
A  QUESTÃO  METROPOLITANA:  INVENTÁRIO  DE  PLANOS  DE  TRANSPORTE 
COLETIVO EM SÃO PAULO.
Tácito Pio da Silveira
São Paulo Transporte S. A.   DP/STP: Superintendência de Planejamento   Rua Boa 
Vista, 236  tel.: 3326-7826  tacito.silveira@sptrans.com.br
RESENHA
Este  trabalho  procura  fazer  uma  reflexão  sobre  os  planos  de  transporte  coletivo  mais 
significativos da RMSP partindo do inventário  das sucessivas propostas,  de 1926 até 2010 
(incluindo planos setoriais e urbanos), para elaborar uma interpretação da função destes planos 
na sociedade, seu papel ideológico e eventuais transformações do espaço urbano.
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INTRODUÇÃO
Este texto, que acompanha a apresentação do trabalho no 18° Congresso da ANTP, é o resumo 
de uma pesquisa preparatória para a elaboração de novas diretrizes para o planejamento de 
transporte coletivo urbano,  no âmbito da Superintendência de Planejamento da SPTrans.  A 
necessidade de contextualizar essa nova requisição de diretrizes frente aos planos já existentes 
e ainda em vigor – como o Plano Diretor  Estratégico de São Paulo (PDE 2002) e o Plano 
Municipal de Circulação Viária e de Transportes (2003) – e, ao mesmo tempo, considerar o 
novo  ambiente  da  gestão  da  Região  Metropolitana  de  São  Paulo  (RMSP)  proposto  pelo 
Governo do Estado de São Paulo com a criação da Agência Metropolitana, do Conselho de 

Desenvolvimento Regional1 e do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano2.
A pesquisa foi elaborada considerando o conjunto dos principais planos setoriais de transporte 
coletivo urbano elaborados para o Município de São Paulo ou para a RMSP. Considera também 
os principais planos urbanos e planos diretores que tratam do transporte coletivo como parte 
significativa de suas diretrizes urbanísticas. O conjunto apreciado tem pouco mais de oitenta 
anos: vai de 1926 (Plano da Light) até o ano de 2010 (PCM – o plano mais recente da EMTU) 
passando por diversos períodos da evolução da aglomeração metropolitana. 
DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS
Qualquer plano de transporte tem como requisito um reconhecimento das questões relativas ao 
suporte físico da produção do espaço urbano e dos vínculos de nexo lógico entre as ações do 
passado, as ações no presente e as forças sociais responsáveis por essas ações.
Falar dos antecedentes de um plano de transporte para São Paulo é, acima de tudo, falar de 
uma história de planos esquecidos, de omissões e descontinuidades.
Nas  considerações  deste  trabalho  a  História  (enquanto  ciência)  é  usada  com  parcimônia, 
sempre na tentativa de construir relações de nexo do tipo causa e efeito que conduzam a uma 
explicação  aceitável  da  condição  urbana  de  São Paulo.  São utilizados aqueles  elementos, 
temas e fatos bem documentados que estão consagrados e são amplamente aceitos como 
corretos, utilizados em conjunto com as observações do espaço urbano atual para consolidar 
uma interpretação histórica. Não existe nenhuma história definitiva ou específica da cidade de 
São Paulo (menos ainda de alguma de suas regiões). Desse modo, não há sentido científico no 
uso de uma suposta  História da Cidade de São Paulo – se tratada como mera sucessão de 
fatos  relevantes  no  tempo  ou  apenas  como  o  resultado  direto  da  ação  de  líderes  –  para 
consolidar  esta  interpretação  que  estará,  em sua  gênese,  descontextualizada  do  ambiente 
econômico nacional e consequentemente desconectada do espaço nacional.
Tendo assumido esta forma de interpretação histórica como premissa da pesquisa e tratando o 
conjunto  dos  principais  planos  urbanos  delineados  para  São  Paulo  como  uma  adequada 
referência  do  contexto  econômico,  político  e  social  de  cada  período  da  história,  torna-se 
possível  estudar  alguns  dos  antecedentes  mais  significativos  para  a  formulação  de  novas 

proposições, porque, “a ignorância das causas gera o fracasso das obras” [ROSSI] 3.
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Considerando superado aquele período4 em que os planos urbanos (setoriais e não-setoriais) 
tratavam o gigantismo das principais cidades brasileiras como um problema, em que o mote 
principal  do  planejamento  urbano  residia  então  na  tentativa  de  “contenção”  deste  mesmo 
crescimento,  a  convergência  dos  planos  de  transporte  contemporâneos  aponta  para  os 
problemas de mobilidade e acessibilidade gerados pela insuficiência da infraestrutura atual.
Os planos de transporte, quase que invariavelmente, são propostos para ou colocados como 
sendo ‘A’ solução  de  problemas  crônicos.  Em geral  os  planos  trazem em seu  conteúdo  a 
afirmativa (expressa direta ou indiretamente) de que se trata de um plano para solucionar uma 
dada ‘crise’ no  sistema de transporte coletivo.  De  saída duas teses podem ser  levantadas 
apenas a partir disso: a primeira é a de que se não houvesse uma crise um plano não seria 
necessário, o que é um equívoco primordial da administração pública brasileira; a segunda é a 
de que se todo plano é a resposta necessária a um momento de crise, então vivemos uma crise 
permanente, dada a sucessão aparentemente interminável de planos, o que é, efetivamente, 
fato observável e mensurável do ponto de vista técnico.
Avaliando aquele momento histórico em que podemos afirmar que a cidade de São Paulo entra 

