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Planejamento e Gestão Urbana

AN P

“encontrar a localização correta é essencial para uma vida de sucesso, 
também para um empreendimento de sucesso e para um assentamen-
to duradouro – em suma, para a sobrevivência do grupo. adicionalmen-
te, uma localização adequada tem que ser a localização dos aconteci-
mentos certos. [...]”. Palavras iniciais da obra Economia da localização, 
do economista alemão august lösch, em 1940.

após longos anos de tramitação, a Política nacional de mobilidade Urba-
na foi finalmente instituída no brasil em 2012, regulamentando o artigo 
21, inciso XX, da Constituição Federal que estabelece como competên-
cia da União fixar diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive 
habitação (lei nº 11.124/2005), saneamento (lei nº 11.445/2007) e trans-
portes urbanos (lei nº 12.587/2012)(1).

a Política nacional de mobilidade Urbana restringe-se ao âmbito 
municipal e não conta com um marco regulatório específico para a 
organização do território de regiões metropolitanas, já que do esta-
tuto da Cidade (lei nº 10.257/01) foi excluído o capítulo relativo a 
este tema. no entanto, o artigo 26 da Política nacional de mobilida-
de Urbana preconiza a aplicação desta lei, no que couber, ao plane-
jamento, controle, fiscalização e operação dos serviços de transpor-
te público coletivo intermunicipal, interestadual e internacional de 
caráter urbano, criando assim oportunidade de atuação em escala 
regional.
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a Política nacional de mobilidade Urbana é orientada por sete diretrizes. 
Uma delas estabelece a integração desta política com a política de desen-
volvimento urbano e respectivas políticas setoriais de habitação, sanea-
mento básico, planejamento e gestão do uso do solo no âmbito dos entes 
federativos (artigo 6º, inciso I); outra diretriz determina a priorização de 
projetos de transporte público coletivo estruturadores do território e indu-
tores do desenvolvimento urbano integrado1 (artigo 6º, inciso VI).

o estabelecimento dessas duas diretrizes atesta a importância de 
estudos e propostas que considerem a relação entre o transporte e o 
uso do solo, tanto para o planejamento de transporte como para o 
planejamento territorial.

no intuito de contribuir com os esforços de aplicação de tais diretrizes no 
planejamento de transporte e no planejamento territorial regional, com 
destaque para o conjunto de municípios que constituem a metrópole pau-
lista, o artigo apresenta um breve histórico dos conceitos técnicos que 
fundamentam a relação “transporte – uso do solo”; um indício da associa-
ção espacial do transporte com a localização das atividades na região 
metropolitana de são Paulo; um caso de sucesso de ordenação do espa-
ço urbano e desenvolvimento econômico em decorrência de intervenções 
na rede de transporte ao sul de madri; uma descrição das dinâmicas socio-
econômicas presentes na metrópole paulista, propícias à ordenação do 
espaço urbano pela adoção de novos padrões de acessibilidade; a pro-
posta de uma estratégia para a ordenação deste espaço metropolitano por 
meio da rede de transporte; argumentos sobre a importância de associar 
a esta estratégia a escolha do modo de transporte mais adequado; e, por 
último, aspectos referentes à viabilidade política da estratégia proposta.

A RELAÇÃO ENTRE O TRANSPORTE E O USO DO SOLO

a primeira teoria econômica que associa a localização das atividades 
aos custos de transporte, conhecida como “teoria da localização”, foi 
elaborada por Von thünen (2), em 1826. no começo do século XX, os 
economistas Christaller (3) e losch (4) elaboraram a “teoria do lugar 
central”, pela qual as atividades econômicas se distribuem espacial-
mente em função da extensão de sua influência sobre a demanda, 
estabelecendo-se numa área regulada pelos custos de acesso dos 
consumidores aos fornecedores.

entre os planejadores de transporte, o foco na relação entre o trans-
porte e o uso do solo data de 1954, quando mitchell e rapkin (5) 
afirmam que diferentes tipos de uso do solo geram diferentes fluxos 
de transporte. outro avanço na compreensão deste fenômeno ocorre 

1.  Entende-se por desenvolvimento urbano integrado o resultado da articulação de ações de diversas 
secretarias e órgãos públicos, nas áreas de habitação, infraestrutura, meio ambiente, saúde, educa-
ção etc., dirigidas a determinado segmento da população ou território de intervenção.
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em 1961, com a constatação de Wingo e Perloff (6) de que o transpor-
te é causa e consequência do uso do solo.

atualmente, a relação de interdependência entre o transporte e o uso 
do solo já é considerada na elaboração de diversos modelos estatís-
ticos que compõem o instrumental técnico utilizado no planejamento 
de transporte. em geral, em tais modelos, as viagens são função da 
distribuição espacial dos empregos, da população em cada faixa de 
renda e das matrículas escolares.

