periferia, os contrastes entre zona sudoeste e zona leste, e o 

inchaço do núcleo histórico original, cujos limites foram extrapolados para o que se 

conhece como centro expandido, de modo a suportar a concentração de atividades, 

ampliando as áreas de congestionamento da cidade. 

 

 

Ao mesmo tempo que o município elaborava seu plano diretor e zoneamento, o 

Governo do Estado de São Paulo instituiu o Grupo Executivo da Grande São Paulo 

(Gegran), que foi encarregado de elaborar o primeiro Plano Metropolitano de 

Desenvolvimento Integrado (PMDI), de 1971. Contrariando as diretrizes do PUB, o 

PMDI indicou a não ocupação das terras a norte e a sul da cidade sob o argumento 

da inevitabilidade de proteção dos recursos hídricos, afirmando que o crescimento 

deveria acontecer nas direções leste e nordeste, onde havia terras mais adequadas 

ao assentamento urbano. Dessa diretriz resulta a Lei de Proteção aos Mananciais – 

que surte o efeito contrário ao proposto – e o Zoneamento Industrial, que restringe a 

industrialização de São Paulo aos territórios já industrializados, para que ocorresse a 
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desconcentração de atividades para fora dos limites metropolitanos. Além disso, o 

PMDI considerava como ponto fundamental o ajuste dos planos municipais às suas 

diretrizes, algo mencionado apenas nesta versão do plano.  

Do ponto de vista de transporte, o PMDI propunha a implantação de um sistema 

de transporte regional (metropolitano) integrado ao metrô, ferrovias, ônibus, vias 

expressas e arteriais, assim como a priorização do transporte coletivo sobre o 

individual, que foi parte integrante do discurso do plano. A conclusão da Linha Norte-

Sul do Metrô (atual Linha 1-Azul), em implantação na época, a revisão da rede 

metroviária apresentada em 1968 e a modernização do sistema ferroviário faziam 

parte das metas do PMDI de 1971. 

 

 

“Em 1975, as contínuas e significativas alterações da vida urbana paulista, nos 

seus aspectos territoriais, econômicos, demográficos e institucionais, suscitaram a 

conveniência de se proceder a ajustes na rede metroviária” (NIGRIELLO, in ANTP, 

1999, p. 10). Embora o Relatório HMD não tivesse cogitado transformar as ferrovias 

em metrô, diversos planos e estudos da época indicavam essa diretriz. Em 1973, 

quando ocorreram os primeiros estudos de revisão da rede do Relatório HMD, propôs-

se substituir os serviços da linha tronco leste da Rede Ferroviária Federal (RFFSA) 

por metrô, utilizando a faixa ferroviária. Estudos complementares, de 1974, indicaram 

a necessidade de operação conjunta das duas linhas ferroviárias existentes, do metrô 

e de um corredor de ônibus para atender a demanda da Zona Leste (Ibid., loc. cit.). 

Nesse período de discussões, quatro propostas foram apresentadas (Figura 78, 

Figura 79 e Figura 80). A quarta delas foi selecionada. Assim, a nova rede básica 

proposta em 1975 (Figura 81), apesar da grande semelhança com a de 1968, teve a 

terceira linha alterada para atendimento à Zona Leste, criando um terceiro serviço 

junto ao eixo ferroviário existente. Nasceu naquela rede a Linha Leste-Oeste (atual 

Linha 3-Vermelha). A rede proposta naquele momento teria cerca de 130 km, com 

cinco linhas.  

 

Nota: a partir da Figura 78, serão destacadas as linhas de metrô implantadas no ano da 

proposta, para que se possa comparar o que foi proposto com o que estava implantado.  
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Figura 78: Rede (a) de referência estudada em 1975 

 

Fonte: Metrô, 1975. 

Nota: consulte o Anexo 7.14 para ver a figura ampliada. 
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Figura 79: Rede (b) de referência estudada em 1975 

 
Fonte: Metrô, 1975. 

Nota: consulte o Anexo 7.15 para ver a figura ampliada. 
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Figura 80: Rede (c) de referência estudada em 1975 

 

Fonte: Metrô, 1975. 

Nota: consulte o Anexo 7.16 para ver a figura ampliada. 
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Figura 81: Rede básica de metrô final, de 1975 

 

Fonte: Metrô, 1985.  

Nota: consulte o Anexo 7.17 para ver a figura ampliada. 

 

Outros estudos realizados pelo Metrô concluíram que não seria possível ter a 

rede de 60 km no prazo inicial de dez anos, pela falta de recursos. Segundo Nigriello 

(in ANTP, 1999, p. 11), para evitar uma possível paralisia da expansão do metrô, 

adotou-se o modelo de crescimento de rede denominado “trecho prioritário”, que 

consiste em construir “pedaços” de linhas novas, que estariam ligados a pedaços 

existentes, sem sobrecarregá-los. As obras da Linha Leste-Oeste foram iniciadas em 

1975. Com inauguração de pequenos trechos, a linha foi concluída apenas em 1988 

sem sua extensão até a Lapa. 

 

 

Durante um curto período de tempo, do final da década de 1970 e início da 

década de 1980, o planejamento de transportes esteve sob responsabilidade da 
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Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU)70. É um dos raros momentos 

em que, no campo do discurso, menciona-se a integração entre uso do solo e 

transporte: 

 

“Este estudo foi suscitado pela necessidade de uma definição da 

expansão da rede básica do metrô de São Paulo, para os próximos anos, 

de modo a configurar uma rede metroviária mínima que promova a 

fundamental integração entre os modos de transporte e atenda às 

diretrizes recomendadas para o desenvolvimento urbano” (EMPRESA 

METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS, 1979, p. 4). 

 

 Outra citação mostra que o discurso também tratava sobre o envolvimento de 

diversos atores no processo de planejamento de transportes, ao indicar que “o 

encaminhamento deste estudo evidenciou a importância e a necessidade de debater 

a expansão metroviária de São Paulo, sempre com a participação destas entidades 

que atuam na área de planejamento urbano e transportes” (EMPRESA 

METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS, 1979, P. 5).  

 

“Em resumo, são quatro os objetivos básicos que se pretendem com a 

incorporação das novas linhas à rede básica:  

• Aliviar o centro histórico da pressão excessiva que a malha viária 

concêntrica exerce sobre o padrão de uso e ocupação do solo; 

• Abrir e estender a malha básica de transporte de massa [neste 

estudo utilizamos o termo ‘rede estrutural’ – comentário nosso] 

em direção à periferia da aglomeração; 

• Estimular a criação e consolidação de núcleos terciários ao longo 

de seus eixos, possibilitando uma utilização mais homogênea do 

sistema de transporte e de seus equipamentos ao longo de todo 

o dia e nos dois sentidos; 

• Propiciar a articulação das regiões sudeste e sudoeste entre e 

às demais regiões da área metropolitana através do sistema 

integrado de transporte de massa, abrangendo as ferrovias e o 

metrô” (Ibid., p.33).  

                                            
70 A EMTU/SP originalmente criada para abrigar as funções de planejamento de transporte da RMSP realizou 
diversos estudos. Com sua extinção, anos depois, o planejamento de transporte foi transferido primeiramente para 
a EMPLASA e depois para o Metrô. Depois de mais alguns anos uma nova empresa EMTU foi criada, mas desta 
vez para controlar a operação das linhas de ônibus intermunicipais.  
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Figura 82: Rede Básica de metrô, proposta em 1982 

 

Fonte: Metrô, 1985.  

Nota: consulte o Anexo 7.18 para ver a figura ampliada. 

 

Em 1982, o Metrô revisou sua rede básica, propondo um conjunto de linhas que 

somavam cerca de 90 km de extensão (Figura 82). Os ramais de Moema e da Vila 

Bertioga, presentes na rede do Relatório HMD, foram resgatados, mas duraram 

pouco. Frente à escassez de recursos enfrentada durante a década de 1980 

(NIGRIELLO, in ANTP, 1999, p. 13), lançou-se em meados daquela década a ideia de 

dotar a cidade de uma rede mínima (Figura 83), com cerca de 70 km de extensão, que 

deveria ser concretizada até a década de 1990. Seria composta por quatro linhas e 

posteriormente ampliada com ramais e novas linhas. As linhas 1-Azul e 3-Vermelha 

seriam ampliadas para Tucuruvi e Guaianases, respectivamente, enquanto que a 

terceira linha, da Avenida Paulista, seria estendida para Vila Madalena, a oeste, e para 

Oratório, a leste. Apenas em 2010, a extensão de 70 km foi alcançada, mas com uma 

rede diferente da Rede Mínima. A década de 1980 foi marcada pelo abandono de 

diversas obras e do planejamento, sem qualquer sinalização do poder público em 

buscar soluções para garantir pelo menos a concretização da rede mínima de metrô.  
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Figura 83: Rede mínima de metrô, de 1985 

 

Fonte: Metrô, 1985. 

Nota: consulte o Anexo 7.19 para ver a figura ampliada. 

 

Durante a década de 1980, a Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP) 

apresentou uma nova proposta de plano diretor. No discurso, incorporava-se a 

urgência da participação popular na elaboração do plano, superando a limitação 

presente no PDDI de 1971. Reforçava, assim como no PUB, a necessidade da 

atuação em nível metropolitano. A descrição apresentada leva a crer que essa 

proposta estava mais preocupada com mecanismos fiscais e urbanísticos para 

recuperação das inversões públicas no território, do que com soluções para os 

problemas urbanos, como a descentralização das atividades urbanas, que apareceu 

atenuada no plano e parcialmente substituída pela proposição de novos subcentros. 

Reconhecia os contrastes presentes no território, sendo necessário diminuí-los, como 

forma de reduzir a concentração de renda, propondo três níveis espaciais de 

intervenção: central, intermediário e periférico. Ressaltava que era preciso utilizar 

glebas e vazios urbanos ociosos e propunha que grande parte do crescimento urbano 
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previsto – 3,4 milhões de novos habitantes – fosse absorvido pelo anel intermediário 

através de verticalização das edificações. 

O plano atenuava a mudança viária radical proposta no PUB, sugerindo a 

substituição parcial da malha radial-perimetral pela ortogonal. Introduzia-se ainda o 

discurso de flexibilização do zoneamento através da adoção de operações urbanas – 

na época ainda não reconhecidas pela legislação federal71.  

O plano não foi aprovado e uma nova proposta foi apresentada em 1988, 

contendo críticas à versão de 1985 por ser baseado em prognósticos e projeções e 

não prever a destinação de recursos. A proposição de 1988 destacava alguns pontos 

daquela ocorrida em 1985, especialmente no que diz respeito: à relação entre público 

e privado através das operações urbanas; ao fortalecimento dos centros de bairro para 

constituição de novos subcentros; à substituição de intervenções globais por pontuais, 

indutoras de transformação, segundo as ideias neoliberais que começavam a permear 

as discussões de planejamento urbano no Brasil. O plano de 1988 é aprovado por 

decurso de prazo, após a apresentação à Câmara Municipal. 

Durante a gestão de Luiza Erundina, surgiu uma nova proposta, que foi a 

primeira a assumir os moldes dos planos atualmente em vigência. O plano foi 

produzido tendo como base estudos sobre produção e consumo da cidade. Propunha 

a redução das desigualdades do espaço urbano e, por ser uma proposta aberta, 

contava com a participação popular, através da apropriação do plano pela população 

e sua legitimação através de construção coletiva. Tinha como premissa a redução das 

desigualdades do espaço urbano, levando em consideração a cidade real, em que 

muitos viviam em áreas desprovidas, e poucos em áreas muito bem estruturadas, bem 

como as possibilidades concretas de sua alteração, com racionalização do uso da 

infraestrutura urbana, adensamento de áreas estruturadas e priorização do transporte 

coletivo. Não há registro de uma proposta de rede de metrô nesse plano, que não foi 

aprovado. Cabe destacar a preocupação por parte da PMSP naquela gestão em 

garantir a legitimação da proposta do plano diretor. Seria uma forma de garantir a 

concretização do plano, com apoio da população.  

 

 

                                            
71 Fato ocorrido em 2001, com a promulgação da Lei Federal 10.257/2001, o Estatuto da Cidade. 
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No nível metropolitano, a revisão do PMDI em 1980 foi bastante superficial, tendo 

como um de seus objetivos "promover instalações de equipamentos de transporte com 

padrões operacionais adequados à demanda, bem como equipamentos de 

transferência modal" (EMPRESA METROPOLITANA DE PLANEJAMENTO S. A., 

1980, p. 10), e como principais diretrizes: maximizar a utilização da infraestrutura 

existente; tratamento preferencial ao transporte coletivo; troncalização do sistema de 

transporte; racionalização da infraestrutura urbana, priorizando áreas de expansão 

urbana e ocupação de vazios urbanos.  

 

 

5.2.4. O metrô “metropolitano”  

 

 

Diferentemente dos objetivos do Metrô, a rede mínima não foi terminada no 

prazo e outros projetos foram iniciados nesse período72. A década de 1990 foi 

marcada pela retomada das discussões de uma rede de metrô com abrangência 

metropolitana. Desde a criação do Metrô, a área urbanizada da RMSP quase dobrou, 

saltando de aproximadamente 874 km² em 1962 para quase 1.700 km² em 199773. Na 

contramão, a proposta de rede de metrô foi reduzida à metade – de 140 km de 

extensão para 70 km74. A população paulistana já havia ultrapassado as de Paris e de 

Londres (DEÁK, 2010, p. 316), saindo dos sete milhões em 1967 para mais de 

dezesseis milhões em 1987 – atualmente são mais de 20 milhões75. As viagens 

motorizadas realizadas na metrópole passaram de cerca de sete milhões em 1967 

para mais de dezoito milhões em 1987, e em 2012 eram quase 30 milhões 

(COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO, 2012). Ao mesmo tempo, 

                                            
72 Durante a década de 1990 a extinta Ferrovias Paulista S.A. (FEPASA) desenvolveu um projeto de modernização 
da linha situada na margem leste do rio Pinheiros (atual Linha 9-Esmeralda da CPTM), que incluía um ramal 
ferroviário até a Estrada do Campo Limpo. Quando os serviços de passageiros foram transferidos para a CPTM, 
o projeto do ramal foi revisado, tornando-se uma linha independente, com características de metrô. Por decisão 
do Governo do Estado, essa linha foi transferida para o Metrô, transformando-se na Linha 5-Lilás, que foi 
incorporada à rede de metrô. 

73 De acordo com dados cedidos pela Emplasa para este estudo.  

74 Em 1997, o metrô contava com cerca de 43 km de linhas.  

75 Fundação Seade.  
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assumia-se a importância que uma rede de metrô possuía na configuração espacial, 

como importante elemento organizador e estruturador do território (DEÁK, 2010, p. 

316).  

 

Figura 84: Rede de referência para o ano 2000, apresentada por Csaba Déak para estudos internos do 
Metrô 

 

Fonte: Deák, 2010. 

Nota: consulte o Anexo 7.20 para ver a figura ampliada. 

  

Após a Pesquisa Origem e Destino realizada em 1987, um novo plano de 

expansão da rede metroviária foi apresentado. Deák, no ano de 1990 (2010, p. 337), 

apontou para a necessidade da rápida ampliação do metrô até o ano 2000, com 

acréscimo de  aproximadamente 125 km de extensão (Figura 84), deixando para trás 

o reduzido ritmo de crescimento das linhas até aquele momento. Segundo Isoda 

(2013, p. 68), outro estudo denominado Rede de Metrô 2010 – Parâmetros Espaciais 

circulou internamente ao Metrô, com uma proposta semelhante à de Deák (Figura 85), 

tendo o ano de 2010 como meta para conclusão da rede de metrô proposta. Ambas 



 

  
 

234 

as redes têm em comum a abrangência metropolitana, ao estender o atendimento a 

diversos municípios da RMSP. 