na modernidade5 como o momento em que o poder público passa a atuar de maneira mais 
efetiva  e  planejada  no  ordenamento  do  espaço  urbano  da  capital,  vemos  que  este  se 
caracteriza como o primeiro período da proposição de planos urbanos. Conhecidos então como 
planos de ‘melhoramentos’, esses primeiros trabalhos focam especialmente a implementação 
de uma infraestrutura viária básica (como a abertura e o calçamento de algumas vias), mas 
também uma preocupação com o desenho da ambiência urbana.
Posteriormente  os  planos  foram  sendo  sucessivamente  ampliados  em  seu  escopo  e 
aprofundados em sua complexidade. Notamos que a construção de um entendimento da escala 
metropolitana  dos  problemas  urbanos  de  São  Paulo  é  o  principal  legado  dos  planos  que 
antecederam o Plano Diretor de 1971 (PDDI 1971 – ver a seguir).
Mais recentemente, os planos de transporte têm buscado uma configuração em rede, tanto do 
ponto  de  vista  físico  como  do  operacional.  Entende-se  por  configuração  em  rede  que  os 
diversos modos se compõem para conformar um único sistema de transporte metropolitano; 
que seu desenho, mesmo que imperfeito, se aproxime de uma malha distributiva hierarquizada 
entre modos e homogênea no espaço. O sistema, portanto, deve ser planejado antevendo a 
formação de uma rede metropolitana em uma estrutura coesa e articulada.
Mesmo considerando que atualmente (2011) o sistema de transporte metropolitano apresente 
oferta de capacidade incompatível com a demanda, lacunas nos modos de média capacidade, 
a necessidade de racionalização das linhas de ônibus, entre outros problemas, não se deve 
perder  de  vista  que  a  superação  das  limitações  históricas  passa,  necessariamente,  pela 
antevisão de um projeto de rede.
Os planos setoriais de transporte que estão atualmente em vigor foram, portanto, antecedidos 
por um conjunto apreciável de planos setoriais e urbanos, sendo que alguns destes continham 
diretrizes  importantes  para  o  transporte  coletivo  na  cidade.  Alguns  dos  principais  planos  e 
diagnósticos  que  os  antecedem  tiveram  influência  significativa  no  desenvolvimento  e  na 
formação do pensamento técnico e crítico sobre os temas de desenvolvimento e transporte.
A seguir,  uma  relação  sumária  dos  planos  escolhidos  com  uma  breve  descrição  de  seu 
conteúdo  e  contexto  para  posterior  publicação  mais  ampliada.  Mesmo que  todos  os  itens 
listados não sejam, especificamente, planos de transporte, podemos destacar aqueles projetos 
e estudos que trazem indicações importantes para o transporte coletivo urbano em São Paulo. 
Para os propósitos desta comunicação técnica este é o limite de aprofundamento dos itens e se 
apresentam do mesmo modo como serão tratados na apresentação:
• PLANO DA LIGHT (1926) – O projeto da companhia canadense Light and Power Company 
Limited (Cia. Light) consistia em uma proposta de rede de bondes, parte em superfície e parte 
subterrânea, destinada a atender o que hoje corresponde ao núcleo histórico da cidade em 
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algumas das principais avenidas. Entrementes, a empresa chegou a propor transformar seu 
contrato de exclusividade com a Prefeitura de São Paulo para englobar todo o transporte por 
ônibus e, assim, eliminar a concorrência a seus sistemas.
• PLANO DE AVENIDAS (1930) –  Ao contrário do entendimento mais comum, o Plano de 
Avenidas não se tratou meramente de um plano para o sistema viário, mas de um plano urbano 
abrangente, com preocupações também com o sistema de transporte mais adequado para São 
Paulo.  O  plano  se  destaca  pela  análise  da  estrutura  da  cidade,  pelas  soluções  formais 
propostas e sugere uma intervenção urbana radical, apoiada na construção e ampliação de um 
sistema viário de bom padrão, considerado então como a base necessária para a implantação 
de  uma  infraestrutura  de  transporte  coletivo  sobre  trilhos.  De  fato,  mais  da  metade  da 
publicação se ocupa de estudos sobre os sistemas de transporte metropolitanos.
• CETC (1939) – Criada pelo prefeito Prestes Maia em sua primeira gestão (1938 a 1945) a 
Comissão  de  Estudos  de  Transportes  Coletivos  do  Município  de  São  Paulo  (CETC)  foi 
designada para a realização de um levantamento geral das condições do transporte coletivo 
público  na  capital,  realizando  algumas  das  primeiras  pesquisas  mais  abrangentes  sobre 
deslocamentos e os meios de transportes utilizados. O levantamento incluiu pesquisas do tipo 
sobe-desce  e  pesquisas  de  lotação  por  faixa  horária.  As  informações  levantadas  foram 
cotejadas com os dados demográficos disponíveis à época e serviram de base para alterações 
na política de transporte. Antes da gestão de Prestes Maia a Cia. Light já havia manifestado 
(1937) a intenção de não renovar a concessão do serviço de transporte por bondes após o 
término do contrato em 1941.  Com o advento da Segunda Guerra Mundial  Maia  prorrogou 
compulsoriamente o contrato de prestação de serviços que durou até 1946. Após a saída da 
Cia. Light foi criada a Companhia Municipal de Transportes Coletivos (CMTC) que assumiu os 
serviços de transporte bem como o passivo (equipamentos) da Light.
• ANTE-PROJÉTO DE UM SISTEMA DE TRANSPORTE RÁPIDO (1956) – Plano realizado 
pela Comissão do Metropolitano. Esta comissão foi nomeada por uma portaria municipal em 
1955, depois de reuniões entre a Prefeitura e a Companhia Municipal de Transporte Coletivo 
(CMTC) que concluíram: “(...)  ser  necessário  o estabelecimento  de diretrizes gerais  para o 
transporte coletivo e em especial para um sistema metropolitano ou de trânsito rápido METRÔ a 
ser previsto e gradualmente construído (...)” [maiúsculas no original]. Prestes Maia foi o relator 
da comissão e reiterou, 25 anos após o Plano de Avenidas, a necessidade de construção de 
uma  rede  de  transporte  coletivo  de  alta  capacidade,  desta  feita  composta  por  uma  rede 
estrutural com 100 km de metrô, divididos em três linhas.
• SAGMACS (1958) –  A Sociedade  para  a  Análise  Gráfica  e  Mecanográfica  Aplicada  aos 