A RELAÇÃO ENTRE O TRANSPORTE COLETIVO E A LOCALIZAÇÃO 
DAS ATIVIDADES NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO

na região metropolitana de são Paulo, a distribuição espacial das ativida-
des pode estar associada à oferta de transporte coletivo. esta hipótese 
fundamenta-se nos resultados do estudo da correlação entre a densidade 
dos empregos (mapa 1)2 e a média dos custos generalizados de viagem, 
por zona de destino, utilizando o transporte coletivo (mapa 2),3 elaborado 
com informações da Pesquisa origem Destino de 2007 (gráfico 1). a curva 

2.  A densidade de empregos foi calculada considerando as informações sobre empregos levantadas pela 
Pesquisa Origem-Destino de 2007 e a área urbanizada (em ha) da mancha urbana da RMSP de 2007, 
medida pela UCA/Emplasa.

3.  A média dos custos generalizados de viagem, por zona de destino, por transporte coletivo, foi calcu-
lada na Companhia do Metropolitano de São Paulo, pela Gerência de Planejamento e Integração de 
Transportes Metropolitanos, considerando as informações da Pesquisa Origem-Destino de 2007.

Mapa 1 
Densidade dos empregos na Região Metropolitana de São Paulo, em 2007
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Mapa 2 
Média dos custos generalizados de viagem, por zona de destino, por 
transporte coletivo, na Região Metropolitana de São Paulo, em 2007

Gráfico 1 
Variação da densidade de empregos em função da média dos custos 
generalizados de viagem, por zona de destino, por transporte coletivo, na 
Região Metropolitana de São Paulo, em 2007
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de regressão correspondente a esta correlação estabelece que a densida-
de de empregos varia inversamente a uma potência da média dos custos 
generalizados de viagem, por zona de destino, por transporte coletivo. esta 
equação é compatível com as teorias econômicas que afirmam que as 
atividades se localizam em função dos custos de transporte que incidem 
na produção e na distribuição das mercadorias.

Desde meados do século XIX, a instalação dos empregos no planalto pau-
lista reflete sua associação com o sistema de transporte. as primeiras 
fábricas para a produção de artigos de consumo para o mercado interno 
localizam-se junto à ferrovia santos – jundiaí, inaugurada em 1867. a partir 
de 1900, linhas de bondes elétricos e, a seguir, em 1924, linhas de ônibus, 
viabilizam tanto o loteamento de chácaras, localizadas em geral a oeste e 
sudoeste do centro histórico da cidade, como a instalação de fábricas e 
bairros operários, principalmente a leste do rio tamanduateí. após a segun-
da Guerra, reduzida a prioridade originalmente atribuída ao transporte fer-
roviário, a rede de ônibus amplia-se possibilitando o acesso da mão-de-
obra às novas unidades de produção implantadas junto às rodovias.

no entanto, por volta de 1960, a expansão da rede de ônibus pode ser 
associada principalmente ao loteamento de glebas periféricas, desti-
nadas à moradia da população migrante, vinda de diversas áreas do 
país para a cidade de são Paulo.

na década seguinte, na região metropolitana de são Paulo, ganha 
evidência o crescimento dos empregos em comércio e serviços, 
adensados na área central e alinhados ao longo dos principais corre-
dores de transporte, formando eixos de expansão das atividades 
centrais em direção à periferia.

na configuração espacial atual da região metropolitana de são Paulo, os 
empregos concentram-se numa área conhecida como “centro expandi-
do”, delimitado pelo minianel viário. além de ser o espaço em que se 
localiza a população de maior renda, o “centro expandido” caracteriza-se 
por altos índices de congestionamento viário, mesmo contando com a 
maior oferta de linhas de transporte de massa e com a rede de vias mais 
densa da região. Dentre outros motivos, tal congestionamento viário 
decorre do fato do “centro expandido” ser o principal destino das viagens 
da população que tem moradia na extensa área periférica da metrópole, 
carente de transporte de massa e de empregos.