 

Figura 85: Rede de referência para ano 2010, utilizada para estudos internos do Metrô 

 

Fonte: Isoda, 2013. 

Nota: consulte o Anexo 7.21 para ver a figura ampliada. 

 

Além desses estudos, foi identificado um terceiro estudo da década de 1990 que 

apresentou mais três propostas de redes para os anos 2010 (Figura 86, Figura 87 e 

Figura 88). Esse estudo definia como meta a implantação de 4 km de linhas de metrô 

por ano no prazo de 20 anos, isto é, tinha como objetivo concretizar 80 km de linhas, 

a serem implantadas entre 1990 e 2010. O levantamento feito para estudo contabilizou 

extensões bem maiores para essas três redes: 169 km, 201 km e 217 km. Não fica 

claro qual é a rede de referência sobre a qual foram elaboradas as propostas, 

considerando que em 1990 a rede de metrô existente tinha cerca de 38 km de 

extensão e cerca de 10 km em implantação. Duas dessas redes são semelhantes à 

proposta de Deák e à dos Parâmetros Espaciais. A terceira rede concentrou mais 

linhas no centro expandido.  
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A questão que mais chamou a atenção nestes estudos da década de 1990 é a 

divergência de informações constantes em cada um deles. São extensões e locais de 

atendimento diferentes, metas temporais distintas (Deák coloca 2000 como meta, 

enquanto os demais 2010) e ritmos de expansão também diferentes. Essa quantidade 

de redes discutidas em tão curto espaço de tempo, somadas às divergências 

verificadas, indica haver dificuldade consensual sobre que partes da metrópole 

priorizar o atendimento, além de que diretriz de traçado assumir e o prazo de 

implantação. 

 

Figura 86: Rede de referência (a) estudada em 1990 

 

Fonte: Metrô, 1990. 

Nota: consulte o Anexo 7.22 para ver a figura ampliada. 
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Figura 87: Rede de referência (b) estudada em 1990 

 
Fonte: Metrô, 1990. 

Nota: consulte o Anexo 7.23 para ver a figura ampliada. 
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Figura 88: Rede de referência (c) estudada em 1990 

 

Fonte: Metrô, 1990. 

Nota: consulte o Anexo 7.24 para ver a figura ampliada. 

 

Finalizando a sequência de proposições da década de 1990, o relatório O 

Planejamento do Transporte no Metrô de São Paulo não apresenta as alternativas de 

redes analisadas. Indica apenas a rede final (Figura 89) divulgada, produzida a partir 

de duas propostas diferentes avaliadas. Tinha como objetivo apresentar as linhas a 

construir até 2010, elevando a extensão da rede dos 43 km76 para os 146 km77, com 

expansões após o ano meta que a levariam aos 180 km extensão.  

Destaca-se um ponto comum a essas discussões do início da década de 1990: 

era a primeira vez que a rede de metrô alcançava outros municípios com horizonte 

definido, atribuindo à rede de metrô a função de transporte metropolitano. Além disso, 

outro objetivo da proposta era aliviar linhas saturadas, consequência do baixo ritmo 

                                            
76 Entre 1990 e 1993 foram concluídos cerca de 5 km de linhas de metrô. 

77 Seriam cerca de cem quilômetros adicionais em vinte anos, o que daria uma média de cinco quilômetros de 
linhas implantadas por ano, em média, valor jamais alcançado na implantação do metrô na RMSP. 
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de expansão. As linhas perimetrais previstas atribuiriam à rede de metrô outra função, 

além do atendimento a demandas de viagens: a de possibilitar o desenvolvimento de 

regiões fora do centro expandido.  

A década de 1990, entretanto, foi frustrante: apesar dos planos, a expansão do 

metrô enfrentou uma de suas piores crises: três trechos operacionais em obras foram 

paralisados e somente concluídos no fim da década de 1990. Nada mais foi concluído 

ou iniciado nesse período.  

 

Figura 89: Rede integrada proposta em 1993 pelo Metrô 

 

Fonte: Metrô, 1993. 

Nota: consulte o Anexo 7.25 para ver a figura ampliada. 

 

No período correspondente a essas discussões da rede de metrô com 

abrangência metropolitana, a EMPLASA desenvolveu o terceiro plano para a RMSP. 

O Plano Metropolitano da Grande São Paulo 1994-2010 manteve os princípios dos 

PMDIs, seus antecessores. Realizou excelente diagnóstico e prognóstico da RMSP, 

mas deixou muito a desejar quanto às propostas de intervenção e diretrizes para a 

ordenação territorial da metrópole, especialmente no que diz respeito a como 



 

 
 

239 

concretizar as diretrizes estabelecidas. O discurso reforçava a necessidade da 

redução das desigualdades socioterritoriais, com o fortalecimento de polos e 

centralidades, além da criação de outros novos (EMPRESA METROPOLITANA DE 

PLANEJAMENTO S. A., 1994, p.175-185). Em relação às diretrizes de transportes, o 

plano restringe-se a apresentar as metas de expansão da rede básica de metrô em 

curso na época, sem adotar ou mencionar as discussões que estavam em andamento. 

  

Voltando ao metrô, neste outro momento de crise de expansão, com baixo ritmo 

de crescimento da rede e paralisação das obras em andamento, retoma-se o discurso 

de conversão de parte do sistema ferroviário em linhas com padrão de metrô. Assim, 

com a proposta de 1998, denominada Programa Integrado de Transportes Urbanos, 

a rede de metrô (Figura 90) permaneceria com extensão semelhante à anterior, mas 

parte desta ocorreria através da conversão das linhas de trem existentes em metrô 

(cerca de 52 km) e o restante (cerca de 92 km) através das linhas de metrô novas ou 

existentes, como se o número em si – não sua abrangência espacial – fosse o 

elemento mais importante a ser tratado e divulgado. Na verdade, houve uma redução 

da extensão da rede metroviária, em comparação com a proposta anterior.  
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Figura 90: Rede integrada proposta, incorporando duas linhas ferroviárias como metrô em nível 

 

Fonte: STM, 1998.  

Nota: consulte o Anexo 7.26 para ver a figura ampliada. 
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Este desenho de rede só tomou forma recentemente, através das últimas 

inaugurações ocorridas, com oito anos de atraso em relação ao prazo previsto 

inicialmente e com alterações em relação à proposta inicial78.  

 

 

5.2.4.1. A era dos planos integrados de transporte não realizados  

 

 

Cabe lembrar neste ponto que o início da década de 1990 foi marcado pela 

transferência dos serviços de trens urbanos do governo federal, operados pela 

Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), para o Estado, momento em que foi 

criada a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) em 1992. A CPTM 

também absorveu os serviços dos trens metropolitanos da extinta Ferrovia Paulista 

S.A. (Fepasa) no mesmo período. As linhas municipais de ônibus eram controladas 

por seus municípios de atuação, e as intermunicipais, pela Empresa Metropolitana de 

Transportes Urbanos (EMTU). Este cenário institucional nunca facilitou a vida do 

morador da metrópole. Além de tarifas integrais para cada serviço, existiam também 

as dificuldades de integração dos diversos modos de transporte, sobre cuja solução 

já se discursava no início dos anos 1990. O estudo do Metrô apresentado em 1993 

menciona um Plano Metropolitano de Transporte Integrado, da Secretaria de Estado 

dos Transportes Metropolitanos – STM, que estaria em andamento naquela ocasião, 

com o seu apoio. 

É a partir de 1999 que esse discurso ganha peso e daí para frente uma série de 

planos e propostas comandados pela STM tomam a cena, ainda que pouco dessas 

propostas tenha sido efetivamente concretizado.  

Naquele ano foi lançado o Plano Integrado de Transportes Urbanos para 2020, 

o Pitu 2020, um dos mais completos planos sobre transporte publicados até o 

momento. Diversos técnicos e órgãos de governos municipais e estadual estiveram 

envolvidos na elaboração do Pitu 2020. Dessa forma foi possível atender aos diversos 

interesses envolvidos e propor algo que melhorasse os problemas de circulação. Com 

a Pesquisa Origem e Destino de 1997 concluída, a equipe de planejadores de 

                                            
78 Tais como supressão de estações na Linha 4-Amarela e alteração do modo utilizado para extensão da Linha 2-
Verde, de metrô convencional para monotrilho, a partir da estação Vila Prudente.  
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transporte tinha uma série histórica de quatro pesquisas, que lhes conferia uma 

grande segurança para realizar projeções futuras, com um horizonte de cerca de vinte 

anos. 

Segundo as análises do plano, que toma como estratégia mínima a rede de 

transporte prevista para 2002 naquela época, se novos investimentos não fossem 

feitos na RMSP, a tendência verificada era de agravamento dos problemas de 

circulação da metrópole (SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS, 

1999, p. 66).  

A proposta do Pitu 2020 era justamente expandir a infraestrutura existente, para 

que um número maior de regiões da metrópole paulistana fosse servido de transporte 

coletivo de caráter estrutural. Assumia-se em suas premissas que a rede sobre trilhos 

seria o principal modo de transporte da RMSP, alterando-se uma postura herdada 

desde o início do século XX, em que a implantação do metrô e outros modos de alta 

capacidade eram encarados como complemento do sistema viário. Havia, portanto, 

plena consciência de que era necessário se estabelecer um controle do uso do 

automóvel, limitando seu acesso às regiões centrais de São Paulo, oferecendo mais 

qualidade no serviço de transporte coletivo prestado. Apesar de propor melhorias no 

sistema viário, voltados para aumentar o desempenho dos ônibus, no plano ficava 

bem claro que seria preciso estabelecer medidas que desestimulassem o uso do 

transporte individual. Para isso estabeleceram-se medidas de gestão e preços para o 

transporte na RMSP, visando esse controle. Essas medidas previam a restrição da 

utilização do sistema viário como local para estacionar, a elevação dos preços de 

estacionamento na região central, a implantação de uma rede de estacionamentos 

dentro e fora do centro expandido, próximos às estações de metrô, além de pedágio 

urbano e um conjunto de linhas de micro-ônibus que fariam o serviço de distribuição 

da população a partir das estações da rede estrutural sobre trilhos para acesso a essa 

região.   

O plano tinha como premissas um conjunto de aspirações para a metrópole: uma 

cidade competitiva, saudável, equilibrada, responsável e cidadã. Investimentos em 

circulação de pessoas e mercadorias seriam necessários e calculados em mais de R$ 

30 bilhões (em valores de 1999). O Pitu 2020 avaliou três redes sobre trilhos 

diferentes, que serão apresentadas a seguir, resumidamente.  
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Figura 91: Rede Aberta, do Pitu 2020, proposta selecionada como estratégia recomendada 

 

Fonte: Pitu 2020, 1999. 

Nota: consulte o Anexo 7.27 para ver a figura ampliada. 

 

As discussões resultaram em uma rede sobre trilhos de caráter aberto – Rede 

Aberta (Figura 91), servindo não só ao centro expandido da capital, mas também a 

regiões da periferia e a outros municípios. A distribuição mais uniforme da rede 

permitiria o acesso rápido ao sistema de alta capacidade e também maior integração 

das diferentes regiões da metrópole através de um único modo de transporte. Foram 

propostos 284 km de metrô (173,4 km de novas linhas de metrô pesado, 63,5 km de 

metrô em nível – trem convertido para metrô – e 52,2 km de metrô leve ou Veículo 

Leve Sobre Trilhos – VLT), 88 km de melhorias nas linhas de trem metropolitano, 44 

km de trem especial ligando os aeroportos e 177 km de trem regional, reativando 

algumas linhas de passageiros de longo percurso, que ligariam a RMSP a Campinas, 

São José dos Campos e Sorocaba.  

Como contraponto, foram propostas outras duas formas de rede sobre trilhos, 

uma que serviria ao centro expandido de São Paulo, chamada de Rede Central (Figura 

92), que foi o ponto de partida das discussões. Outra rede, a chamada Rede Densa 
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(Figura 93), também foi proposta, porém atendendo somente a área já consolidada da 

cidade. Segundo as descrições do Pitu 2020, a rede que melhor atendeu às demandas 

projetadas e expectativas em relação à visão futura de metrópole foi a Rede Aberta. 

Foram ainda previstos corredores de ônibus de média capacidade para a RMSP 

(Figura 94), linhas complementares de ônibus na região central, políticas de 

estacionamento (Figura 95), além de medidas relacionadas à integração tarifária entre 

os modos de transporte.  

 

Figura 92: Rede Central, parte integrante dos estudos do Pitu 2020 

 

Fonte: Pitu 2020, 1999. 

Nota: consulte o Anexo 7.28 para ver a figura ampliada. 
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Figura 93: Rede Densa, parte integrante dos estudos do Pitu 2020 

 

Fonte: Pitu 2020, 1999. 

Nota: consulte o Anexo 7.29 para ver a figura ampliada. 

 

No discurso do Pitu 2020 acreditava-se que a rede estrutural sobre trilhos seria 

capaz de induzir e ordenar o crescimento da metrópole, reduzindo suas disparidades. 

A proposta selecionada – Rede Aberta – foi bastante condizente com essa crença por 

dar maior equidade de acessibilidade ao território metropolitano.  
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Figura 94: Infraestrutura de transporte coletivo prevista no Pitu 2020 

 
Fonte: Pitu 2020, 1999.  
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Figura 95: Serviços complementares à rede estrutural sobre trilhos do Pitu 2020  

 

 

Fonte: Pitu 2020, 1999.  

 

 

5.2.4.2. Os planos diretores estratégicos 

 

Os principais aspectos da legislação atual foram abordados no capítulo 3.6 do 

estudo. Cabe alguns comentários sobre sua relação com as redes estruturais de 

transporte.  
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No plano diretor de 2002 há o reconhecimento da necessidade de acesso à terra 

urbana pelas camadas de mais baixa renda da população, com: instituição das Zonas 

Especiais de Interesse Social (ZEIS); distribuição espacial da população e das 

atividades econômicas para correções das distorções do crescimento urbano; a 

proposição de uma rede de centralidades (Figura 96); e priorização do transporte 

coletivo público sobre o individual, através da implantação de corredores de ônibus e 

faixas exclusivas. Preconizava ainda a articulação com os demais municípios da 

RMSP, além do Estado e da União.  
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Figura 96: Rede de centralidades proposta pelo PDE de 2002 

 

Fonte: PMSP, 2002. 

 

Previa-se o estímulo à ocupação de áreas já consolidadas, revertendo seu 

esvaziamento, regularização fundiária e requalificação de vias expressas, avenidas e 
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dos corredores de ônibus já implantados e deteriorados. No PDE de 2002 ficou 

definido um macrozoneamento que dividiu a cidade em sete macroáreas, com um 

conjunto específico de objetivos para cada uma delas que direcionavam as ações para 

tornar o território da cidade mais equilibrado quanto à qualidade urbana e distribuição 

de atividades e de população. 

No setor de transportes, almejava-se tornar acessibilidade e mobilidade da 

população mais homogêneas e, além de implantar corredores de ônibus, participar da 

implantação de novas linhas de metrô e modernização das ferrovias. A urbanização 

passaria a ser organizada por elementos estruturadores, como os eixos de transporte 

coletivo, e integradores, como os equipamentos urbanos. Foi introduzida a 

possibilidade de adensamento populacional e intensificação das atividades ao redor 

dos eixos estruturais de transporte (Artigo 121), através da adoção de Áreas de 

Intervenção Urbana (Artigo 122) que não foram implementadas por exigirem 

regulamentação específica.  