Complexos Sociais foi  um grupo de trabalho formado pelo Padre Lebret6,  que produziu um 
documento essencial para o diagnóstico das condições urbanas da época, apoiado em análises 
de  base  racionalista  e  quantitativa  chamado:  Estrutura  Urbana  da  Aglomeração  Paulista  – 
documento de ampla influência posterior cuja análise, entretanto, não consegue dar conta das 
razões do acelerado processo de urbanização paulista e propõe como solução a ‘necessidade’ 
de contenção do crescimento da cidade.
• GEM  (1966) –  Grupo  Executivo  Metropolitano.  Criado  pelo  prefeito  Faria  Lima  o  Grupo 
elaborou  o  primeiro  plano  básico  para  uma  rede  estrutural  de  metrô.  Este  grupo  foi  o 
responsável pela realização da primeira pesquisa do tipo origem e destino (OD 1967). O GEM 
tornou-se, então, a gênese do que viria a ser a Cia. do Metropolitano de São Paulo (Metrô),  
criada em 1968, ano que também marca o fim dos serviços de bondes elétricos em São Paulo.
• CODEGRAN/ GEGRAN (1967) – O Conselho de Desenvolvimento da Grande São Paulo, 
acompanhado  por  seu  órgão  executivo,  o  Grupo  Executivo  da  Grande  São  Paulo  foram 

formados após  a  concepção  institucional  das  regiões metropolitanas  no  país7.  São  órgãos 
responsáveis  pelo  planejamento  integrado  da  região  metropolitana,  reunindo  sob  sua 
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coordenação os diversos planos oriundos da máquina administrativa estadual e municipal, além 
de realizarem um completo e profícuo levantamento aerofotogramétrico em São Paulo.
• PUB (1967) – O Plano Urbanístico Básico da Cidade de São Paulo. Este plano teve seus 
estudos contratados pelo Grupo Executivo de Planejamento do município de São Paulo (GEP), 
órgão criado por decreto municipal. Assim como no posterior PMDI (ver adiante) elabora um 
conjunto de concepções de ordenação espacial da aglomeração paulista dentro de uma nova 

ordem institucional8.  O plano PUB procurava,  fundamentalmente,  direcionar e dar forma ao 
crescimento  urbano  e  suprir  a  cidade  de  infraestruturas  e  serviços  adequados  a  suas 
demandas, colocando 1990 como o ano-meta.
• HMD (1968) –  Hochtief,  Montreal  e  Deconsult.  O  Plano  para  o  Metrô  de  São  Paulo  foi 
desenvolvido pelo  consórcio  HMD, que  venceu uma licitação internacional  organizada  pelo 
GEM. O HMD faz ampla análise da situação do transporte urbano e propõe uma Rede Básica 