assim, planos de transporte público estruturadores do território 
metropolitano paulista e indutores de seu desenvolvimento urbano 
integrado devem levar em conta que, para uma ocupação espacial 
mais equilibrada, é desejável que se fortaleçam as centralidades exis-
tentes fora do “centro expandido” (por exemplo, as concentrações de 
empregos de barueri, osasco, santo amaro, são bernardo, santo 
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andré, são Caetano e Guarulhos) e se criem novas centralidades em 
áreas densamente habitadas, localizadas a norte do rio tietê, a oeste 
do rio Pinheiros e a leste do rio tamanduateí. estas centralidades 
passariam a atrair parte dos deslocamentos hoje destinados ao “cen-
tro expandido”, promovendo redução geral nos custos de transporte.

O EXEMPLO ESPANHOL

Uma estratégia de planejamento territorial para ordenar o espaço urbano, 
através do poder indutor da oferta de novos padrões de acessibilidade em 
áreas carentes, foi aplicada em madri, com a linha metrosur (linha 12), cons-
truída entre 2000 e 2003, na região sudoeste da cidade (ver site Wikipedia).

trata-se de uma linha de metrô circular, totalmente subterrânea, com 41 
km e 28 estações, interligando os municípios de alcorcón, leganés, 
Getafe, móstoles e Fuenlabrada, com uma população de cerca de um 
milhão de habitantes que, antes da implantação da linha, apresentavam 
um padrão de desenvolvimento econômico inferior ao dos demais muni-
cípios da região. Com o metrosur intensificaram-se as relações entre os 
cinco municípios, constituindo um único polo periférico ao sul de madri, 
com alta acessibilidade interna, o que promoveu seu desenvolvimento 
econômico (8). Hoje eles reúnem população, recursos e capacidade sufi-
cientes para formar o terceiro núcleo urbano da espanha.

após a construção do metrosur, foi criado o vínculo radial deste anel metro-
viário com a capital através de sua integração, na estação Puerta del sur, 
ao prolongamento da linha 10 do metrô de madri, bem como à rede ferro-
viária suburbana em seis outras estações. se este vínculo com o metrô de 
madri tivesse sido criado antes da construção do metrosur, o desenvolvi-
mento econômico da região sul teria sido menos intenso. De fato, parte das 
atividades que hoje se localizam em alcorcón, leganés, Getafe, móstoles e 
Fuenlabrada poderiam ter optado por se instalar em outros municípios, ao 
longo do sistema de circulação ou em centralidades já consolidadas.

assim, sem contar com alterações na legislação de uso do solo e 
outras estratégias de ordenamento do espaço urbano, o desenvolvi-
mento econômico dos cinco municípios foi induzido apenas pela 
ampliação da acessibilidade em escala regional, propiciada pela 
implantação do metrosur. apenas em 2011, decorridos 10 anos do 
início do empreendimento, o governo espanhol assinou um protocolo 
específico para esta região, com a finalidade de requalificar o espaço 
urbano e aumentar a microacessibilidade na área em que se insere a 
infraestrutura ferroviária. este protocolo, que objetiva implantar for-
mas de deslocamento que promovam o crescimento econômico, a 
coesão social e a defesa do meio ambiente, prevê a realização de um 
estudo de alternativas de integração da infraestrutura ferroviária com 
o espaço urbano. Um dos objetivos deste estudo é a identificação das 
possibilidades de captação de recursos econômicos para o financia-
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mento da operação urbanística, tanto pela comercialização do solo 
liberado de sua destinação à exploração dos serviços ferroviários, 
como pela recuperação de parte da valorização de propriedades pri-
vadas beneficiadas direta ou indiretamente pela operação urbanística.

Copyright © Metro de Madrid, 2009.
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o metrosur exemplifica uma das possíveis estratégias de médio prazo 
para, através de interligações perimetrais, reduzir desequilíbrios regio-
nais na distribuição espacial da população e dos empregos e, com 
isso, reduzir os tempos de viagem de toda a região.

linhas de metrô interligando, em círculo ou em arco, áreas urbanas 
perimetrais ao centro principal, também estão presentes em sistemas 
de transporte como os de moscou, berlim, Paris, londres, seul, sin-
gapura e tóquio, entre outros.