Em relação à rede de transporte (Figura 97), o PDE de 2002 considerou parte 

da rede proposta no Pitu 2020, apresentado em 1999, mas não há explicação de que 

critério foi utilizado para a escolha das linhas presentes no plano em detrimento das 

que não foram selecionadas.  
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Figura 97: Rede estrutural de transporte do PDE 2002 

Fonte: PMSP, 2002. 
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Em 2004, a STM lançou o programa Prioridade na Rede 2010 que, segundo o 

Metrô (2006, p. 17), visava “(...) consolidar uma rede sobre trilhos que propiciasse 

atender, já em 2010, os principais objetivos e metas previstos para 2020 (...)”, 

conforme as diretrizes do Pitu 2020. Além da ampliação da rede de metrô para cerca 

de 90 km (Figura 98), extensão alcançada apenas em 2018, a CPTM, ignorando o 

desenho de rede estabelecido no Pitu 2020, propunha que todo o serviço de trens 

fosse modernizado para operar com níveis de oferta e qualidade semelhantes ao 

metrô, com a incorporação de dois serviços expressos e uma nova linha até Guarulhos 

(inaugurada em 2018). Ressalte-se que a CPTM herdou uma infraestrutura ferroviária 

bastante deteriorada das operadoras anteriores. Embora essa modernização plena 

fosse benéfica a toda população, não ter eleito prioridades para a concretização dessa 

intenção, como foi feito no Pitu 2020, pode explicar por que ela ainda não foi concluída. 

Mudando as propostas para o sistema ferroviário estabelecidas no Pitu 2020, a CPTM 

abriu espaço para uma rediscussão da rede de metrô baseada nos novos parâmetros 

propostos para o trem, resultando em um retrocesso na abrangência espacial da rede, 

conforme será visto a seguir. 
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Figura 98: Linhas do Programa Prioridade na Rede 

 

Fonte: Metrô, 2006.  

Nota: consulte o Anexo 7.30 para ver a figura ampliada. 

 

Ao mesmo tempo que a STM apresentava o Prioridade na Rede 2010, o Metrô 

detalhava a Rede Aberta do Pitu 2020, chegando à proposta apelidada de Rede Azul 

(Figura 99), com cerca de 260 km de extensão. Paralelamente, propôs uma rede 

denominada Distributiva (Figura 100), com 205 km de extensão, sob o argumento de 

que as áreas periféricas têm vida própria e que “(...) não é mais válido o paradigma 

da dependência total entre centro e periferia” (METRÔ, 2006, p. 41), e as viagens que 

ali ocorressem seriam atendidas pelos trens modernizados, conforme proposta da 

CPTM, e pelos ônibus. A dinâmica própria das áreas periféricas reforça a necessidade 

de suporte a essa nova situação, não a concentração de infraestrutura em uma área 

já privilegiada, ao contrário do que argumenta o Metrô em seu estudo para a Rede 

Essencial e seus trechos prioritários (2006, p. 7).  
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Figura 99: Rede Azul 

 
Fonte: Metrô, 2006. 

Nota: consulte o Anexo 7.31 para ver a figura ampliada. 
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Figura 100: Rede Distributiva 

 

Fonte: Metrô, 2006. 

Nota: consulte o Anexo 7.32 para ver a figura ampliada. 

 

Além de concentrar sua nova proposta de 205 km de extensão em um raio 

aproximado de 5 km ao redor do centro79 – equivale ao centro expandido da cidade –

, alegando a necessidade de realizar “menor investimento”, o Metrô realizou nova 

simplificação dessa rede e propôs uma outra rede de extensão ainda menor, com 163 

km, denominada Rede Essencial (Figura 101) que, segundo seu relatório, teria 

atendimento equivalente em demanda e abrangência ao da Rede Distributiva – raio 

aproximado de 5 km –, visando à implantação até 2020. Ainda que do ponto de vista 

de atendimento aos maiores volumes de viagens as redes Distributiva e Essencial 

apresentassem desempenho que as justificassem como rede, cabe ressaltar que sua 

abrangência desconsiderou a necessidade de alcançar as áreas mais populosas da 

cidade e de dar suporte à referida independência das áreas periféricas. 

                                            
79 Para comparar, a extensão da área urbanizada da RMSP mede cerca de 100 km na direção leste-oeste e cerca 
de 60 km na direção norte-sul.  
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Figura 101: Rede Essencial 

 

Fonte: Metrô, 2006. 

Nota: consulte o Anexo 7.33 para ver a figura ampliada. 

 

No ano de 2006, uma nova edição do Pitu foi publicada, com o horizonte adiado 

para o ano de 2025. O Pitu 2025 incorporava em seu discurso a necessidade de 

ampliação da solução do problema de circulação da RMSP para além das redes de 

transporte estruturais, adotando-se também mudanças no uso e ocupação do solo. 

Foram discutidas duas alternativas de rede sobre trilhos: a primeira, aqui chamada 

Alternativa Concentrada (Figura 102), incorporava as propostas da CPTM e do Metrô 

tais e quais vistas anteriormente, acrescidas do que foram chamados corredores 

urbanísticos, cujo modo de transporte a ser adotado – veículo leve sobre trilhos ou 

corredores de ônibus – não ficou claro; a segunda rede, denominada Estratégia 

Ampliada (Figura 103), equivalente em extensão à proposta anterior, propunha 

conceitos semelhantes à Rede Aberta do Pitu 2020, buscando direcionar a expansão 

do metrô para áreas periféricas, de modo a dar suporte ao desenvolvimento territorial 

daquelas regiões.  
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Figura 102: Alternativa Concentrada do Pitu 2025 

 

Fonte: Pitu 2025, 2006.  

Nota: consulte o Anexo 7.34 para ver a figura ampliada. 

 

Essa segunda rede, alternativa à primeira, ainda apresentava diretrizes para 

expansões futuras, complementando a rede considerada prioritária. Incluindo os 

corredores urbanísticos, a Rede Concentrada do Pitu 2025 teria 267 km de extensão 

enquanto a Estratégia Ampliada teria cerca de 280 km. A rede selecionada foi a da 

estratégia concentrada, que muito deveu às diretrizes do Pitu 2020. Deveu também 

como se daria a conexão da rede sobre trilhos proposta com os corredores 

urbanísticos, e como seu atendimento – da rede – seria estendido para outras áreas 

futuramente. Também não deixou claro como a rede daria suporte às mudanças de 

uso e ocupação do solo incorporadas ao discurso, bem como que mudanças seriam 

necessárias. A proposta final claramente contradiz as diretrizes do próprio Pitu 2025, 

de uma cidade com usos mais equilibrados, uma vez que a rede final estava 

concentrada na região mais central da metrópole, desequilibrando a oferta de 

transporte – e de acessibilidade, consequentemente. Cabe relembrar, conforme 

apresentado no capítulo 3.4, que as avaliações de alterações no uso do solo com a 
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utilização do TRANUS sofreram dificuldades durante a elaboração do Pitu 2025, 

sendo adiadas para um estudo posterior80, este construído para justificar o desenho 

de uma rede já escolhida e cujo suporte à sustentabilidade da cidade e das 

transformações no tecido urbano almejadas é questionável. 

 

Figura 103: Estratégia Ampliada de rede, do Pitu 2025 

 

Fonte: Pitu 2025, 2006. 

Nota: consulte o Anexo 7.35 para ver a figura ampliada. 

 

Após a publicação da Pesquisa Origem e Destino de 2007, a STM não lançou 

uma nova versão do Plano Integrado de Transportes Urbanos. Apenas atualizações 

da rede. Em 2010, todos os projetos de expansão em curso foram compilados em um 

programa de governo denominado Plano Expansão SP (Figura 104). Conforme afirma 

Isoda (2013, p. 98), apesar de se afirmar um plano, o Expansão SP é na verdade uma 

compilação de obras em curso, nem sempre articuladas como um sistema integrado 

de transportes.   

                                            
80 Em 2009, conforme apresentado no capítulo 3.4. 
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Figura 104: Rede do Plano Expansão SP 

 

Fonte: Isoda, 2013 e STM, 2013. 

Nota: consulte o Anexo 7.36 para ver a figura ampliada. 

 

A rede ali divulgada trazia uma contradição em relação à proposta do Pitu 2025: 

as linhas, ao contrário das diretrizes do Metrô expressadas pela Rede Essencial, 

haviam ultrapassado os limites do centro expandido, chegado à periferia, em alguns 

casos com metrô pesado e, em outros, com metrô leve, tipo monotrilho, 

desequilibrando a proposta defendida. Esse novo “desenho” mantinha concentrado 

no centro expandido a maioria das integrações da rede, com extensos trechos de linha 

para a periferia praticamente sem integrações. Além disso, um conjunto de linhas de 

monotrilho nas regiões leste e sudeste foram propostas – e parte já executada – sem 

promover conexão direta com áreas de interesse da população, obrigando-as a utilizar 

outras linhas da rede para alcançar seus destinos. As melhorias do trem metropolitano 

permaneciam em andamento – e ainda permanecem. A rede do Plano Expansão SP 

previa, ao contrário do discurso anterior, uma rápida expansão da rede, deixando o 

metrô com aproximadamente 168 km de extensão até 2014, alcançando extensão 

semelhante à proposta na Rede Essencial, mas atingindo pontos da periferia com 
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grande concentração de população, porém sem dar suporte às relações periferia-

periferia mencionadas no estudo de 2006 elaborado pelo Metrô (Rede Essencial).  

 

Os anos 2000 foram marcados pela introdução da bilhetagem eletrônica e o 

início da integração tarifária intermodal na Região Metropolitana de São Paulo, só 

concretizada por força da iniciativa do Município de São Paulo, com a implantação do 

Bilhete Único (BU), primeiramente nos ônibus, em 2004, o que mudou drasticamente 

a relação entre oferta e demanda de transporte. A explosão de demanda ocorrida a 

partir de 2007, quando a utilização do BU foi estendida a toda rede metroferroviária 

(sobre trilhos), somada à promessa de investimentos acelerados na expansão da rede 

de metrô, suscitou a proposição de uma rede ampliada (Figura 105), estendida a 

diversos municípios da região metropolitana, com perspectivas de implantação até 

2030. A estratégia divulgada em 2013 não contou com estudos alternativos para 

comparação de desempenho, diferentemente do Pitu 2020 e do Pitu 2025.  

 

Figura 105: Rede Metropolitana para 2030 

 

Fonte: STM, 2013. 

Nota: consulte o Anexo 7.38 para ver a figura ampliada. 
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O estudo incorporou desta vez novas ampliações do Metrô e também da CPTM. 

O metrô proposto chegaria a 346 km de extensão – inclui 85 km de metrôs leves 

propostos pelo Metrô – e o trem metropolitano a 469 km – inclui 122 km de metrôs 

leves propostos pela CPTM. É, sem dúvidas, a maior rede em extensão e abrangência 

territorial proposta até a atualidade, talvez buscando atingir a grande extensão da área 

urbana da RMSP. A alta densidade de linhas previstas na região central foi mantida 

como na Rede Essencial e no Pitu 2025. Neste caso, todavia, foram acrescidas novas 

extensões radiais e linhas perimetrais na periferia metropolitana, tornando-se estas 

linhas a grande diferença desta rede em comparação com as anteriores. O estudo, na 

verdade, assim como o Expansão SP de 2010, reúne as diversas propostas e 

horizontes de investimentos das empresas de transporte – inclui EMTU e SPTrans, 

do Município de São Paulo –, não havendo grandes interferências da STM em relação 

às proposições feitas, a não ser alguns pequenos ajustes. Não é um plano, na 

verdade. 

 

 

5.2.4.3. A revisão do PDE do Município de São Paulo e as proposições 

do PDUI 

 

 

A partir da rede estrutural apresentada pela STM em 2013, a Prefeitura de São 

Paulo revisou seu plano diretor, aprovando em 2014 sua nova versão, e, em 2016, o 

novo zoneamento (Figura 106). A redação do novo PDE é mais direta em relação à 

versão anterior, enfatizando as transformações desejadas para o território. Revisa o 

macrozoneamento (Figura 107), estabelecendo novos limites, classificação e 

objetivos para as macroáreas de atuação, mas com o objetivo comum de reduzir as 

disparidades do território. Define a rede de transporte coletivo estrutural como base 

para transformação da estrutura urbana, utilizando para isso a rede existente, e abre 

a possibilidade de a rede comprometida ser incorporada também como 

transformadora e estruturadora. Essa diretriz resulta na instituição das Zonas de 

Estruturação da Transformação Urbana, as ZEUs e ZEUPs, incorporadas à lei de 

zoneamento, abrindo a possibilidade de formação de uma nova rede de centralidades 

e locais de adensamento e diversificação de usos. A conexão das diretrizes de 

reordenação do espaço urbano com a rede de transporte coletivo estrutural 
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certamente é a maior novidade do PDE. Sua proposta possibilita maior distribuição e 

diversificação das atividades no território do município, desaparecendo a extensa área 

de “uso misto de baixa densidade”, classificada como Z2 pela lei de 1972, que não 

disciplinava os usos das áreas periféricas e tampouco dava a oportunidade de essas 

áreas sofrerem transformações de modo a diminuir os contrastes com regiões mais 

desenvolvidas.  

O PDE de 2014 reitera as ZEIS e instrumentos do Estatuto da Cidade como 

elementos para redução das desigualdades espaciais e disciplinamento do uso do 

solo. Institui: novas diretrizes para o zoneamento, ordenamento e reestruturação 

urbana, deixando como possibilidade a proposição de projetos de intervenção urbana, 

que seriam indutores de transformação do tecido urbano, para superação de 

problemas; polos estratégicos de desenvolvimento econômico; centralidades polares 

e lineares; polos de economia criativa; parques tecnológicos; polos de 

desenvolvimento rural sustentáveis; e zona predominantemente industrial. Todas são 

intervenções pontuais, tidas como capazes de transformar o entorno. O plano diretor 

ainda institui o sistema municipal de mobilidade, no qual se inclui o sistema de 

transporte coletivo e o sistema viário. Preconiza o aumento da participação do 

transporte coletivo e não motorizado na divisão modal, com sua priorização.  
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Figura 106: Zoneamento do Município de São Paulo, de 2016 

 

Fonte: PMSP, 2016. 
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Figura 107: Macrozoneamento do Município de São Paulo, de 2016 

 

Fonte: PMSP, 2016. 
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No capítulo 3.6 foram apresentadas as principais propostas do PDUI, de 

interesse para este estudo. A exemplo das diretrizes do PUB, o PDUI em estudo 

conecta as diretrizes de desenvolvimento urbano, com destaque para as novas 

centralidades (Figura 108), diretamente com a rede estrutural de transporte sobre 

trilhos. Pode-se perceber uma grande aposta no PDUI em superar as desigualdades 

territoriais através do desenvolvimento de novas centralidades em regiões mais 

periféricas carentes, com o suporte das linhas metroferroviárias, destacando-se as 

linhas perimetrais, que dariam maior independência a essa porção do território em 

relação às centralidades metropolitanas. Essas novas centralidades propostas estão 

desenhadas exatamente sobre a rede de transporte estrutural sobre trilhos – parte 

existente e parte proposta –, indicando a predileção do PDUI à capacidade de 

ordenação do espaço urbano pela rede estrutural.    

 

Figura 108: Centralidades propostas no PDUI 

 

Fonte: PDUI, 2017. 