para o metrô. A proposta contempla uma rede composta por cinco linhas com extensão9 de 63 
km, além de uma expansão posterior de aproximadamente 200 km.
• PMDI  (1970) –  Plano  Metropolitano  de  Desenvolvimento  Integrado.  Tem  seus  trabalhos 
iniciados  na  formação  do  GEGRAN.  Plano  abrangente  que  privilegia  os  modos  coletivos, 
sobretudo aqueles sobre trilhos, em sua proposta de transporte urbano. Na proposta consta a 
conclusão da linha Norte-Sul (atual Linha 1 – Azul) e a recuperação do sistema de trens de 
subúrbio equiparando-o ao Metrô, além da estruturação de uma rede viária metropolitana; tinha 
como seu ano-meta 1980. 
• PDDI (1971) – Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Lei Municipal nº 7.688/1971. Foi o 
único plano diretor de São Paulo aprovado por lei até o PDE 2002. Como foi aprovado durante 
o regime militar,  um período em que muitos vereadores haviam sido cassados pelo regime, 
padeceu de legitimidade perante a sociedade. Tecnicamente apresentava uma visão ampla dos 
problemas urbanos gerados pelo que se entendia à época como crescimento acelerado.
• SISTRAN (1976) – Estudo do Sistema de Transporte Urbano de Passageiros da RMSP. Foi 
um plano para a reorganização do sistema de transporte coletivo por ônibus implantado na 
gestão Setúbal. A reorganização teria como base a implantação de uma ampla rede de linhas 
estruturais de trólebus, que previa o uso de ônibus articulados em corredores exclusivos.
• PIT (1976) – Plano Integrado de Transportes. Plano formulado em conjunto pela Secretaria 
Municipal de Transportes (SMT), CMTC, Dep. do Sistema Viário (DSV), e Metrô. O PIT foi o 

primeiro plano específico de transporte coletivo elaborado após a inauguração do Metrô10 e, 
sob  a  influência  desse  novo  modo  de  transporte  da  cidade,  preconiza  a  necessidade  de 
integração física, operacional e tarifária de todo o sistema (todos os modos). O plano tratava o 
Metrô como o modo estrutural  hierarquicamente  mais  importante,  em torno do qual  todo o 
sistema deveria ser organizado, com a inclusão de terminais de transferência junto às estações 
e  organização  de  linhas  alimentadoras,  tudo  de  forma  articulada  como estava  previsto  no 
Sistran.
• PITERP (1978) – Plano Integrado de Terminais Rodoviários de Passageiros. Elaborado pela 