DINÂMICAS DA METRÓPOLE PAULISTA PROPÍCIAS À 
ORDENAÇÃO DO ESPAÇO URBANO

na região metropolitana de são Paulo, externamente ao “centro 
expandido”, a dinâmica socioeconômica mais relevante observa-se 
nas áreas periféricas com crescimento tanto de população, como de 
empregos: Itaquaquecetuba, jardim Helena, Vila Curuçá, Vila jacuí, 
lajeado, Itaquera, Cidade líder, Iguatemi, são bernardo, Diadema, 
Grajaú, Cidade ademar, Capão redondo, taboão da serra, jandira, 
barueri, anhanguera e Guarulhos (mapa 3 e tabela 1 – áreas tipo a). 
neste conjunto de áreas, identifica-se um processo de consolidação 
da ocupação urbana existente, com adensamento das áreas residen-
ciais e das áreas de concentração de atividades econômicas.

Com importância prevalente no crescimento de empregos, indicando 
um processo de concentração de atividades econômicas, eviden-
ciam-se: Ponte rasa, artur alvim, Vila Prudente, Ipiranga, santo 
andré, socorro, Carapicuíba, jaguara, limão, Vila maria e Vila medei-
ros (mapa 3 e tabela 1 – áreas tipo b e C).

Continuaram caracterizados apenas como “bairros dormitório”, com 
significativo crescimento populacional e baixo crescimento de empre-
gos: suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Itaim Paulista, Guaianases, 
ermelino matarazzo, Cangaíba, Cidade tiradentes, são rafael, mauá, 
sapopemba, sacomã, Pedreira, Cidade Dutra, jardim são luís, jar-
dim Ângela, Parelheiros, embu, rio Pequeno, osasco, Itapevi, santa-
na de Parnaíba, Francisco morato, Caieiras, Perus, jaraguá, brasilân-
dia, Cachoeirinha, tremembé (mapa 3 e tabela 1 – áreas tipo F). Há 
“bairros dormitório” que se destacam pelo crescimento populacional 
e redução no total de empregos: Campo limpo, Parque do Carmo, 
são Domingos (mapa 3 e tabela 1 – áreas tipo I).

algumas áreas apresentam-se estagnadas ou com decréscimo de 
população e/ou de empregos: arujá, biritiba-mirim, Cajamar, Cotia, 
embu-Guaçu, Franco da rocha, Guararema, Itapecerica da serra, 
juquitiba, mairiporã, marsilac, mogi das Cruzes, Pirapora do bom 
jesus, ribeirão Pires, rio Grande da serra, salesópolis, santa Isa-
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bel, são lourenço da serra e Vargem Grande Paulista (mapa 3 – 
áreas tipo D, e, G, H).

na tabela 1 estão relacionados os recortes territoriais classificados 
nas dinâmicas socioeconômicas a, b, C, F e I, com variações na den-
sidade populacional e/ou na densidade de empregos (totais e terciá-
rios) superiores à média metropolitana entre 1997 e 2007. os recortes 
territoriais que compõem o “centro expandido” não estão incluídos 
nesta tabela, pois o foco do trabalho é a periferia mais dinâmica em 
termos socioeconômicos. a tabela 1 também apresenta a renda 
média domiciliar mensal, em reais de 2007, levantada pela Pesquisa 
origem – Destino, informação analisada mais adiante, associada aos 
usuários do transporte coletivo.

Tabela 1 
Renda média domiciliar mensal e variações na densidade de população e 
empregos na Região Metropolitana de São Paulo 

recorte  
territorial

Variação da 
densidade 

populacional
[(habitantes/ha) 
de 2007] menos 
[(habitantes/ha) 

de 1997]

Variação da 
densidade de 

empregos totais
[(empregos /ha) 
de 2007] menos 
[(empregos /ha) 

de 1997]

Variação da 
densidade de 
empregos do 
setor terciário

[(empregos 
terciários /ha) 

de 2007] menos 
[(empregos 

terciários /ha) 
de 1997]

Tipologia em 
função da 

dinâmica socio 
econômica1

Renda média 
domiciliar 

mensal
(R$ de 2007)

rmsP 12,50 9,60 9,58 2.211

anhanguera 35,08 13,88 10,84 a 1.685

barueri 21,98 13,76 17,73 a 1.706

Capão redondo 51,02 12,56 15,23 a 1.600

Cidade ademar 11,52 10,09 10,10 a 1.900

Cidade lider 31,77 14,43 18,09 a 2.075

Grajaú 59,93 18,47 20,50 a 1.659

Guarulhos 20,26 9,85 9,46 a 1.914

Iguatemi 39,93 16,97 11,94 a 1.398

Itaquaquecetuba 30,59 12,50 9,96 a 1.687

Itaquera 22,81 14,95 14,30 a 1.803

lajeado 59,68 14,71 12,01 a 1.571

são bernardo do 
Campo 13,08 9,08 10,40 a 2.570

Vila Curuçá 23,72 12,25 14,49 a 1.757

Diadema 23,93 15,85 8,85 a 1.690

Vila sônia 11,97 26,77 27,35 a 3.463

jandira 31,32 14,88 7,24 a 1.732

jardim Helena 18,01 11,76 7,48 a 1.512

taboão da serra 24,76 15,39 7,85 a 1.821
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Tabela 1 (continuação)