Nota: consulte o Anexo 1.4 para ver a figura ampliada. 
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Como é possível observar, apenas recentemente há uma conexão na RMSP 

entre o planejamento urbano e o planejamento de transporte. Entretanto, essa 

conexão é parcial, pois nem os planos urbanos – exceto o PUB – desenharam redes 

de transporte estruturais sobre trilhos que dessem suporte aos seus objetivos, nem as 

redes estruturais sobre trilhos desenhadas pelos órgãos de transporte – reunidos pela 

STM – consideraram diretrizes de desenvolvimento estabelecidas nos planos 

urbanos. Essa conexão incompleta pode ser em parte explicada pela atuação das 

diferentes esferas de governo no planejamento e execução tanto da infraestrutura de 

transporte coletivo quanto de outras intervenções que visam transformar o território, 

estabelecidas nos planos urbanos. De fato, enquanto a União tem o papel de definir 

as políticas macroeconômicas e de atribuir as funções dos estados e municípios – ao 

estabelecer seus limites de atuação, interferindo em questões de caráter regional e 

local, sem reconhecer a complexidade da escala metropolitana e a necessidade de 

ações no território que considerem essa escala para superação de problemas –, o 

Governo do Estado de São Paulo cuida do planejamento da rede estrutural sobre 

trilhos metropolitana e do plano metropolitano, e os municípios cuidam isoladamente 

de seus planos diretores de desenvolvimento e detêm constitucionalmente a 

prerrogativa de controlar as leis de parcelamento, uso e ocupação do solo.   
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5.2.5. A rede atual, longe das necessidades da RMSP  

 

 

Embora as ações do governo tenham deixado em andamento um conjunto de 

novas linhas e extensões – em implantação ou contratadas – que elevam a rede de 

metrô aos 164 km de extensão, não há ainda perspectivas de prazo para conclusão 

dessas obras. Algumas ainda não iniciaram, mesmo as contratadas (Figura 109); 

outras linhas iniciadas pararam por diversos problemas (caso da Parceria Público-

Privada da Linha 6-Laranja), e as que estão em andamento sofrem constantes atrasos 

na sua conclusão (caso da Linha 17-Ouro – monotrilho). Das novas linhas de trem 

metropolitano apresentadas, somente 10 km de fato se somaram às linhas 

existentes81. É possível deduzir que a rede de 2030 divulgada pela STM dificilmente 

será concluída nesse horizonte.  

Através de uma rápida análise da rede atualmente comprometida é possível 

concluir que a articulação das linhas é bastante diferente no território: se se tomar a 

Linha 1-Azul por base, essa articulação é praticamente inexistente no lado leste, onde 

as linhas quase não formam rede, ficando “penduradas” umas nas outras, enquanto o 

lado oeste da Linha 1 é bastante articulado entre si, constituindo uma rede de fato. 

Outro contraste é o número de linhas em implantação nas regiões onde se concentra 

a população de alta renda, continuamente privilegiada em detrimento das regiões mais 

pobres e carentes da metrópole. São quatro novas linhas servindo as áreas mais ricas 

(4-Amarela, 5-Lilás, 6-Laranja e 17-Ouro) contra três novas (6-Laranja, 13-Jade e 15-

Prata) e um prolongamento (9-Esmeralda) nas regiões mais pobres da cidade, sendo 

que para uma das regiões mais carentes sobrou o serviço de um monotrilho (Linha 

15-Prata).  

  

                                            
81 O crescimento da rede de metrô da RMSP pode ser consultado no Anexo 8. 
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Figura 109: Rede comprometida, com destaque para a rede existente em 2018 

 

Fonte: Metrô, 2018. 

Nota: consulte o Anexo 7.39 para ver a figura ampliada. 

  

 

5.2.6. O que se pode concluir? 

 

 

De 1898 a 2018, isto é, em 120 anos, entre redes teóricas, alternativas avaliadas 

e aquelas com alguma intenção real de implantação, foram desenhadas 37 redes de 

metrô, uma a cada três anos, praticamente. Propositalmente, a área urbanizada até 

1949 foi destacada nas figuras das redes propostas a partir de 1950 (a partir da Figura 

72). Isso já deu uma noção de que grande parte das linhas de metrô estudadas a partir 

de meados de século XX pouco ultrapassaram os limites dessa área, deixando grande 

parte do território sem proposição de atendimento. Até o momento, com tantas 

discussões e atrasos de implantação, desenho de rede algum foi concretizado. A partir 

da criação do Metrô, foram diversas “idas e vindas”, com redes mais concentradas em 

alguns momentos e mais dispersas em outros. A rede de 1968 até se justificaria com 
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aquele desenho se fosse implantada no tempo previsto – 10 anos para os primeiros 

sessenta quilômetros – e necessitaria de complementação para atender plenamente 

a cidade. Mesmo com as alterações na rede ocorridas em 1975 seria necessário 

posteriormente complementação da rede. Era de se esperar que revisões dessa rede 

fossem propostas, em consequência dos atrasos ocorridos na sua implantação, da 

evolução dos dados de viagens obtidos através da série de Pesquisas OD e das 

alterações de uso e ocupação do solo que aconteceram na RMSP. Entretanto, o 

número de revisões oficiais da rede em cinquenta anos é algo um tanto exagerado: 

a) 1968 – Rede do Consórcio HMD; 

b) 1975 – Rede básica de metrô, com a introdução da Linha 3-Vermelha; 

c) 1982 – Revisão da rede básica, com redução do número de linhas e resgate 

dos ramais; 

d) 1985 – Rede mínima de metrô; 

e) 1993 – Rede de caráter metropolitano; 

f) 1998 – Programa Integrado de Transportes Urbanos; 

g) 1999 – Rede Aberta do Pitu 2020; 

h) 2006 – Rede concentrada do Pitu 2025; 

i) 2010 – Programa Expansão SP; 

j) 2013 – Atualização da rede metropolitana de alta e média capacidade. 

  

 Houve uma revisão a cada cinco anos em média, cada rede com um desenho 

completamente distinto do outro, em extensão, densidade de linhas e regiões de 

prioridade de atendimento.  

 

 

5.3. Abrangência da rede na cidade – indicador P 

 

 

Como parâmetro de comparação, foi calculada a abrangência de cada uma das 

redes apresentadas no capítulo anterior, utilizando-se para isso o Indicador P, 

apresentado no capítulo 4.1.1 do estudo, adotando-se um buffer de 1 km ao redor do 

eixo das linhas (Figura 31). Foram descontadas as sobreposições ocorridas por causa 

dos cruzamentos ou trechos paralelos e adjacentes. Foram realizados dois cálculos: 
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um em que as ferrovias não foram contabilizadas por se tratar de uma infraestrutura 

presente no território desde o século XIX, uma constante a atenuar os resultados e 

diminuir os contrastes entre as redes; outro considerando a ferrovia de acordo com 

sua extensão e traçado, conforme a época da proposição da rede de metrô (até 1956; 

entre 1956 e 1999; e após 2000). A intenção desta análise é apresentar um parâmetro 

alternativo de comparação das redes de metrô propostas82, com a maior sensibilidade 

possível entre os números. As análises que seguem adotaram os resultados obtidos 

sem considerar a ferrovia para captar maiores contrastes. Nas redes mais atuais foram 

consideradas as linhas futuras propostas pela CPTM, por se tratar de um acréscimo 

na rede sobre trilhos. Com essa área de abrangência foi possível estabelecer uma 

proporcionalidade entre as redes e a área urbanizada da RMSP. Por causa da 

disponibilidade de informação oficial, a área urbanizada ficou limitada ao ano de 

201183, o que pode dar a falsa impressão de estagnação de crescimento da cidade. 

Na verdade, esse crescimento continuou após 2011 (Figura 110), indicando que as 

redes propostas após este período estão ainda mais distantes da realidade da RMSP.  

 

Figura 110: Exemplo de cobertura com buffer de 1 km para cada lado do eixo da linha (esquerda); 
exemplo de áreas urbanizadas após 2011 - fora da mancha cinza (direita) 

 

 

Fonte: EMPLASA e Bing. 

                                            
82 É muito comum vermos comparações de extensão e tempo de implantação como recurso de crítica ao metrô de 
São Paulo, a exemplo das constantes matérias veiculadas pela mídia comparando-o ao metrô da Cidade do 
México. Utilizar um método mais complexo tornaria as comparações mais ricas e, na comparação de transporte 
estrutural sobre trilhos entre cidades, as linhas de trem seriam consideradas, algo que a Cidade do México tem 
pouco.  

83 Até 2002, dados fornecidos pela EMPLASA; a área urbanizada de 2011 foi obtida através do site 
http://www.cati.sp.gov.br/portal/imprensa/noticia/cati-disponibiliza-mapeamento-de-areas-urbanas-para-gestores-
publicos, da Secretaria Estadual de Agricultura. Esse mapeamento foi utilizado como referência para se ter noção 
do crescimento após 2002, mas não foi incluído nos mapas de rede do período correspondente.  
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As propostas anteriores à criação do Metrô têm uma proporção de cobertura do 

território metropolitano (Figura 111) muito variável, em função do crescimento da área 

urbanizada e da grande variação da extensão das redes. Sem considerar a ferrovia 

no cálculo, cabe destacar os estudos: da Light, de 1927, com menos de 20 km de 

extensão, que cobria aproximadamente 41% da área urbanizada de 1929; e da PMSP, 

elaborada por Prestes Maia, de 1956, com quase 100 km de extensão, que cobria 

apenas 18% do território urbanizado de 1962. A rede de bondes chegou a cobrir quase 

26% do território metropolitano, se se considerar a área urbanizada de 1962, a mais 

próxima do momento de auge do sistema, antes de seu desmonte e desativação. 

Para as propostas após a criação do Metrô, cabe destacar as coberturas para 

algumas das redes. A rede completa do Relatório HMD, de 1968, cobriria cerca de 

19% do território da metrópole de 1974; a rede de 1975, cerca de 16% da área 

urbanizada de 1980; a rede apresentada em 1993 cobriria aproximadamente 17% da 

área urbanizada de 1997; a Rede Aberta do Pitu 2020, 23% do território urbanizado 

até 2002; já a Essencial, menos da metade disto para a mesma área. A rede prevista 

pela STM para 2030 é uma das maiores: cobriria quase 32% da área urbanizada de 

2011. Neste caso, foram contabilizadas as linhas propostas pela CPTM. A rede 

atualmente comprometida deverá atingir aproximadamente 13% da área urbanizada 

de 2011, incluindo a ligação da CPTM até Guarulhos; a rede metroferroviária a ser 

inaugurada até o fim de 2018 cobrirá somente 9%.  

A tabela a seguir apresenta os cálculos para cada uma das redes aqui 

apresentadas.  
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Figura 111: Quadro apresentando o Indicador P, com nível de abrangência das redes apresentadas 

buffer 

1 km 

SEM 

ferrovia  

(A')

buffer 

1 km 

COM 

ferrovia  

(A")

Ano de 

Referência

Tamanho 

[km²] (B)

(A'/B*100%)

sem 

ferrovia

(A"/B*100%)

com 

ferrovia

Bondes 1900 353,00 228,30 555,10 1.962 874,38 26,11 63,48 63

1 Benedito Galvão de Moura Lacerda 1898 1.914 36,72 0,00 -

2 Felipe Antônio Gonçalves 1906 50,73 73,01 425,80 1.914 36,72 198,83 1.159,59 64

3 Metrô da Light 1927 19,81 39,50 403,70 1.929 96,55 40,91 418,13 65

4 Metrô da Cantareira 1928 34,85 61,40 436,90 1.929 96,55 63,59 452,51 66

5 Metrô do Plano de Avenidas 1929 64,81 113,50 457,50 1.929 96,55 117,56 473,85 68

6 Eng, Mário Lopes Leão 1945 48,70 92,24 445,20 1.949 271,56 33,97 163,94 69

7 Metrô de Paris 1947 40,61 73,27 421,00 1.949 271,56 26,98 155,03 70

8 Cia, Geral de Engenharia 1948 54,59 100,60 444,10 1.949 271,56 37,05 163,54 71

9 PMSP - Prestes Maia 1956 100,00 157,00 468,20 1.962 874,38 17,96 53,55 72

10 Rede Departamento de Urbanismo 1957 43,01 81,81 517,70 1.962 874,38 9,36 59,21 73

11 PMSP - Revisão de 1957 1957 30,59 61,85 513,40 1.962 874,38 7,07 58,72 74

12 HMD 1968 141,88 213,30 645,60 1.974 1.151,55 18,52 56,06 75

13 PUB 1969 239,18 376,10 787,30 1.974 1.151,55 32,66 68,37 76

14 Rede Básica - Metrô (alternativa a) 1975 219,75 333,10 683,40 1.980 1.395,64 23,87 48,97 78

15 Rede Básica - Metrô (alternativa b) 1975 229,84 320,70 686,80 1.980 1.395,64 22,98 49,21 79

16 Rede Básica - Metrô (alternativa c) 1975 162,31 256,50 617,90 1.980 1.395,64 18,38 44,27 80

17 Rede Básica - Metrô 1975 130,02 224,70 633,00 1.980 1.395,64 16,10 45,36 81

18 Rede Básica - Metrô 1982 89,76 155,20 581,30 1.985 1.589,46 9,76 36,57 82

19 Rede Mínima - Metrô 1985 70,08 128,50 560,30 1.985 1.589,46 8,08 35,25 83

20 Plano estratégico de expansão - Metrô (alt. a) 1990 169,16 227,30 665,60 1.992 1.663,85 13,66 40,00 86

21 Plano estratégico de expansão - Metrô (alt. b) 1990 200,94 332,70 690,50 1.992 1.663,85 20,00 41,50 87

22 Plano estratégico de expansão - Metrô (alt. c) 1990 216,90 368,20 739,00 1.992 1.663,85 22,13 44,42 88

23 Rede 2000 (DEAK) 1990 254,56 420,30 771,50 1.992 1.663,85 25,26 46,37 84

24 Rede de Metrô 2010: Parâmetros espaciais 1991 230,27 377,90 770,10 1.992 1.663,85 22,71 46,28 85

25 Rede 2010 - revisão 1993 179,60 290,00 688,00 1.997 1.663,85 17,43 41,35 89

26 Programa Integrado de Transportes Urbanos 1998 92,04 169,40 595,60 2.002 2.198,99 7,70 27,09 90

27 Rede Aberta PITU 2020 1999 303,19 505,90 865,00 2.002 2.198,99 23,01 39,34 91

28 Rede Central PITU 2020 1999 221,65 370,80 762,90 2.002 2.198,99 16,86 34,69 92

29 Rede Densa PITU 2020 1999 216,41 272,20 670,40 2.002 2.198,99 12,38 30,49 93

30 Programa Prioridade na Rede 2004 88,65 163,40 543,10 2.011 2.281,98 7,16 23,80 98

31 Rede Essencial 2006 163,33 245,40 604,40 2.011 2.281,98 10,75 26,49 101

32 Rede Distributiva 2006 202,98 282,00 633,20 2.011 2.281,98 12,36 27,75 100

33 Rede Azul 2006 257,57 435,60 773,90 2.011 2.281,98 19,09 33,91 99

34 Rede Concentrada PITU 2025 2006 266,76 403,80 721,50 2.011 2.281,98 17,70 31,62 102

35 Rede Alternativa PITU 2025 2006 279,49 458,60 763,30 2.011 2.281,98 20,10 33,45 103

36 Expansão São Paulo 2010 168,30 290,40 647,80 2.011 2.281,98 12,73 28,39 104

37 Rede Metropolitana de Transportes - 2030 2014 468,19 727,40 1.024,00 2.011 2.281,98 31,88 44,87 105

38 Rede Comprometida 2016 164,11 296,30 647,40 2.011 2.281,98 12,98 28,37 109

39 Rede Prevista até 2018 2018 101,20 207,90 579,30 2.011 2.281,98 9,11 25,39 -

Redes sobre trilhos Ano
Extensão 

[km]

Área Urbanizada

Figura 

nº 

(ref.)

Cobertura [km²] Indicador P

 

Fonte: Cálculos do autor. 



 

 
 

273 

Outro aspecto a frisar dessa análise refere-se a duas situações distintas no 

planejamento do metrô paulistano: a primeira, não concretizada, até a década de 

1950, em que as redes desenhadas têm grande semelhança de traçado, ainda que 

tenham variações de acesso ao centro ou de extensão; a segunda, que dá suporte à 

implantação do metrô, em que a rede varia drasticamente em sua forma e extensão, 

dos anos sessenta até a atualidade, como comentado anteriormente.  