Cia. do Metrô em conjunto com o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER)11. 
O PITERP pretendia definir a pré-localização e o pré-dimensionamento de terminais rodoviários 
de  passageiros  metropolitanos  em  um  horizonte  de  dez  anos.  Dos  terminais  rodoviários 
“previstos” o Tietê já estava pronto, sendo que posteriormente foram inaugurados os terminais 
Jabaquara (1988) e Barra Funda (1989), ou seja, no limite da vigência do prazo para que todos 
os cinco terminais previstos estivessem concluídos.
• PDDI II (1982) – Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado II – Uma revisão das diretrizes 
do primeiro PDDI, faz uma análise clássica do crescimento da cidade procurando propor seu 
direcionamento  através  do  fortalecimento  de  sub-centros,  então  chamados  de  pólos  de 
desenvolvimento, e da proposição de vetores de urbanização para os anos posteriores.
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• PMT (1983) – Plano Metropolitano de Transporte. Plano de escala metropolitana elaborado 
pela Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S. A. (EMPLASA). Plano abrangente que 
tratava,  além  do  transporte  de  passageiros,  do  transporte  de  cargas,  infraestruturas  e 
equipamentos. Um dos primeiros planos a defender mais diretamente o uso do conceito da 
mobilidade urbana (definida como uma questão metropolitana) e a provisão de um Sistema de 
Transporte Metropolitano, necessário para garantir a mobilidade, a organização, a operação e a 
funcionalidade do sistema de transporte.  Os instrumentos a serem utilizados para atingir tal 
organização seriam os corredores exclusivos, a integração de modalidades, a construção de 
terminais e a formação de novos pólos regionais, entre outros.
• PAI (1983) – Programa de Ação Imediata da Rede Metropolitana de Trólebus. É um plano que 
tenta recuperar os objetivos iniciais do Sistran e do PIT no que dizia respeito aos trólebus, com 
revisão de prioridades de implantação, fortalecendo os corredores de ônibus como uma das 
premissas da reorganização da rede de transporte urbano. 
• PMTC (1985) – Plano Municipal de Transportes Coletivos. Plano que antecede um plano de 
maior escopo, o PMTT, (concebidos durante a gestão Covas), foi elaborado em um período de 
intervenção da Prefeitura de São Paulo nas empresas prestadoras do serviço de transporte, 
que ameaçavam a prefeitura com locautes. O plano apostava no fortalecimento da CMTC como 
operadora, retomando a concepção de uma rede de corredores de trólebus acompanhada por 
terminais.  Propunha uma reorganização da própria CMTC, centralizando suas atividades de 
gestão e operação em uma nova sede que seria construída na área da Rua Santa Rita.
• PMTT (1985) – Plano Municipal de Transporte e Tráfego. Elaborado pela SMT da Prefeitura do 
Mun. de São Paulo (PMSP) é um plano voltado ao ordenamento completo do tráfego e do 
transporte coletivo sobre pneus, notadamente com amplo uso de trólebus, além de transporte 
público por táxis, transporte de carga, segurança, planejamento e operação do sistema viário. 
Plano de largo escopo técnico com diversos sub-planos de ação imediata e de médio prazo.
• PMTI (1993) – Plano Metropolitano de Transporte Integrado. Plano elaborado pela Secretaria 
dos  Transportes  Metropolitanos  (STM)  a  partir  de  uma  síntese  das  políticas  e  projetos 
existentes à época. O plano abrange toda a RMSP e trata a aglomeração urbana como uma 
única “cidade”, sobre a qual deveria haver uma visão integrada. O plano não se coloca nos 
moldes tradicionais, mas como uma ferramenta de planejamento que se propõe a extrapolar as 
tendências históricas – utilizando para isso a formação de uma “visão da cidade” – tornando-se 
um plano efetivamente propositivo, que atinja os objetivos almejados. Para este objetivo o plano 
utiliza métodos de análise e simulação do modelo Transporte Estratégico e Regional (START).
•  PLANO METROPOLITANO DA GRANDE SÃO PAULO (1993) –  Plano  para  o  horizonte 
(1993/2010) elaborado pela equipe de Jorge Wilhein enquanto  atuava na EMPLASA. Propunha 
uma  série  de  ações  e  diretrizes  de  desenvolvimento,  político  econômico,  físico-territoriais, 
infraestrutura, serviços e equipamentos. Como foi elaborado após a Rio’92 foi um dos primeiros 
planos a colocar claramente os objetivos de um desenvolvimento sustentável, além de tocar na 
questão da globalização. O plano trabalhava com dois cenários: um conservador (tendencial) e 
um inovador (desenvolmentista) que incorporava as diretrizes propostas.
• PITU (1995) – Plano Integrado de Transportes Coletivos. Procura recolocar a necessidade do 
planejamento integrado dos transportes metropolitanos. O plano surge no contexto neoliberal 
de  redução do tamanho do Estado,  período em que se difundiu  e  foram praticadas várias 
formas de privatização e parcerias em setores de infraestrutura. No caso dos transportes isso 
representou a desmobilização da CBTU no Estado de São Paulo e sua fusão com a FEPASA 
para a criação da CPTM. Começa aqui a promessa de modernização dos trens metropolitanos 
e a tentativa (ainda frustrada) de implantação do “padrão metrô de qualidade” em toda a rede 
metropolitana de trens.
• PITU 2020 (1999) – Plano Integrado de Transportes Coletivos. Elaborado entre 1997 e 1999 o 
PITU 2020 se propunha a ser um plano metropolitano para um horizonte de 20 anos (renovável 
a cada cinco anos) que englobasse um novo método de planejamento que fosse um efetivo 
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instrumento para a tomada de decisões políticas. Apoiava-se em ideário emergente ligado à 
difusão de “novos” conceitos ambientais apresentados como um grupo de cinco objetivos gerais 
a serem perseguidos. A metrópole paulistana deveria ser: competitiva, saudável, equilibrada, 
responsável e cidadã. O PITU 2020 previa uma ampla rede de transporte coletivo baseada na 
alta  capacidade  (trilhos),  entretanto,  falhava  na  incorporação  de  todos  os  elementos  de 
transporte em um sistema futuro como os modos de média e baixa capacidade possíveis.
• PDDT (1999) – Plano Diretor de Desenvolvimento dos Transportes. O plano desenvolvido pela 
Secretaria dos Transportes (ST) do Governo do Estado de São Paulo (GESP). Coloca uma 
abordagem  metodológica  em  que  os  objetivos  a  serem  alcançados  são:  qualidade, 
desenvolvimento  sustentado,  competitividade  e  factibilidade.  O  plano  coloca  duas  fases 
principais: identificação de gargalos e elaboração de plano estratégico. O plano propõe um ciclo 
de planejamento entendido como processo permanente de planejamento: PDDT-Vivo.
• TRANSPORTE METROPOLITANO (1999) – Plano de transporte desenvolvido pela Empresa 
Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S. A. (EMTU) que delineia as ações do 
GESP. Plano abrangente que propõe um conjunto de linhas metropolitanas de ônibus (entre as 
cidades da RMSP) com foco na cidade de São Paulo, além de uma proposta de ampliação de 
terminais existentes e construção de novos corredores e terminais de transferência.
• PDE (2002) – Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo (PDE 2002). Lei Municipal 
nº 13.430 de 13 de setembro de 2002. O PDE 2002, que ainda está em vigor (2011), faz um 
apanhado  de  todas  as  propostas  de  transporte  coletivo  das  diversas  instâncias  do  poder 
executivo (municipal e estadual) e apresenta-as na forma de uma proposta consolidada para 
uma rede de transporte coletivo, com uma rede de alta capacidade de trens e metrô (rede 
futura)  e  uma  extensa  rede  de  média  capacidade  em  corredores  de  transporte  –  sem  a 
especificação de tecnologia a ser utilizada. Os horizontes adotados para o PDE eram 2012 e 
2016 e havia uma revisão agendada para 2007 que ainda se encontra em tramitação no Poder 
Legislativo, aproximando-se da revisão geral que deverá ser realizada em 2012.
• PLANO DE MODERNIZAÇÃO DA MALHA DA CPTM (2002) – Chamado de Plano Funcional, 
o plano tanto incorpora as diversas medidas de modernização da malha, que já estavam em 
curso no ano de sua publicação, como consolida uma série de proposições complementares. 
Consta neste plano a chamada Integração Centro que propunha a integração física das linhas 