Vila jacuí 66,73 11,07 7,55 a 1.474

artur alvim -4,89 11,52 11,48 b 1.857

butantã -4,02 28,65 26,11 b 4.291

Carrão -7,57 10,00 10,44 b 2.894

morumbi -5,71 9,87 13,79 b 6.278

santana -16,83 21,99 23,24 b 3.317

santo amaro -7,16 33,75 37,14 b 4.392

jaguara -4,96 25,35 22,74 b 2.435

limão -8,54 13,98 19,79 b 2.215

Ponte rasa -4,78 17,40 13,32 b 2.207

socorro -2,59 27,91 21,74 b 3.132

Vila maria -3,56 10,16 10,10 b 1.920

Vila medeiros -17,22 9,71 12,80 b 2.351

Vila Prudente -6,79 10,68 7,44 b 2.493

Campo Grande 9,33 19,98 14,10 C 3.657

jabaquara 0,96 19,94 20,88 C 2.549

são Caetano  
do sul 5,96 15,92 14,80 C 3.214

tatuapé -0,33 31,10 31,95 C 3.435

jaçanã 5,25 14,70 8,81 C 2.365

Ipiranga 2,48 19,38 21,22 C 2.772

santo andré 7,67 9,21 9,59 C 2.384

Perus 35,73 6,83 9,18 F 1.621

sapopemba 31,03 8,01 9,76 F 1.743

brasilândia 35,92 3,71 6,03 F 1.654

Cachoeirinha 19,42 7,57 8,30 F 1.980

Caieiras 16,79 4,13 5,06 F 1.595

Cangaiba 22,49 6,99 5,46 F 1.902

Carapicuíba 20,75 7,95 6,25 F 1.559

Cidade Dutra 15,61 5,58 5,67 F 2.294

Cidade tiradentes 76,63 6,98 7,35 F 1.311

embu 16,05 2,96 4,27 F 1.547

ermelino 
matarazzo 11,63 8,32 7,85 F 1.940

Ferraz de 
Vasconcelos 32,85 7,51 7,40 F 1.452

Francisco morato 23,25 3,74 4,69 F 1.253

Guaianases 28,57 7,47 8,80 F 1.479

Itaim Paulista 46,23 8,74 7,54 F 1.524

Itapevi 26,53 0,44 1,46 F 1.312
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Tabela 1 (continuação)

jaraguá 49,39 4,82 3,28 F 1.664

jardim Ângela 31,97 6,65 8,78 F 1.492

jardim são luís 21,29 0,46 8,43 F 1.634

mauá 15,86 3,08 2,65 F 1.876

osasco 13,82 5,57 7,04 F 2.005

Parelheiros 17,72 4,19 5,67 F 2.011

Pedreira 44,25 5,46 4,47 F 1.573

Poá 17,05 7,68 4,00 F 1.351

rio Pequeno 18,82 8,60 6,92 F 2.306

sacomã 14,35 5,79 5,53 F 2.437

santana de 
Parnaíba 12,76 7,78 6,42 F 1.887

são rafael 49,55 5,77 5,78 F 1.610

suzano 17,37 4,58 2,01 F 1.645

tremembé 22,66 5,22 6,43 F 2.319

Campo limpo 41,84 -7,14 -4,98 I 1.872

Parque do Carmo 17,91 -3,18 -1,87 I 1.718

são Domingos 20,33 -0,80 -0,73 I 2.761

Fonte: Pesquisas O/D 1997 e 2007

Mapa 3 
Dinâmicas socioeconômicas na Região Metropolitana de São Paulo
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Dinâmicas1 Variação da população residente Variação do número de empregos

a Crescente Crescente

b Decrescente Crescente

C estagnada Crescente

D estagnada estagnado

e Decrescente estagnado

F Crescente estagnado

G Decrescente Decrescente

H estagnada Decrescente

I Crescente Decrescente
1.   Para classificar, em nove categorias, os recortes territoriais quanto à dinâmica socioeconômica, foi 

considerada a variação da densidade de população residente e da densidade de empregos, calcula-
da utilizando dados das pesquisas OD 1997 e 2007 e a área urbanizada (em ha) da mancha urbana 
da RMSP de 2002, medida pela UCA/Emplasa.