 

 

5.3.1. Muitas redes, poucos resultados 

 

 

A necessidade de descentralização das atividades, tornando o uso do solo mais 

homogêneo e mais autônomo nas áreas periféricas, é um dos aspectos mais 

discutidos nos estudos e planos urbanísticos que procuravam – ou procuram, no caso 

das leis atuais – apontar saídas para o problema do grande crescimento de São Paulo 

durante o século XX, que ocorreu sem um processo de urbanização que procurasse 

manter o equilíbrio na distribuição das atividades e população, evitando os problemas 

socioespaciais que assolam a metrópole. Essa diretriz está presente desde a 

apresentação do Relatório da SAGMACS, em 1957. Estes mesmos estudos apontam 

para a igual necessidade de se priorizar o transporte coletivo em detrimento do 

individual, apesar de não perder o vínculo com as propostas rodoviaristas, ao 

apresentar vias expressas como parte da solução para os congestionamentos, o que 

certamente estimularia o uso do automóvel. Apenas no Plano Urbanístico Básico 

houve um desenho de linhas metroviárias, ampliando a proposta contida no Relatório 

HMD, elaborado para apoiar a implantação da primeira linha de metrô. Os demais 

estudos ou ficaram na citação ou reiteraram projetos contemporâneos de rede de 

metrô, mesmo o PDUI com suas diretrizes de reorganização territorial que utilizam a 

rede estrutural sobre trilhos apresentada em 2013 para direcionar o desenvolvimento 

metropolitano às áreas periféricas. São poucos os estudos de redes analisados para 

este trabalho em que se constatou a participação de órgãos externos ao Metrô – ou 

aos transportes sobre trilhos, quando a STM assumiu o planejamento –, com efetiva 

colaboração no desenho da rede futura, com a intenção de transformação territorial. 

Além do PUB, isso se nota no Pitu 2020. No Pitu 2025, apesar da participação de 

diversos órgãos públicos e do discurso “politicamente correto”, o seu desenho final, 
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previamente decidido no estudo da Rede Essencial, contrariou todas as expectativas 

de continuidade de um desenho que assegurasse uma rede equitativa no espaço 

urbano.  

 

A expansão ilimitada de São Paulo suportada pelo Plano de Avenidas, por sua 

vez, resultou em uma cidade dispersa, com grande concentração de atividades e 

riqueza em áreas mais centrais, onde o sistema viário é mais denso, e espraiamento 

da população de baixa renda em regiões extremamente precárias, pobres em 

serviços, empregos, equipamentos e infraestrutura, inclusive de transportes. É fato 

que grande parte das transformações urbanas indicadas no PUB não aconteceu 

porque careceu do suporte da infraestrutura de circulação e transportes. A diferença 

de infraestrutura entre centro e periferia é resultado do atendimento aos interesses 

das classes sociais dominantes que têm na região central – na direção sudoeste – o 

seu território de moradia, trabalho, comércio e serviços. Pouco se fez para as regiões 

periféricas. Malgrado planos urbanísticos e planos de rede tenham sido elaborados 

durante todo o século XX, não houve o comprometimento do poder público em 

implementá-los para organizar o território, seja em nível municipal, seja em nível 

metropolitano. Igualmente, o poder público opta por ignorar o poder de transformação 

que têm as redes de transporte coletivo estruturais, deixando regiões periféricas com 

pouca infraestrutura e pouca articulação desta.  

Paralelamente, verificou-se que, desde o fim do século XIX, a proposta da rede 

de metrô mudou vinte e uma vezes – dez vezes após a criação do Metrô –, quase 

sempre voltada apenas para solucionar problemas de trânsito e congestionamento da 

cidade, funcionando como apoio ao sistema viário, não como modo principal de 

transporte, indutor de transformação urbana. Os desenhos de rede estudados e 

apresentados sempre funcionaram de forma independente dos planos e estudos 

urbanísticos, constatação que indica a desconexão entre ambos. Nota-se alguma 

reversão dessa característica nos últimos planos urbanísticos, mas porque estes 

planos consideraram as redes propostas, e não por terem desenhado uma rede 

adequada às suas diretrizes de ordenação do espaço urbano.  

O paradigma do metrô como elemento de apoio ao trânsito só é publicamente 

quebrado na virada do século XX para o XXI, quando, no Pitu 2020, é apresentada 

uma rede de transporte sobre trilhos desenhada para se tornar a principal 

infraestrutura de suporte às viagens no território metropolitano, com a indicação de 
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medidas de controle da utilização do automóvel. O caráter aberto dado à rede de 

metrô do Pitu 2020, um dos poucos exemplos em que a rede oficialmente proposta foi 

pensada além da questão do trânsito, tornaria o espaço urbano mais equitativo em 

termos de oferta de infraestrutura, abrindo a possibilidade de desenvolvimento de 

áreas mais periféricas e diminuindo os contrastes urbanos típicos da Região 

Metropolitana de São Paulo. Com uma oferta de acessibilidade mais equilibrada, a 

sobrevalorização das áreas mais centrais seria atenuada e acessibilidade não seria 

moeda de troca.  

Não há plano urbanístico que concretize ações de transformação do uso do solo 

sem o suporte de uma infraestrutura de circulação e transportes. Ainda que o metrô 

fosse condição indispensável ao PDE 2002, o desenho da rede foi alterado em 2006, 

sob a justificativa da inexistência de recursos financeiros suficientes para a 

implantação das metas do Pitu 2020 no prazo estipulado. Assim como as alterações 

propostas do PUB, a rede de centralidades prevista no PDE jamais teve o suporte de 

um sistema estrutural de transporte, fosse ele metrô, metrô leve, trem ou corredor de 

ônibus, diminuindo qualquer possibilidade de descentralização das atividades, há 

tanto tempo almejada. A saída encontrada pela Prefeitura de São Paulo na última 

revisão de seu Plano Diretor Estratégico, dadas as variações de rede e de priorização 

de investimentos em metrô, foi “flexibilizar” a legislação, ao direcionar as 

transformações para os eixos estruturais de transporte implantados e ao abrir a 

possibilidade de estender essas transformações para eixos futuros de uma rede de 

transporte a ser implantada. Porém, o desenho das áreas de transformação do plano 

diretor é dependente do planejamento das redes de metrô, que ocorre de forma 

paralela ao planejamento urbano e desvinculada das alterações de uso e ocupação 

do solo, tão urgentes para mudar as condições da vida em São Paulo.  

É inadmissível que a rede de metrô de São Paulo, com seu forte poder de 

indução de transformação pela acessibilidade que proporciona, reforce a estrutura 

urbana que urgentemente precisa ser modificada. 

Isso pode levar a pensar que há ainda um paradigma a ser quebrado ou 

reformulado, quando se trata do desenho de redes de transporte coletivo estrutural, a 

exemplo das redes de metrô. Na década de 1960, Lowdon Wingo já afirmava que a 

relação entre uso do solo e acessibilidade era de interdependência, isto é, que 

alterações no uso do solo provocariam alterações na acessibilidade e alterações na 
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acessibilidade causariam alterações no uso do solo. Isto está estampado no tecido 

urbano das cidades. Londres e Paris permitiram evidenciar isso neste estudo. 

O desenho de redes de metrô voltado unicamente para o atendimento a 

demanda de viagens tende a induzir uma proposta de rede que sempre concentrará 

linhas nas regiões já consolidadas da cidade, inchadas com empregos e atividades, e 

por consequência de maior atratividade, justamente por terem sido tradicionalmente o 

local de concentração de investimentos em infraestrutura de transportes.  

Há que se ter em mente que investir na ampliação da capacidade de transporte 

dos locais com maior demanda, com o objetivo de solucionar as questões de tráfego 

e congestionamento, apenas reforçará os problemas urbanos que causam os 

congestionamentos e as enormes diferenças de qualidade territoriais que existem em 

São Paulo, mantendo um círculo vicioso, difícil de romper. Portanto, é preciso pensar 

as redes de transporte estruturais além – muito além, diga-se de passagem – do mero 

ponto de vista de atendimento a demandas de viagem e redução de 

congestionamentos, prevendo que elas também sirvam de suporte às transformações 

urbanas para reduzir contrastes, única forma de alterar o padrão de distribuição de 

atividades e de destino das viagens da população.  

Está aí um grande desafio: convencer os planejadores de transporte que atribuir 

grande peso às demandas de viagem existentes e projetadas, a partir de uma 

tendência, pode ser uma armadilha; que é necessário desenhar uma rede de 

transporte que paulatinamente mude a matriz de viagens resultante, graças a 

alterações no uso solo decorrentes de uma infraestrutura de transporte que promova 

um desenho de cidade mais justo para a maioria de seus habitantes. Em outras 

palavras, é preciso desenhar primeiro a cidade que se quer para o futuro para depois 

desenhar a rede de transporte coletivo estrutural que dará suporte a essa “nova 

cidade”. 

Não é por falta de estudos que a rede de metrô tem atualmente menos de 100 

km de extensão. Deve-se atribuir essa “culpa” somente à falta de recursos para 

ampliação do metrô e à priorização de investimentos rodoviários como solução para 

o trânsito da cidade? Ou será que o processo de planejamento, com tantas variações 

de proposta, apresenta alguma falha, institucional e ideológica, que contribui para o 

lentíssimo ritmo de expansão de algo imprescindível para a vida urbana na RMSP 

desde a década de 1920? 
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Com alguma facilidade é possível constatar, ao reunir neste capítulo 37 redes de 

metrô para uma única cidade, que pode haver alguma dificuldade na definição de uma 

rede que atenda razoavelmente a cidade, dando suporte à circulação de pessoas e 

às transformações urbanas tão almejadas para o tecido e vida urbanos. A dificuldade 

parece ter aumentado com o tempo, quando deveria ter sido o contrário, dado o 

volume de análises e críticas produzidas em relação ao espaço urbano e seu sistema 

de transporte. A intenção deste estudo é chamar a atenção para essa questão que 

parece passar despercebida e que pode ter contribuído para esse crescimento lento. 

O assunto merece uma abordagem aprofundada, com discussões complementares à 

que se travou neste estudo. A questão final sugerida neste capítulo refere-se aos 

próximos passos: é possível estabelecer um plano de expansão da rede de metrô 

consistente o suficiente para perdurar no tempo e vencer os obstáculos financeiros, 

institucionais e ideológicos, que atrasam seu crescimento? 
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5.4. Referências para expansão da rede de transporte estrutural 

na RMSP 

 

 

De acordo com os indicadores P e C obtidos para a rede de transporte coletivo 

sobre trilhos da RMSP, reforça-se que a proposta apresentada em 2013 pela STM 

permanece distante dos valores obtidos para Londres e Paris (Indicador C). É possível 

estabelecer quantos quilômetros de rede sobre trilhos a Região Metropolitana de São 

Paulo necessitaria para alcançar índices próximos aos obtidos para Londres e Paris e 

ao mesmo tempo, corresponder aos objetivos estabelecidos para a metrópole do 

futuro? 

Em 2015 o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

assinala a imprescindibilidade de se: 

 

“[...] repensar as cidades, tornando-as mais compactas, estimulando a 

opção mista do espaço urbano, tanto no que se refere às atividades 

quanto na mescla de estratos sociais, e investindo na requalificação 

urbana das áreas já dotadas de infraestrutura. Tudo isso a fim de reduzir 

a necessidade de deslocamentos, os horários de vale e as 

sazonalidades” (BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL, 2015, p. 81).  

 

Em seu estudo, o BNDES (ibid., p. 83-84) questiona qual seria o déficit de 

infraestrutura de transporte nas grandes cidades, sustentando ser o setor de 

mobilidade urbana um dos com maior dificuldade para se estabelecer um método de 

cálculo84. A metodologia desenvolvida (ibid., p. 92-93) adota basicamente a densidade 

de população para definir qual extensão de rede estrutural seria necessária para 

atender as quinze regiões metropolitanas brasileiras estudadas85, entre as quais se 

inclui a RMSP.  

                                            
84 A exceção ocorreria em cidades com informações atualizadas de demanda por transporte. Porém, a Região 
Metropolitana de São Paulo demonstra o contrário: mesmo possuindo informações atualizadas, até o momento, 
não teve seu déficit equacionado, mesmo no campo da proposição.  

85 A saber: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Distrito Federal, Recife, Fortaleza, Salvador, 
Curitiba, Campinas, Goiânia, Manaus, Belém, Vitória e Baixada Santista.  
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Essa metodologia (ibid., passim) estabelece quatro tipologias de combinação de 

tecnologias de transporte estrutural86 para desenhar as redes, com a finalidade de 

propiciar três níveis distintos de atendimento:  

a) Alcance metropolitano; 

b) Área conurbada;  

c) Alcance local. 

 

No que se refere à RMSP, o BNDES (ibid., p. 100-103) recomendou no estudo 

o predomínio da utilização de serviços pesados (trem e metrô), mesclados com 

atendimentos “mais leves”, de média capacidade, constituindo uma rede com as 

seguintes extensões: 

a) Alcance metropolitano: 

• Trem pesado: 225,5 km  

• Trem leve: 49,9 km 

• BRT de longa distância: 55,9 km 

b) Área conurbada: 

• Metrô pesado: 224,3 km 

• Metrô leve: 71,5 km 

• BRT de média distância: 124,1 km 

c) Alcance local:  

• VLT de tráfego misto: 145,1 km. 

 

Portanto, segundo a metodologia do BNDES, a RMSP precisaria de uma rede 

com 772,2 km de extensão para pleno atendimento da população metropolitana. Essa 

extensão calculada não foi transformada em um desenho de rede, o que impossibilitou 

a aplicação dos indicadores P e C para este caso.  

Na época da realização do estudo (2015), o déficit estimado era de 473,3 km: 

38,9 km de trem leve; 55,9 km de BRT de longa distância; 93,4 km de metrô pesado; 

27,8 km de metrô leve; 112,2 km de BRT de média distância; e 145,1 km de VLT de 

tráfego misto. O BNDES previu que esse investimento seria realizado em um período 

                                            
86 Para o estudo, o BNDES considerou trem pesado, trem leve, metrô pesado, metrô leve, veículo leve sobre trilhos 
(VLT) de tráfego misto, bus rapid transit (BRT) de média distância e BRT de longa distância. 
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de doze anos, entre 2016 e 2027, deixando implícito que a superação do déficit 

deveria ocorrer em ritmo acelerado – cerca de 40 km de extensão adicionais por ano.  

Entretanto, esse cálculo descontou do déficit investimentos que foram 

considerados como certos em curto prazo. Por exemplo: dos 224,3 km de metrô 

pesado calculados, 130,9 km estariam concluídos até 2016, o que não aconteceu. As 

linhas de metrô pesado existentes e atualmente em implantação não somam 90 km 

de extensão. Por conseguinte, o déficit é maior do que 473,3 km. 

A superação desse déficit requer a superação do baixo ritmo de implantação de 

linhas de metrô, trens metropolitanos, entre outros:  

 

“[...] o transporte urbano não poderia continuar em seu estado de virtual 

abandono e preso a técnicas obsoletas. Em particular, o seu ritmo 

histórico de implantação [...] equivalente a 2 km de linha por ano [...] é 

insuficiente para sequer acompanhar o ritmo de crescimento de sua 

aglomeração urbana” (DEÁK, 2016, p. 150).  

 

 A respeito de sua opinião sobre a extensão necessária para o atendimento da 

RMSP, o autor expõe que:  

 

“uma alteração qualitativa de tal quadro implicaria em algo como a 

quintuplicação do volume de investimentos para em torno de 0,5% de 

Produto Nacional por um período como 15 anos, para se chegar a uma 

rede da ordem de 300 km de extensão, o que deixaria o índice de 

atendimento a níveis ainda baixos segundo padrões internacionais – 

inclusive os latino-americanos [...]” (Ibid., p. 150-151).  