A, B, D e E (atuais Rubi, Diamante, Turquesa e Esmeralda12) em todas as estações centrais 
(Barra Funda, Luz, Brás). A proposta previa para 2010, para o chamado trecho central, um 
intervalo médio de 1,5 min., sendo que para cumprir esta meta todas as linhas teriam que estar  
com intervalo médio de 3 min. neste mesmo horizonte. Essa perspectiva alvissareira não se 
confirmou e, ao que tudo indica, a Integração Centro foi descartada.
• PLANO MUNICIPAL DE CIRCULAÇÃO VIÁRIA E DE TRANSPORTES (2003) – Elaborado 
para o cumprimento de uma exigência do PDE 2002 o Plano Municipal de Circulação Viária e 
de Transportes (PMCVT) tem uma formatação que se assemelha a um texto de legislação. 

Tendo sido publicado no Diário Oficial do Município (DOM) em duas ocasiões13 o texto não foi 
enviado  para  a  Câmara  de  Vereadores  do  Município  por  não  ser  um Projeto  de  Lei.  Sua 
publicação,  entretanto,  o  torna  uma  manifestação  pública  das  diretrizes  de  transporte  da 
Prefeitura da Cidade de São Paulo, o que lhe confere o status de ser a uma das mais recentes 
posições  oficiais  da  Prefeitura  sobre  a  política  de  transportes  nos  seguintes  aspectos: 
mobilidade  e  transporte  de  passageiros,  transporte  de  bens  e  serviços,  transporte  aéreo, 
sistema  viário,  transporte  não  motorizado  e  acessibilidade  de  pessoas  portadoras  de 
necessidades especiais.  O plano tem elaboração predominantemente conceitual e define os 
princípios, objetivos e diretrizes da política de transporte do Executivo.
• SÃO PAULO INTERLIGADO (2004) – Plano elaborado pela SMT, com participação decisiva 
da SPTrans, resume uma série de ações que já haviam sido tomadas pela Secretaria e pela 
empresa:  difusão  da  bilhetagem  eletrônica,  implantação  de  sistemas  de  monitoramento  e 
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controle, contrato de financiamento com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social  (BNDES),  novos  terminais  de  integração,  os  mais  recentes  corredores  de  ônibus, 
assinatura  de  novos  contratos  de  prestação  de  serviço  com  empresas  concessionárias  e 
cooperativas de permissionários, renovação de parte da frota de ônibus, entre outras. Além da 
divulgação das ações a publicação também apresenta um processo de implantação em uma 
sequência anual de obras de infraestrutura (corredores e terminais) e algumas ações de gestão 
(integração, troncalização, informação ao usuário e sistemas inteligentes).
• PITU 2025 (2005) – Plano Integrado de Transportes Urbanos. A atualização do plano anterior 
(PITU 2020) foi  além da mera revisão de aspectos marginais decorrentes de alterações na 
previsão de demanda. Tratou-se de uma completa revisão das diretrizes de transporte coletivo 
de  alta  capacidade.  Essa  revisão  mostra  um  novo  desenho  da  rede  de  metrô,  agora 
concentrada no Centro Expandido (Rede Densa) que posteriormente será detalhada no plano 
da Rede Essencial do Metrô. O plano adota uma metodologia de trabalho com o uso de um 

novo software de simulação14 que, em tese, consegue simular o comportamento da demanda 
projetada e sua interferência na composição dos preços (valor) do solo no futuro, e vice-versa, 
até atingir um ponto de equilíbrio. Como a junção da simulação de um novo projeto em uma 
rede  de transporte  existente  com a  avaliação  de suas  consequências  para  o  uso  do solo 
sempre foi, por assim dizer, o grande objetivo dos planos setoriais, é de se supor o uso de certa 
cautela com os resultados obtidos, até que possam ser devidamente validados pelo tempo.
• REDE ESSENCIAL (2006) – Trata-se da mais recente revisão geral da rede do Metrô. O 

desenho da rede do Metrô15, passou por várias alterações ao longo de sua história. A Rede 
Essencial  é  a  última alteração publicada e representa  uma alteração de rumo daquilo  que 
estava previsto (Rede Aberta) pela STM no PITU 2020. A diferença pode ser observada na 
dimensão da rede proposta que, nesta versão, torna-se menos abrangente e mais adensada, 
reduzindo a quilometragem total em um desenho mais concentrado no Centro Expandido. Esta 
mudança de rumo apóia-se na expectativa de ampliação da capacidade da CPTM, com seu 