 

O autor complementa sua crítica ao expor que “um dos componentes mais 

fundamentais da infraestrutura urbana é o sistema de transportes: ele assegura a 

coesão do espaço, a própria existência da aglomeração urbana. Se o faz 

precariamente, as funções ficam fragilizadas” (ibid., p. 191).  

O estudo do BNDES (2015), as críticas de Deák (2016) e as redes oficialmente 

propostas e não concretizadas mostram a inexistência de consenso sobre a extensão 

de rede necessária para atendimento do território da RMSP.  

 

 



 

 
 

281 

Não obstante, a proposição de uma rede seja complexa e envolva diversos 

parâmetros e diretrizes relacionados às questões da vida urbana, considerou-se 

importante para este trabalho desenhar uma rede, para que alguns conceitos e 

diretrizes fossem discutidos. Dessa forma, seria possível verificar como ampliar o 

atendimento das áreas de concentração de empregos e de habitação mapeadas, 

melhorando a distribuição da rede estrutural sobre trilhos no espaço urbano. Com uma 

proposta de rede, mesmo de caráter empírico, seria igualmente possível utilizar os 

indicadores P e C, propostos no estudo, para avaliá-la e assim estabelecer uma 

extensão de referência, confirmando ou não os valores dos estudos anteriores.  

Retomando os levantamentos realizados anteriormente, cabe relembrar as 

diretrizes estabelecidas no capítulo 3.6.6 a partir das legislações urbana e de 

mobilidade analisadas, em relação ao desenvolvimento territorial: 

a) Redução das disparidades territoriais, com equidade da oferta de infraestrutura 

e de serviços no território; 

b) Equilíbrio da distribuição de empregos e moradia, para redução dos 

deslocamentos realizados diariamente pela população; 

c) Priorização do transporte coletivo em detrimento do individual; 

d) Contenção do crescimento descontrolado das áreas urbanas; 

e) Adensamento das áreas dotadas de infraestrutura.  

 

Convém acrescentar alguns outros aspectos que podem ser considerados ao se 

pensar no desenho de rede:  

a) Admissão da necessidade expansão da rede estrutural para áreas mais 

periféricas, alcançando locais já ocupados, e cujo processo de urbanização 

pode ser considerado irreversível. No caso específico de áreas com restrição 

de ocupação, as linhas ou extensões de linha propostas seriam organizadoras 

de um processo mais profundo de relocação de população e de atividades, 

concentrando-as ao redor da rede estrutural sobre trilhos, possibilitando, por 

exemplo, a desocupação de locais que necessitam de recuperação ambiental;  

b) Atendimento aos locais destinados à criação das grandes centralidades 

previstas no PDUI; 

c) Criação de ligações perimetrais na periferia para estimular o desenvolvimento 

econômico dos locais atendidos e, portanto, aumento da oferta de empregos e 

de atividades, diminuindo sua dependência em relação ao centro expandido. 
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Essa diretriz considera a relação de interdependência entre acessibilidade e 

uso do solo e a relação da distribuição das atividades no território com a 

distribuição das redes, como apresentado na hipótese; 

d) Aumento da densidade da rede para além dos limites do centro expandido, 

aumentando também sua articulação fora dessa área, especialmente na zona 

leste;  

e) Estruturação dos principais movimentos de deslocamento da população 

metropolitana.  

 

Convém também relembrar as diretrizes elaboradas como guia para a avaliação 

da aderência das redes de transporte à organização espacial das atividades:  

a) Atender locais com baixa diversificação de usos, especialmente áreas com 

concentração de moradias para estimular a diversificação de atividades; 

b) Conectar áreas que concentram empregos às que concentram usos 

residenciais;  

c) Prover infraestrutura de transporte nas áreas destinadas ao desenvolvimento e 

adensamento urbanos, bem como ao fortalecimento ou indução de novas 

centralidades e novos polos; 

d) Ampliar a cobertura da rede de transporte coletivo estrutural, aumentando a 

acessibilidade em todo o território, reduzindo contrastes.  

 

Com essas diretrizes adotadas como referência, para efeitos de análise através 

dos indicadores (P e C), propôs-se como premissa: 

a) O desenho de uma rede sobre trilhos futura sem o estabelecimento de uma 

meta temporal ou prazo, para não limitar a discussão a problemas de custos e 

da baixa velocidade de implantação, bem como das inúmeras propostas de 

rede decorrentes desta limitação. O sequenciamento da rede pode ser definido 

após a consolidação de seu desenho, estabelecendo-se as prioridades de 

implantação no tempo, ao contrário do que se praticou até a atualidade; 

b) Constituição de dois grandes anéis metroviários, um mais próximo do centro 

expandido e outro mais afastado, possibilitando a conexão de territórios 

periféricos da metrópole sem passagem pelo centro, bem como o 

estabelecimento de novos eixos de desenvolvimento urbano; 
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c) Extensão da rede de transporte estrutural sobre trilhos para outros municípios 

da RMSP além daqueles já atendidos. Assim, ao que a rede atende atualmente, 

foram incluídos os municípios de Cajamar, Santana de Parnaíba, Cotia, 

Vargem Grande Paulista, Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapecerica da 

Serra, Diadema, Arujá e Guararema, por terem suas áreas urbanas conurbadas 

à área urbanizada principal;  

d) Complementação das ligações radiais e diametrais sem, no entanto, torná-las 

predominantes em relação às novas linhas propostas. As linhas propostas 

permitirão a realização das viagens entre centro e periferia, mas também 

melhorarão a articulação da rede nas regiões periféricas, conectando-se, 

inclusive, às linhas perimetrais propostas. 

 

Para a rede proposta como referência para o estudo (Figura 112) utilizou-se tanto 

metrô, quanto trem metropolitano, metrô leve e veículo leve sobre trilhos (VLT). Optou-

se pela não utilização de Bus Rapid Transit (BRT) para manter a coerência com as 

análises feitas anteriormente. Ao metrô e ao trem metropolitano foi destinado o papel 

de organizar os principais fluxos metropolitanos bem como de ser o principal indutor 

de transformações urbanas para redução das disparidades territoriais, especialmente 

nas áreas selecionadas pelo PDUI para se tornarem novas centralidades. Os metrôs 

leves e VLT foram utilizados para complementar a rede, ou estendendo o serviço para 

locais mais distantes ou fazendo ligações perimetrais em locais onde é necessário 

melhorar a acessibilidade e desestimular a utilização do automóvel. 

Procurou-se seguir os principais eixos de expansão urbana, aqueles já 

ocupados, para aumentar o nível de atendimento, chegando ao centro de vários 

municípios. Diversos trechos propostos na última rede apresentada pela STM em 

2013 foram utilizados como referência para o desenho proposto. Algumas linhas 

tiveram seus modos alterados (de metrô leve para metrô, de metrô leve para trem 

metropolitano etc.) em relação à rede de 2013, para atendimento às diretrizes 

anteriormente estabelecidas. A rede de referência proposta contém um conjunto de 

linhas perimetrais (Figura 113) e outro conjunto de linhas radiais (Figura 114). 
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Figura 112: Rede proposta 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Nota: consulte o Anexo 9.1 para ver a figura ampliada. 
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Figura 113: Rede proposta com destaque para as linhas perimetrais 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Nota: consulte o Anexo 9.2 para ver a figura ampliada. 
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Figura 114: Rede proposta com destaque para as linhas radiais 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Nota: consulte o Anexo 9.3 para ver a figura ampliada. 

  

 

A rede resultante chegou a quase 960 km de extensão! Parece muito, mas uma 

breve análise mostra que isso não é exagero: 

a) A rede proposta acrescenta cerca de 550 km de novas linhas à rede 

consolidada – a que inclui a rede existente e tudo que está em obras ou já 

contratado. O déficit do BNDES foi estimado em 473 km; 

b) O indicador P foi igual a 46%, ou seja, dos quase 2.300 km² da área urbanizada 

da RMSP, 1059 m² estariam dentro do buffer de 1 km dessa rede proposta (não 

inclui os trens metropolitanos existentes; com os trens a cobertura seria de 

1300 km², 56% da área urbanizada)87. 

                                            
87 Nota: consulte o Anexo 9.4 para ver a figura com as células cobertas pelo buffer de 1 km ao redor da rede 
proposta. 
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c) O Indicador C, utilizando-se a rede completa (que inclui os trens metropolitanos 

existentes), atingiu valores próximos aos obtidos para Paris, com a rede 

cobrindo 53% das células marcadas com áreas de concentração de empregos 

e 33% das células marcadas com áreas de concentração de habitação (Figura 

115). Mesmo assim, parte da periferia mais distante ainda ficaria fora do 

atendimento direto da rede, necessitando de complementação por outro modo 

para seu pleno alcance.  

 

Figura 115: cobertura da rede proposta sobre as células com concentração de empregos e de 
habitação 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  

Nota: consulte o Anexo 9.5 para ver a figura ampliada. O grau de cobertura da rede proposta pode ser 

comparado com a última rede apresentada pela STM em 2013 consultando-se o Anexo 3.21. 

 

Nenhuma alteração do padrão de uso do solo foi feita para que não fosse perdido 

o parâmetro de comparação com as análises anteriores. Porém, com uma rede desta 
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magnitude, alterando consideravelmente a acessibilidade das áreas mais periféricas, 

é esperado que o uso do solo se altere. A rede aqui apresentada serviu para mostrar 

que a necessidade de expansão da rede de transporte estrutural tende a ser muito 

maior do que as propostas apresentadas até o momento, se se deseja diminuir os 

contrastes, segregação e disparidades da RMSP. A mensagem que precisa ficar 

desse desenho, que na verdade é mais uma forma de analisar o território e sua rede, 

é que a presença de uma rede com essa abrangência, densidade e articulação, por si 

só já significaria uma redução das disparidades e dos contrastes da RMSP. Se 

associada a políticas adequadas de desenvolvimento territorial, sua implantação – 

urgente – certamente daria suporte às transformações de que a metrópole tanto 

precisa.  

Figura 116: inserção da rede proposta na RMSP 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Nota: consulte o Anexo 9.6 para ver a figura ampliada. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

Ao se produzir o Indicador C (Cobertura da rede sobre atividades específicas no 

território) para comprovar a hipótese, foi demonstrado o forte vínculo que a distribuição 

espacial das atividades, especialmente aquelas ligadas aos empregos, tem com a 

distribuição espacial das redes de transporte estruturais. Esse indicador é também um 

recurso que se coloca para manter abertas as discussões sobre a metodologia de 

avaliação de redes propostas em relação ao uso do solo das cidades onde se inserem. 

Os resultados obtidos podem ser explicados pelo contexto da implantação das redes 

de metrô e das discussões acerca das questões urbanas que envolveram sua 

concepção e que estão ligadas às cidades onde as redes foram implantadas, no caso 

Londres, Paris e São Paulo. Havendo informações sobre uso do solo disponíveis, é 

possível utilizar o indicador C para avaliar redes de transporte estruturais de qualquer 

cidade e o quanto elas atendem usos do solo específicos, como os aqui analisados – 

áreas de concentração de empregos e áreas de concentração habitacional. As 

avaliações podem se restringir a redes existentes ou se estender para redes futuras, 

a exemplo dos casos avaliados para São Paulo. Igualmente, as informações de uso 

do solo podem ser de uma situação presente, ou a mais atualizada possível, a 

modificações planejadas, apesar desta última situação requerer prognósticos 

bastante precisos para evitar erros de estimativa de alterações, tanto nas atividades 

quanto nas novas demandas por transporte. Softwares como o TRANUS podem ser 

uma ferramenta de projeção bastante interessante para este tipo de avaliação, desde 

que sejam calibrados corretamente para projetar cenários futuros.  

 

Enquanto a maior densidade de linhas da rede estrutural sobre trilhos de Londres 

abrange um raio com aproximadamente 30 km, a rede de metrô de Paris está mais 

concentrada em um raio de cerca de 20 km. Isso pode explicar em parte a diferença 

no Indicador C medido no capítulo 4.1. Com a rede mais concentrada, em Paris, áreas 

com maior concentração de empregos foram mais privilegiadas do que as áreas com 

concentração de habitação. Tal constatação não significa que as regiões periféricas 

estejam desatendidas. Tanto Londres como Paris têm grande parte das áreas onde 
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se concentram empregos próximas às redes de transporte estruturais. As áreas que 

concentram habitação também são em grande parte cobertas por essas redes. 

Em relação ao ritmo de implantação, é comum às redes de Londres e Paris o 

rápido crescimento no início de sua existência e um período de interrupção ou redução 

do ritmo de crescimento entre as décadas de 1940 e 1960, após o término da II Guerra 

Mundial. Esse período de declínio é superado a partir da década de 1970. As redes 

permanecem em expansão até a atualidade, com planos de crescimento de médio e 

longo prazos, ou seja, garante-se uma contínua sincronia entre a evolução do espaço 

urbano e a adequação da rede de transporte estrutural, que assegurará as condições 

de produção e reprodução social. É possível concluir que as expansões até o 

momento presente não foram consideradas suficientes para solucionar os problemas 

dessas cidades, alguns deles expostos neste documento. Por serem capitais federais, 

estas cidades sempre foram centro das preocupações das diversas esferas de 

governo e garantiu sempre investimentos na ampliação de suas redes de transporte.  

Essas redes de metrô iniciais divergem quanto a amplitude espacial e sua 

implantação: enquanto Paris cresceu “de dentro para fora”, Londres intercalava 

trechos mais centrais, através de sua linha circular, com expansões periféricas. Paris 

teve desde o início uma rede de metrô, com integrações entre as linhas, ao passo que 

em Londres sempre houve dificuldades para concretizar essa integração. Isso pode 

ser explicado pelo fato de o metrô parisiense ter nascido como rede através de um 

processo público de discussão e o de Londres ter sido uma conjunção de projetos 

privados isolados que evitavam facilitar as conexões com serviços e linhas 

concorrentes. Ambas as redes, porém, tiveram a participação do Estado como forma 

de garantir o atendimento de interesses públicos – interesses diferentes em cada 

cidade, mas de caráter público (Londres: redução da precariedade do espaço urbano, 

especialmente o de moradia; Paris: conter o crescimento da cidade). O mesmo Estado 

que garantiu a sincronia entre as transformações desejadas para o território e a 

implantação das redes de metrô.  

Em São Paulo dedicaram-se setenta anos para discutir a implantação do metrô, 

adiando-se sempre tal empreendimento por conta da opção pelo transporte rodoviário, 

cujas obras até hoje são consideradas prioritárias e recebem significativos montantes 

de investimento.  

É possível também inferir que o metrô paulistano jamais teve uma rede 

concluída: são pedaços de redes diferentes que constituem o que foi chamado de 
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“rede comprometida”. O desenho resultante dos diversos pedaços de rede 

implantados é desequilibrado no território: ele concentra linhas no centro expandido 

da metrópole, em um raio de aproximadamente 6 km, com uma articulação entre as 

linhas adequada dentro dele. Forma uma rede internamente a tais limites, mas deixa 

para fora dele linhas “soltas” ou “penduradas”, especialmente no vasto território da 

zona leste.  

A cobertura da rede estrutural sobre trilhos em São Paulo é muito pequena se 

comparada com as redes de Londres e Paris. O indicador C possibilitou fazer diversas 

verificações a respeito. Dada sua concentração no centro expandido, a rede de São 

Paulo deixa grande parte da periferia com baixos níveis de atendimento, relegando-o 

para as rodovias que, proporcionalmente, atendem mais as áreas de concentração de 

empregos e de habitação do que a rede sobre trilhos existente. Embora boa parte das 

rodovias possuam serviços de ônibus não troncalizados ou estruturais, onde os 

passageiros viajam sem segurança, em veículos lotados, é o automóvel que cumpre 

parcela considerável das viagens periféricas de São Paulo.  