projeto de modernização, na base conceitual16 presente no PITU 2025, na própria proposta da 
rede e em uma expectativa de crescimento econômico. Após a publicação da Rede Essencial o 
Metrô já promoveu diversas modificações deste desenho de rede mas, até o presente (2011), 
não publicou uma alteração de rumos. Todavia, algumas modificações foram já amplamente 
divulgadas pela imprensa e no sítio da empresa.
• PCM (2010) – Plano de Corredores Metropolitanos. O plano de corredores metropolitanos é a 
última  versão  disponível  da  rede  futura  da  EMTU.  Representa  uma  simplificação  da  rede 
proposta  em  1999,  reduzindo  a  quilometragem  total  e  o  número  de  terminais  novos  ou 
reformados. Tem foco na viabilização de obras mais imediatas e de realização mais simples.
CONCLUSÕES
Não há dúvida de que São Paulo e sobretudo sua Região Metropolitana precisam de um plano 
metropolitano, no sentido de uma proposição múltipla e diversificada, que faça frente à sua 
complexidade. Um plano que esteja acima das proposituras do PDE 2002 e que reflita a cidade 
de  São  Paulo  como  o  foco  principal  de  uma  Região  Metropolitana  dinâmica,  um  plano 
metropolitano que faça com que os diversos planos diretores municipais tenham um referencial.
Do  ponto  de  vista  do  setor  de  transporte  público  coletivo,  podemos  afirmar  de  maneira 
categórica que os planos estudados buscam uma convergência em torno de temas como: uma 
melhor  distribuição  dos  usos  do  solo,  uma acessibilidade  territorial  mais  homogênea,  uma 
melhor condição de mobilidade e uma maior produtividade, assegurados pelo investimento em 
infraestruturas. A insuficiência ou mesmo a eventual ausência de investimentos permanentes 
em  infraestrutura  compromete  os  temas  abordados  acima  impondo  “entraves  ao 
desenvolvimento” [DEÁK].
A pesquisa verificou que quanto mais próximo da virada do século foi maior o número de planos 
elaborados,  fato  que  pode  ser  atribuído  não  só  ao  crescimento  da  complexidade  da 
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aglomeração urbana – o que certamente impôs desafios de adequação das infraestruturas ao 
ritmo e ao porte da produção (mesmo que insuficiente) – como a crescente necessidade de 
renovar ou justificar a presença das forças dominantes na sociedade [VILLAÇA]. A proliferação 
de planos tal como foram elaborados e conduzidos (sem os devidos aportes orçamentários, 
cronogramas de investimentos, etapas de projeto, continuidade administrativa, etc.) pode ser 
interpretada simplesmente como uma a manutenção do status quo.
Como fica evidente pela longa sequência exposta anteriormente, tudo pode ser alegado para 
justificar a ausência de infraestruturas urbanas em São Paulo, exceto a falta de planos. Nas 
últimas décadas atravessamos um período particularmente ‘profícuo’ em planos de transporte, 
planos urbanos, planos normativos e planos de desenvolvimento de amplo espectro. Entretanto, 
como  afirmado  anteriormente,  essa  riqueza  de  proposições  não  correspondeu  a  uma 
transformação da pobreza de nossa infraestrutura urbana.
Tradicionalmente,  as decisões sobre investimentos são feitas à revelia de quaisquer planos 
anteriores, ou antecedem planos elaborados a posteriori, que vêm para referendar (ou mesmo 
documentar)  ações em andamento  do Executivo,  ou decisões já  anteriormente  delineadas. 
Muito raramente os planos colocados geraram um contínuo de ações técnico-políticas, mesmo 
que ao longo do tempo se verifique que parte das ações planejadas em algum momento acabe 
por se materializar.
Recolocar a necessidade de planejamento metropolitano integrado é reproduzir uma obviedade. 
A histórica dificuldade institucional de integração das ações atinge toda a Região Metropolitana 
e foi agravada pela inclusão de mais e mais instâncias de planejamento e decisão política. 
Podemos dizer que a RMSP atravessou um período de sucessivos altos e baixos (sem dúvida 
mais  baixos  que  altos)  em termos  de  cortes  no  investimento  na  produção  de  seu  espaço 
urbano,  sobretudo  de  meados  da  década  de  70  até  o  final  da  década  de  90,  período 
caracterizado por uma redução drástica no ritmo de investimentos em infra-estrutura. Alegando 
causas  externas  como  o  serviço  da  dívida  e  decorrências  diversas  da  chamada  ‘crise  do 
petróleo’,  além de causas internas como a recessão econômica e a “retração” do mercado 
interno, os planos setoriais e de desenvolvimento foram abandonados, ou reduzidos em escala, 
metas e abrangência.
A falta de continuidade no processo de planejamento da urbanização não é observada apenas 
em São Paulo. Na verdade, é parte de um problema muito mais profundo e de abrangência 
nacional, em que se nota a dificuldade (ou desinteresse) em estabelecer institucionalmente uma 
política franca de desenvolvimento. Podemos verificar, pela simples leitura dos planos, como é 
crônica a dificuldade em estabelecer planejamento de longo prazo,  ou propor um modo de 
gestão a partir desse planejamento.
A  própria  permanência  das  instituições,  que  deveriam  dar  suporte  ao  planejamento  e 
construção  das  infraestruturas  necessárias  ao  desenvolvimento  do  país,  tornou-se  incerta. 
Podemos citar o desmonte da estrutura institucional do CODEGRAN/ GEGRAN absorvidos no 
processo de criação da EMPLASA em 1973, mas já totalmente destituída de poder de decisão. 
O contrassenso a ser observado aqui é que o momento que marca a criação das Regiões 
Metropolitanas no Brasil é também o da desconstrução da percepção da metrópole como algo a 
ter uma gestão metropolitana. A Metrópole Paulistana, como uma entidade única, perde espaço 
para um aglomerado de várias instâncias municipais. A Constituição Federal de 1988, de forte 
perfil municipalista, cristaliza esse entendimento.

Mesmo com a crise econômica que ocorreu na segunda metade da década de 7017, os planos 
elaborados poderiam ter tido alguma continuidade depois de revistos,  visando justamente a 
necessidade de recuperação da crise em andamento, com metas objetivas para a retomada de 
um ritmo mais acelerado de crescimento. O abandono ou o esvaziamento dos planos nacionais 
(PND e II-PND) ou regionais de desenvolvimento pode ser explicado, entre outras, pela teoria 

da imposição dos entraves internos18,  contexto em que, de fato,  não há metas a perseguir 
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porque simplesmente não é esta a proposta da sociedade brasileira. O desmantelamento das 
instâncias de planejamento se reflete até hoje na redução qualitativa de planos e estudos, em 
prejuízo da formação do espaço urbano e até mesmo do campo teórico.
Se o paradigma da gestão metropolitana for de fato alterado e uma gestão verdadeiramente 
integrada se estabelecer, entre os diversos níveis de governo, o setor do transporte coletivo 
público  precisará  garantir  um padrão  de  distribuição  e  eficiência  que  permita  o  adequado 
funcionamento da cidade para possibilitar um alto nível de produtividade da economia.
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1� Com representantes dos 39 municípios da RMSP.

2� Que conta com verbas oriundas das prefeituras, do Estado e do Governo Federal.

3� A citação colocada está contida na interpretação proposta por Paolo Rossi da obra de 
Francis Bacon.

4� A expressão se refere principalmente aos planos urbanos das décadas de 70 e 80 do 
séc. XX.

5� Expressão que, de modo geral, é aplicada para São Paulo como uma referência a um 
período de grandes transformações urbanas representadas pela construção da Estrada 
de Ferro Santos-Jundiaí e demais melhoramentos necessários para a adequação da 
cidade a este equipamento de transporte e a seu novo status econômico, como o 
redesenho e o calçamento de ruas e instalação dos serviços de transporte coletivo por 
bondes, ponto que o historiador Eurípedes Simões de Paula classifica como a “segunda 
fundação de São Paulo”.

6� Padre dominicano (de linha humanista) que atuou no Brasil e em outros países nas 
áreas de estudos humanos, econômicos e urbanos. Criador da SAGMACS.

7� A possibilidade de criação de Regiões Metropolitanas ocorre a partir do Artigo 157 da 
Constituição Federal de 1967, mas foi somente em 1973 que as primeiras Regiões 
Metropolitanas foram formalmente constituídas pela Lei Complementar Federal nº 14. As 
primeiras Regiões criadas foram as de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, 
Salvador, Curitiba, Fortaleza e Belém. A Região do Rio de Janeiro foi estabelecida no ano 
seguinte pela Lei Complementar Federal nº 20.

8� Após o golpe militar de 1964.

9� Extensão que seria atendida apenas no ano de 2010.

10� Quando da concepção do plano PIT o Metrô operava a chamada Linha Norte-Sul 
(Linha 01 – Azul) entre o Jabaquara e a Vila Mariana.

11� Atual Dep. Nacional de Infraestrutura de Transportes (DENIT) que substituiu o DNER 
em 2001.

12� Que com as linhas Coral, Safira, Ouro e Prata formam, digamos, a Rede Porta Jóias. 
Uma duvidosa estratégia de marketing que entendo inadequada às condições sociais dos 
usuários, desvinculada do repertório cultural do paulistano e péssima em termos de 
proposição técnica.

13� Sucessivamente em 15/01/2004 e 13/05/2004 no Diário Oficial do Município.

14� Software Tranus desenvolvido pela empresa venezuelana Modelística.
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15� A Cia. do Metropolitano de São Paulo sempre teve, desde sua criação, um plano de 
referência para uma rede futura. Partindo da concepção da chamada Rede Básica do 
Metrô o desenho da rede passou por diversas alterações nos anos subsequentes. Partes 
dessas alterações podem ser tidas como uma consequencia normal da evolução da 
cidade, sua base territorial, parte pode ser avaliada como alterações de diretrizes ou de 
concepções (ou partido) daquilo que se entende como uma estrutura de alta capacidade 
ideal para São Paulo.

16� A base conceitual utiliza o software Tranus que trabalha com a Teoria do Equilíbrio 
Geral (teoria que supõe que o equilíbrio entre a oferta e demanda de determinado insumo 
ou produto, e consequentemente seu preço, deve ser dado exclusivamente pelas 
interações entre indivíduos em uma economia de mercado).

17� Crise esta que teve dois momentos críticos na década de 70 e ficando conhecida 
como a crise do petróleo, posteriormente se prolongando nas décadas de 80 e 90 como 
crise financeira e inflacionária.

18� [DEÁK, 1991, p.32-46]
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