A pequena extensão da rede metroferroviária paulistana deve-se em parte ao 

baixo ritmo de implantação das novas linhas. Contudo, como foi possível constatar, o 

planejamento para a expansão dessa rede tampouco colaborou com a definição de 

uma rede estrutural “definitiva”, o que também não favoreceu a fixação de metas de 

desenvolvimento urbano para a cidade.  

 

Londres inicia sua discussão de metrô buscando soluções para a conexão do 

sistema ferroviário de longa distância para acesso ao centro da cidade. Logo, 

investidores privados perceberam a potencialidade de explorar terras desocupadas 

ao longo das linhas, pressionando o poder público para obter autorização para a 

implantação de grandes extensões metroviárias para áreas periféricas, o que também 

estava alinhado às diretrizes de “desconcentração” do núcleo central de Londres, 

muito adensado e com empregos insuficientes para atender a toda a demanda.  

Na história recente, as expansões da rede londrina serviram de apoio a projetos 

de intervenção urbana, como em Docklands, embora o modo utilizado – metrô leve – 

tenha sido insuficiente para atender o aumento de demanda causado pelas 

transformações da região da Ilha dos Cães. Uma segunda linha – Jubilee Line do 

metrô – foi levada até lá para consolidar o projeto de transformação daquele local. 

Algumas expansões do metrô atualmente procuram dar suporte a outras 
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transformações em curso. É o caso da extensão da Northern Line para a região de 

Battersea e Nine Elms. Outros projetos devem liberar a superfície das linhas 

ferroviárias – caso Crossrail – permitindo novas transformações.  

Paris enfrentou, em suas discussões sobre a rede de transporte estrutural, o 

dilema entre atender a população local ou conectar o sistema ferroviário de longo 

percurso, atendendo viagens oriundas de fora da cidade. Prevaleceu a primeira 

opção, mas com desenho feito de tal maneira que as linhas da rede possibilitassem 

um rápido alcance das grandes gares ferroviárias, através de estações de metrô 

localizadas em seu entorno.  

A expansão do metrô parisiense sempre enfrentou outro impasse, relacionado à 

contenção do crescimento da cidade e à crença de que o aumento da acessibilidade 

das terras extramunicipais – a banlieue – pelo metrô provocaria um crescimento ainda 

maior dessa área, com aumento da população. Passadas algumas décadas do início 

do século XX, mesmo com a rede de metrô restrita ao território municipal de Paris, 

outros fatores, como o desenvolvimento econômico, tornaram o crescimento 

inevitável. E com os limites da cidade muito além do município de Paris, apenas com 

a decisão de se implantar uma segunda rede de metrô – o RER, também discutido 

durante décadas – a periferia da cidade foi atendida.  

A ausência da conexão periferia-periferia, criticada por alguns autores, foi 

parcialmente solucionada apenas no fim do século XX, início do XXI, através da 

implantação de linhas de VLT. Atualmente é reforçada por uma terceira rede de metrô 

– o Grand Paris Express – que foi planejada também para dar suporte ao 

desenvolvimento de regiões mais periféricas. Nota-se aí uma diferença entre Londres 

e Paris: enquanto Londres está criando novas conexões em áreas mais centrais que 

deseja transformar, Paris atua na periferia, com poucas intervenções na região 

central.  

A terceira rede do metrô parisiense, apesar de ser predominante perimetral, não 

deixa de estabelecer ligações radiais para conexão com o núcleo urbano principal, 

sendo o projeto criticado por não promover efetivamente uma independência das 

áreas periféricas da cidade, mas simplesmente por solucionar um problema de tráfego 

periferia-periferia que cruza o centro de Paris. Sob essa ótica, o desenvolvimento 

periférico parece ter sido um acessório que futuramente pode resultar em viagens 

mais curtas ou que não passem pelo centro metropolitano. Porém, a presença do 
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Grand Paris Express deve alterar as atividades nas áreas periféricas, reforçando 

centralidades existentes e criando novas.  

 

Voltando a São Paulo, ficou evidente que o planejamento de transporte, 

especialmente o que se refere às redes estruturais (inclui trilhos e asfalto), foi sendo 

elaborado cada vez mais de forma independente, a ponto de terem sido levantados 

trinta e sete desenhos diferentes de redes de metrô para a cidade. As poucas vezes 

em que houve algum diálogo entre o planejamento urbano e o planejamento de 

transporte não renderam avanços neste sentido, em função das constantes alterações 

na proposta de desenho da rede de metrô. Desconectado do planejamento urbano, o 

planejamento de transporte especializou-se nas questões de trânsito e no 

atendimento exclusivo das demandas constatadas nas Pesquisas Origem-Destino e 

suas projeções futuras, e, com isso, parece não ter encontrado apoio suficiente para 

consolidar um desenho que satisfizesse diversos anseios em relação à rede de metrô, 

tais como as necessidades de superação da segregação socioespacial, redução das 

disparidades entre centro e periferia e reorganização espacial das atividades.  

O investimento exclusivo em expansão da rede estrutural de transporte para 

solucionar o problema de circulação corre o risco de ser ineficaz, se reforçar o padrão 

de distribuição de atividades em São Paulo, que tende a concentrar empregos em 

determinadas porções do território e a população em outras porções, deixando-as 

distantes e segregadas, o que é incompatível com as necessidades da cidade, que 

demanda justamente o reequilíbrio de usos em todo o território. É necessário, além 

de levar infraestrutura de transporte estrutural para áreas atualmente não atendidas, 

garantir que novos postos de trabalho sejam levados também para as áreas de 

concentração de habitação, implicando em alterações no uso e ocupação do solo da 

cidade. Caso contrário, o território acessível será sempre objeto de troca para 

obtenção de vantagens – sejam financeiras ou poder político. 

 

As variações de desenho, extensão e cobertura da área urbanizada, nas 

diversas redes de metrô propostas, mereceram destaque neste estudo, porque, 

apesar de tantas modificações, a rede ainda não responde às transformações que a 

metrópole necessita. O Indicador P (Proporção do atendimento direto da rede em 

relação à área urbanizada da metrópole) propiciou fazer uma avaliação de quanto 

cada alternativa de rede atenderia da área urbanizada da RMSP, se implantada. 
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Mesmo as maiores redes de metrô propostas a partir de 1968 cobririam pouco o 

território metropolitano. O Indicador P permite uma primeira aproximação do grau de 

atendimento das redes estruturais em relação ao tamanho da cidade. Seguindo o 

mesmo raciocínio do Indicador C, sua aplicação para outras cidades depende da 

obtenção do tamanho da área urbanizada.  

Com todas as modificações de desenho que a rede do metrô de São Paulo 

sofreu, os planos de desenvolvimento urbano não conseguiram estabelecer diretrizes 

de reordenamento territorial vinculadas às redes estruturais – metrô no caso –, muito 

menos tê-las como elementos de suporte às transformações propostas. Apesar de os 

últimos planos diretores e leis zoneamento – no caso do Município de São Paulo – 

estabelecerem uma conexão da rede de transporte estrutural com as áreas eleitas 

para sofrerem transformação de uso, visando diminuir as disparidades socioespaciais, 

não há o que garanta a plena execução das linhas da rede ou mesmo que elas não 

sejam novamente modificadas. Da mesma forma, o Plano de Desenvolvimento 

Urbano Integrado (PDUI) estabelece diretrizes semelhantes ao plano municipal, tendo 

como uma de suas mais importantes características a definição e delimitação das 

áreas destinadas à formação de novas centralidades, vinculando-as à rede estrutural 

sobre trilhos, inclusive sobre linhas planejadas. E se as linhas previstas como suporte 

não forem executadas ou demorarem muito tempo para sair do papel? O que 

acontecerá com essas centralidades? 

Essa perspectiva da questão territorial, conectada a uma rede de transporte que 

muda constantemente, revela uma fragilidade: as constantes revisões, somadas ao 

baixo ritmo de expansão da rede, são um grande entrave à superação dos problemas 

urbanos da RMSP. E não somente isso: ao especializar-se no atendimento exclusivo 

de demandas de viagem, uma rede de transporte proposta com esta finalidade tende 

a reforçar a infraestrutura de regiões já estruturadas – e que por isso mesmo têm 

maior dinâmica de viagens e maior demanda – em detrimento de locais mais 

precários, mas que buscam oportunidade de desenvolvimento. É um círculo vicioso 

que precisa ser rompido.  

A superação desse entrave requer ampla discussão do processo de formulação 

de uma proposta de rede estrutural sobre trilhos: se o desenho da rede muda tanto, 

isto pode indicar a falta de consenso e de legitimação de um desenho. Ele deve 

atender às necessidades e aos anseios de diversos setores da sociedade, não apenas 

às classes sociais dominantes ou aos técnicos especializados em transportes. A rede 
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deve dar suporte às transformações almejadas para a cidade como um todo. Como 

foi possível ver, sua aderência com as principais atividades urbanas (empregos e 

habitação) é muito expressiva e isso não pode ser ignorado. A distribuição espacial 

da rede é determinante da distribuição espacial das atividades no território, 

especialmente aquelas que estão ligadas aos empregos. Na RMSP há hoje uma 

extensa área do território atendida apenas pelas rodovias, que assumiram um papel 

próprio das redes de transporte coletivo estruturais. As conexões dessa rede devem 

superar os limites do centro expandido de São Paulo, chegar às regiões periféricas 

mais distantes. As conexões periferia-periferia, ainda que contrárias ao desenho da 

rede e do sistema viário produzidos até o momento, podem ser uma saída para 

ampliar a acessibilidade dessas regiões e propiciar a redução das disparidades que 

assolam a cidade, justamente por melhorar a distribuição da rede e possibilitar uma 

consequente distribuição de atividades no território. 

Fixar uma rede estrutural futura a ser implantada como elemento de suporte às 

transformações necessárias – e apontadas desde a década de 1960 – parece ser a 

solução mais adequada. E deve ser, diga-se de passagem, esperada há muito tempo 

por quem planeja o desenvolvimento da cidade e a superação dos problemas 

decorrentes de um crescimento desigual. Consolidar um desenho, legitimando-o 

através de um plano completo de reordenação territorial, com diretrizes de 

desenvolvimento e de superação de problemas é um desafio com grandes obstáculos, 

mas que precisa ser enfrentado. A começar, talvez, com as seguintes questões: 

a) Qual metrópole queremos para o futuro? 

b) Nesta metrópole que queremos, quem dita as regras? O poder público, 

com participação de toda a sociedade, ou segmentos específicos do setor 

privado, como os produtores imobiliários? 

c) De que rede de transporte estrutural precisamos para promover a 

formação dessa “nova” metrópole? 

 

Em relação à metrópole desejada, cabe mencionar novamente os objetivos para 

a RMSP, relacionados na proposta do PDUI: 

 

“a) Estimular o desenvolvimento econômico da RMSP, aprofundando 

sua competitividade nacional e internacional. 
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b)  Reduzir a desigualdade e/ou a segregação socioeconômica e 

territorial entre as áreas componentes da RMSP. 

c)  Promover a estruturação de rede de centralidades. 

d)  Delimitar as áreas com restrições à urbanização, visando à 

proteção do patrimônio ambiental e/ou cultural, bem como as áreas 

sujeitas a controle especial pelo risco de desastres naturais (Art. 12, par. 

1º, inciso V do Estatuto da Metrópole). 

e)  Mediar os interesses conflitantes entre a expansão urbana, a 

preservação do meio ambiente e o desenvolvimento econômico. 

f)  Estruturar a expansão e a ocupação dos territórios servidos por 

eixos viários e de transporte de caráter metropolitano (transporte de 

média e alta capacidades), bem como de áreas industriais em processo 

de reconversão. 

g)  Aprimorar a estrutura de governança e os mecanismos 

interfederativos de financiamento” (EMPRESA PAULISTA DE 

PLANEJAMENTO METROPOLITANO, 2017, p. 7). 

 

Esses objetivos já indicam uma visão de metrópole futura desejada. Em relação 

ao transporte, Deák indica princípios para uma rede estrutural que corrobora o suporte 

aos objetivos de metrópole futura:  

 

“O traçado ali preconizado procura utilizar ao máximo o potencial do 

sistema de transporte rápido de massas para quebrar o isolamento de 

regiões inteiras, vencer barreiras físicas há muito intransponíveis e, de 

maneira geral, romper a segregação espacial da estrutura da 

aglomeração metropolitana (...)” (DEÁK, 2010, p. 337). 

 

E complementa: 

 

“Características importantes da rede básica são a transposição das 

barreiras formadas pelos rios e vales em vários pontos [...], a busca de 

alguns equipamentos de grande porte [...], o adensamento da rede no 

centro, mas com linhas que sempre demandam diretamente a periferia, 

minimizando as transferências durante as viagens” (ibid., p. 339).  

 

As experiências aqui descritas para Londres, Paris e São Paulo permitem afirmar 

que o controle desse processo deve ser exercido pelo Estado para que haja 

atendimento às necessidades da população. Em São Paulo, assim como em todo o 
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Brasil, o poder público manteve-se omisso durante todo o período de crescimento 

urbano da cidade, interferindo apenas nas áreas em que interessava às classes 

dominantes garantir alguma qualidade espacial ou que interessavam ao mercado 

imobiliário. A atuação no restante da cidade ficou apenas no discurso ou com 

intervenções insuficientes para suprir as carências da população por infraestrutura, 

serviços e empregos. Essa postura precisa ser alterada, com a efetiva atuação do 

Estado na produção do espaço urbano e provisão de infraestrutura e equipamentos 

em todo o território, além da geração de empregos.  

 

“[...] a necessidade de homogeneização do espaço se recoloca 

periodicamente à medida que a diferenciação que acompanha o 

processo urbano atinge níveis intoleráveis para determinada sociedade, 

em determinado momento da história. Em sua resposta, o Estado provê 

a infraestrutura necessária para tornar o espaço mais homogêneo” 

(GARCIA, 2014, p. 109).  

 

Não há consenso sobre a extensão da rede de transporte estrutural sobre trilhos 

necessária para o atendimento da Região Metropolitana de São Paulo. A última 

proposta, realizada em 2013 é a maior das redes, porém desconsidera diretrizes de 

desenvolvimento urbano. Embora atenda cerca de 45% das áreas de concentração 

de empregos e cerca de 28% das áreas de concentração de habitação, conforme o 

resultado do Indicador C, essa rede está predominantemente concentrada na porção 

mais central da metrópole, deixando de atender regiões mais afastadas. Isso 

compromete a superação dos problemas existentes na metrópole, pois, sem um 

desenho que abranja as regiões mais periféricas, o tecido urbano permanece 

desigual.  

Como parâmetro, foi proposta uma rede de referência que possibilitou medir, sob 

a ótica dos indicadores propostos neste estudo, a extensão de rede que alteraria 

significativamente os valores de cobertura das áreas de concentração de empregos e 

de habitação. A rede desenhada para servir como referência de aplicação dos 

indicadores P e C sobre as atividades da RMSP apontou a necessidade de 

implantação de extensa rede para que o nível de atendimento às áreas de 

concentração de empregos e de habitação alcance valores semelhantes aos de 

Londres e Paris. Dos 960 km de extensão total dessa rede, 550 km seriam de novas 
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linhas além da rede atualmente comprometida (existente, mais em implantação e já 

contratada).  

A rede proposta como referência no último capítulo leva às seguintes 

conclusões: para melhorar o nível de atendimento, a rede estrutural sobre trilhos futura 

a ser consolidada como meta deve estender-se a mais municípios da metrópole, 

especialmente aqueles cujas áreas urbanas já estão conurbadas ao tecido urbano 

mais central. Apenas com maior extensão e abrangência, essa rede promoverá maior 

acessibilidade a mais regiões da metrópole, deixando o território mais equilibrado, 

evitando assim a sobrevalorização de algumas áreas em detrimento de outras. Deve, 

ainda, integrar-se ao planejamento de desenvolvimento tanto na escala metropolitana 

quanto na escala municipal para ser um instrumento efetivo de promoção das 

transformações que a Região Metropolitana de São Paulo tanto necessita. 
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1 – MAPAS DE USO DO SOLO 
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Anexo 1.1 – Uso do Solo de Londres 

         

Fonte: Urban Atlas for Europe, Urban Land Institute (2011).  
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Anexo 1.2 – Uso do Solo de Paris 

 

Fonte: Institut d’Amenegement et d’Urbanisme de la Région d’Ile-de-France (IAU, 2012).  
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Anexo 1.3 – Uso do Solo de São Paulo 

 

Fonte: EMPLASA, 2010.   
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Anexo 1.4 – Centralidades propostas no PDUI (RMSP) 

 

Fonte: PDUI, 2017.   
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2 – MAPAS SOCIOECONÔMICOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (RMSP) 
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Anexo 2.1 – População da RMSP segundo faixas de renda – concentração de população de baixa renda 

 

Fonte: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO: Pesquisa Origem e Destino 2007.  
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Anexo 2.2 – População da RMSP segundo faixas de renda – concentração de população de alta renda 

 

Fonte: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO: Pesquisa Origem e Destino 2007.  
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Anexo 2.3 – Densidade de empregos da RMSP 

 

Fonte: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO: Pesquisa Origem e Destino 2007.  
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Anexo 2.4 – Empregos, em valores absolutos, da RMSP 

 

Fonte: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO: Pesquisa Origem e Destino 2007.  
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Anexo 2.5 – Densidade de população da RMSP 

 

Fonte: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO: Pesquisa Origem e Destino 2007.  
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Anexo 2.6 – População, em números absolutos, da RMSP 

 

Fonte: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO: Pesquisa Origem e Destino 2007.  
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Anexo 2.7 – Principais vetores de viagens motorizadas da RMSP 

 

Fonte: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ. Figura produzida pelo autor a partir de dados da Pesquisa Origem e Destino 2007.  
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3 – MAPAS DE ANÁLISE DO INDICADOR C (COBERTURA DA REDE SOBRE ATIVIDADES ESPECÍFICAS NO TERRITÓRIO) 
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Anexo 3.1 – Rede estrutural sobre trilhos de Londres considerada neste estudo, com buffer de 1 km 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base nas informações do Urban Land Institute (2011).  
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Anexo 3.2 – Rede estrutural sobre trilhos de Paris considerada neste estudo, com buffer de 1 km 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base nas informações do Institut d’Amenagement et d’Urbanisme (2012).  
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Anexo 3.3 – Rede estrutural sobre trilhos de São Paulo, em suas diversas fases de expansão, considerada neste estudo, com buffer de 1 km 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base nas informações do Institut d’Amenagement et d’Urbanisme (2012).  
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Anexo 3.4 – Londres – células com áreas de concentração de empregos 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base nas informações de uso do solo do Urban Land Institute (2011).  
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Anexo 3.5 – Londres – células com áreas de concentração de habitação 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base nas informações de uso do solo do Urban Land Institute (2011).  
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Anexo 3.6 – Londres - células cobertas pelo buffer de 1km ao redor da rede sobre trilhos 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base nas informações de uso do solo do Urban Land Institute (2011).  
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Anexo 3.7 – Londres - células atendidas pela rede sobre trilhos sobrepostas às áreas de concentração de empregos 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base nas informações de uso do solo do Urban Land Institute (2011).  
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Anexo 3.8 – Londres - células atendidas pela rede sobre trilhos sobrepostas às áreas de concentração de habitação 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base nas informações de uso do solo do Urban Land Institute (2011).  
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Anexo 3.9 – Paris – células com áreas de concentração de empregos 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base nas informações de uso do solo do Institut d’Amenagement et d’Urbanisme (2012).  
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Anexo 3.10 – Paris – células com áreas de concentração de habitação 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base nas informações de uso do solo do Institut d’Amenagement et d’Urbanisme (2012).  
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Anexo 3.11 – Paris – células cobertas pelo buffer de 1km ao redor da rede sobre trilhos 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base nas informações de uso do solo do Institut d’Amenagement et d’Urbanisme (2012).  
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Anexo 3.12 – Paris - células atendidas pela rede sobre trilhos sobrepostas às áreas de concentração de empregos 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base nas figuras anteriores.  
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Anexo 3.13 – Paris – células atendidas pela rede sobre trilhos sobrepostas às áreas de concentração de habitação 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base nas figuras anteriores.  
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Anexo 3.14 – RMSP – Rede estrutural sobre trilhos em operação (Setembro/2017) 

 

Fonte: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO, 2017.  
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Anexo 3.15 – RMSP – células com áreas de concentração de empregos 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base nas informações de uso do solo da EMPLASA (2010).  
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Anexo 3.16 – RMSP – células com áreas de concentração de habitação 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base nas informações de uso do solo da EMPLASA (2010).  
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Anexo 3.17 – RMSP – células cobertas pelo buffer de 1 km ao redor da rede sobre trilhos em suas diversas fases de expansão 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base nas informações da rede estrutural sobre trilhos futura. SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS, 2013.  
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Anexo 3.18 – RMSP – células cobertas pelo buffer de 1 km ao redor da rede sobre trilhos existente e investimentos já comprometidos 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base nas informações da rede estrutural sobre trilhos futura. SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS, 2013.  
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Anexo 3.19 – RMSP – células atendidas pela rede sobre trilhos sobrepostas às áreas de concentração de empregos, considerando a rede atual e a futura 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base nas ilustrações anteriores.  
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Anexo 3.20 – RMSP – células atendidas pela rede sobre trilhos sobrepostas às áreas de concentração de habitação, considerando a rede atual e a futura 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base nas ilustrações anteriores.  
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Anexo 3.21 – RMSP – cobertura da rede sobre trilhos futura sobre as células com concentração de empregos e de habitação 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base nas ilustrações anteriores.  
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Anexo 3.22 – RMSP – células atendidas pelas rodovias sobrepostas às áreas de concentração de empregos 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base nas ilustrações anteriores.  
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Anexo 3.23 – RMSP - células atendidas pelas rodovias sobrepostas às áreas de concentração de habitação 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor, com base nas ilustrações anteriores.  
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Anexo 3.24 – Rede estrutural sobre trilhos comprometida (linha número 7 da Figura 45) 

 

Fonte: SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS, 2017; COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO, 2018.  
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4 – ÁREA URBANIZADA 
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Anexo 4.1 – Evolução da área urbanizada de Londres x rede estrutural sobre trilhos 

 

Fonte: Atlas of Urban Expansion, disponível em www.atlasofurbanexpansion.org/historical-data.  

http://www.atlasofurbanexpansion.org/historical-data
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Anexo 4.2 – Evolução da área urbanizada de Paris x rede estrutural sobre trilhos 

 

Fonte: Atlas of Urban Expansion, disponível em www.atlasofurbanexpansion.org/historical-data.  

http://www.atlasofurbanexpansion.org/historical-data
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Anexo 4.3 – Evolução da área urbanizada da RMSP x rede estrutural sobre trilhos existente 

  

Fonte: EMPLASA, 2002 e Secretaria de Agricultura, 2011.  
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5 – CRESCIMENTO DA REDE DE METRÔ DE LONDRES 
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Anexo 5.1 – Diagrama da rede de Londres utilizada como base no capítulo 5.1 

 

Fonte: Transport for London, 2018.  
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Anexo 5.2 – Metrô de Londres entre 1863 e 1900 

 

Fonte: Londonist Ltd e London Transport Museum.  
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Anexo 5.3 – Metrô de Londres entre 1900 e 1950 

 

Fonte: Londonist Ltd e London Transport Museum.  
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Anexo 5.4 – Metrô de Londres entre 1950 e 2000 

 

Fonte: Londonist Ltd e London Transport Museum.  
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Anexo 5.5 – Metrô de Londres após 2000 

 

Fonte: Londonist Ltd e London Transport Museum.  
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Anexo 5.6 – Rede estrutural sobre trilhos de Londres 

 

Fonte: Londonist Ltd e London Transport Museum.  
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6 – CRESCIMENTO DA REDE DE METRÔ DE PARIS 
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Anexo 6.1 – Diagrama da rede de Paris utilizada como base no capítulo 5.1 

 

Fonte: Île-de-France Mobilités, 2018.   
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Anexo 6.2 – Metrô de Paris entre 1900 e 1910 

 

Fonte: www.urbanrail.net (acesso em junho/2018) e Garcia, 2014.  
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Anexo 6.3 – Metrô de Paris entre 1910 e 1950 

 

Fonte: www.urbanrail.net (acesso em junho/2018) e Garcia, 2014.  
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Anexo 6.4 – Metrô de Paris entre 1950 e 2000 

 

Fonte: www.urbanrail.net (acesso em junho/2018) e Garcia, 2014.  
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Anexo 6.5 – Metrô de Paris após 2000 

 

Fonte: www.urbanrail.net (acesso em junho/2018) e Garcia, 2014.  
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Anexo 6.6 – Rede do Grand Paris Express 

 

Fonte: Société du Grand Paris, 2018. 
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7 – REDES SOBRE TRILHOS DA RMSP 
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Anexo 7.1 – Linhas de bonde e o tramway da Cantareira em seu auge 

 

Fonte: Eletropaulo, 1986.  
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Anexo 7.2 – Metropolitana proposta por Felipe Antônio Gonçalves 

 

Fonte: Eletropaulo, 1986.  
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Anexo 7.3 – O metrô da Light 

 

Fonte: Eletropaulo, 1986.  
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Anexo 7.4 – Traçado do tramway da Cantareira, proposto para ser convertido em metrô 

 

Fonte: Mapeamento SARA Brasil, 1930, e Relatório HMD, 1968.  
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Anexo 7.5 – Metrô do Plano de Avenidas, incorporado o traçado do tramway da Cantareira 

 

Fonte: Mapeamento SARA Brasil, 1930, e Relatório HMD, 1968.  
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Anexo 7.6 – Metropolitano de Mário Lopes Leão 

 

Fonte: Leão, 1945, e Relatório HMD, 1968.  
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Anexo 7.7 – Metropolitano dos Técnicos de Paris 

 

Fonte: Relatório HMD, 1968.  
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Anexo 7.8 – Metropolitano proposto pela Companhia Geral de Engenharia 

 

Fonte: Relatório HMD, 1968.  
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Anexo 7.9 – Metrô proposto em 1956, pela PMSP (Comissão chefiada por Prestes Maia) 

 

Fonte: Relatório HMD, 1968.  
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Anexo 7.10 – Rede de metrô revisada pela Prefeitura de São Paulo, em 1957 

 

Fonte: ZIONI, in, SOMEKH; CAMPOS, 2002.  
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Anexo 7.11 – Rede de metrô revisada pela Prefeitura de São Paulo, entre 1957 e 1961 

 

Fonte: Relatório HMD, 1968.  
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Anexo 7.12 – Rede Básica de metrô, proposta em 1968 

 

Fonte: Relatório HMD, 1968.  
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Anexo 7.13 – Rede de metrô (em azul) proposta no PUB 

 

Fonte: PUB, 1969.  
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Anexo 7.14 – Rede (a) de referência estudada em 1975 

 

Fonte: Metrô, 1975.  
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Anexo 7.15 – Rede (b) de referência estudada em 1975 

 

Fonte: Metrô, 1975.  
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Anexo 7.16 – Rede (c) de referência estudada em 1975 

 

Fonte: Metrô, 1975.  
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Anexo 7.17 – Rede básica de metrô final, de 1975 

 

Fonte: Metrô, 1975.  
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Anexo 7.18 – Rede Básica de metrô, proposta em 1982 

 

Fonte: Metrô, 1985.  
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Anexo 7.19 – Rede mínima de metrô, de 1985 

 

Fonte: Metrô, 1985.  
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Anexo 7.20 – Rede de referência para o ano 2000, apresentada por Csaba Déak para estudos internos do Metrô 

 

Fonte: Deák, 2010.  
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Anexo 7.21 – Rede de referência para ano 2010, utilizada para estudos internos do Metrô 

 

Fonte: Isoda, 2013.  
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Anexo 7.22 – Rede de referência (a) estudada em 1990 

 

Fonte: Metrô, 1990.  



387 
 

 
 

Anexo 7.23 – Rede de referência (b) estudada em 1990 

 

Fonte: Metrô, 1990.  
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Anexo 7.24 – Rede de referência (c) estudada em 1990 

 

Fonte: Metrô, 1990.  
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Anexo 7.25 – Rede integrada proposta em 1993 pelo Metrô 

 

Fonte: Metrô, 1993.  
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Anexo 7.26 – Rede integrada proposta, incorporando duas linhas ferroviárias como metrô em nível 

 

Fonte: STM, 1998.  
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Anexo 7.27 – Rede Aberta, do Pitu 2020, proposta selecionada como estratégia recomendada 

 

Fonte: Pitu 2020, 1999.  
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Anexo 7.28 – Rede Central, parte integrante dos estudos do Pitu 2020 

 

Fonte: Pitu 2020, 1999.  
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Anexo 7.29 – Rede Densa, parte integrante dos estudos do Pitu 2020  

 

Fonte: Pitu 2020, 1999.  
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Anexo 7.30 – Linhas do Programa Prioridade na Rede 

 

Fonte: Metrô, 2006.  
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Anexo 7.31 – Rede Azul 

 

Fonte: Metrô, 2006.  



396 
 

  
 

Anexo 7.32 – Rede Distributiva 

 

Fonte: Metrô, 2006.  



397 
 

 
 

Anexo 7.33 – Rede Essencial 

 

Fonte: Metrô, 2006.  
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Anexo 7.34 – Alternativa Concentrada do Pitu 2025 

 

Fonte: Pitu 2025, 2006.  
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Anexo 7.35 – Estratégia Ampliada de rede, do Pitu 2025 

 

Fonte: Pitu 2025, 2006.  
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Anexo 7.36 – Rede do Plano Expansão SP 

 

Fonte: Isoda, 2013 e STM, 2013.  
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Anexo 7.37 – Rede Metropolitana para 2030 

 

Fonte: STM, 2013.  
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Anexo 7.38 – Rede comprometida, com destaque para a rede existente 

 

Fonte: Metrô, 2018.  
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8 – CRESCIMENTO DA REDE DE METRÔ DA RMSP 
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Anexo 8.1 – Rede sobre trilhos da RMSP em 1975 

 

Fonte: Metrô, CPTM e STM.  
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Anexo 8.2 – Rede sobre trilhos da RMSP em 1980 

 

Fonte: Metrô, CPTM e STM.  
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Anexo 8.3 – Rede sobre trilhos da RMSP em 1990 

 

Fonte: Metrô, CPTM e STM.  



407 
 

 
 

Anexo 8.4 – Rede sobre trilhos da RMSP em 2000 

 

Fonte: Metrô, CPTM e STM.  
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Anexo 8.5 – Rede sobre trilhos da RMSP em 2010 

 

Fonte: Metrô, CPTM e STM.  
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Anexo 8.6 – Rede sobre trilhos da RMSP em 2018 

 

Fonte: Metrô, CPTM e STM.  
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Anexo 8.7 – Rede sobre trilhos da RMSP após 2018 

 

Fonte: Metrô, CPTM e STM.  



411 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 – REDE CONCEITUAL PROPOSTA 
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Anexo 9.1 – Rede proposta 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  
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Anexo 9.2 – Rede proposta com destaque para as linhas perimetrais 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  
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Anexo 9.3 – Rede proposta com destaque para as linhas radiais 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  
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Anexo 9.4 – Células cobertas pelo buffer de 1 km ao redor da rede proposta 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  
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Anexo 9.5 – Cobertura da rede proposta sobre as células com concentração de empregos e de habitação 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  
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Anexo 9.6 – Inserção da rede proposta na RMSP 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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