Uma análise do mapa 3 mostra que, ao redor do “centro expandido”, há 
áreas com crescimento de empregos e/ou população acima da média 
metropolitana (áreas tipo a, b e C) intercaladas a outras que apresentam 
apenas crescimento de população acima deste índice (áreas tipo F e I). 
este conjunto de áreas compõe, no mapa 3, uma envoltória ao centro 
expandido, formando um anel que se destaca do restante da periferia por 
sua dinâmica socioeconômica, com crescimento da densidade da popu-
lação residente e, em alguns casos, também da densidade de empregos, 
em índices superiores aos médios da região metropolitana de são Paulo.

Por outro lado, os dados da Pesquisa o/D 2007 (tabelas 2 e 3) mostram 
que, neste anel de áreas dinâmicas em termos socioeconômicos, vizi-
nhas ao “centro expandido”, predomina uma população com renda 
familiar mensal variando, em geral, de r$ 760,00 a r$ 3.040,00 (tabela 
1 e mapa 4).4 a população desta faixa de renda familiar, que predomina 
em diversos municípios que compõem a periferia metropolitana, res-
ponde por 70% das viagens diárias por transporte coletivo e gasta em 
média 67 minutos para chegar ao destino. o tempo de viagem desta 
população corresponde a 71,4% do tempo total de viagem consumido 
diariamente nos deslocamentos realizados por transporte coletivo em 
toda a metrópole (tabela 4).5 tais valores evidenciam a importância da 
expansão da rede de transporte coletivo com linhas que facilitem os 
deslocamentos de áreas externas ao “centro expandido”, pois irão 

4.  Alguns recortes territoriais lindeiros ao centro expandido, apresentados no mapa 4, estão sem informa-
ção quanto à renda média familiar mensal porque representam equipamentos públicos, como o Aero-
porto de Congonhas, o Campo de Marte e a USP, e estão indicados na cor branca, da mesma forma que 
outros recortes territoriais onde o valor da renda média familiar mensal não excede R$ 760,00.

5.  O tempo total de viagem gasto nos deslocamentos realizados por transporte coletivo foi calculado 
somando o tempo total gasto nestes deslocamentos em cada faixa de renda. O tempo total gasto nos 
deslocamentos por transporte coletivo, em cada faixa de renda, foi calculado multiplicando o tempo 
médio de viagem (informação da Pesquisa Origem-Destino 2007, apresentada na tabela 2 deste artigo) 
pelo total de viagens realizadas, na correspondente faixa de renda (informação da Pesquisa Origem-
Destino 2007, apresentada na tabela 3 deste artigo).
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Mapa 4 
Renda média familiar mensal na Região Metropolitana de São Paulo

Fonte: Pesquisa O/D 2007. Companhia do Metropolitanos de São Paulo - Metrô.

Tabela 2
Região Metropolitana de São Paulo
Tempo médio das viagens diárias por tipo e renda familiar mensal
1997 e 2007
1997 (em minutos)

Modo
Tempo médio das viagens por renda familiar

até  
R$ 760

R$ 760 a  
R$ 1.520

R$ 1.520 a 
R$ 3.040

R$ 3.040 a 
R$ 5.700

mais de  
R$ 5.700 Total

Coletivo 63 64 61 56 50 59
Individual 27 29 28 27 27 27
a pé 17 16 15 14 13 15
bicicleta 25 24 22 16 17 23
tempo médio 33 36 35 33 29 33

2007 (em minutos)

Modo
Tempo médio das viagens por renda familiar

até  
R$ 760

R$ 760 a  
R$ 1.520

R$ 1.520 a 
R$ 3.040

R$ 3.040 a 
R$ 5.700

mais de  
R$ 5.700 Total

Coletivo 68 70 66 62 58 67
Individual 29 32 31 32 31 31
a pé 18 17 16 15 14 16
bicicleta 28 27 24 20 22 26
tempo médio 38 41 41 38 34 39
Fonte: Metrô – Pesquisas OD 1997 e 2007.
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beneficiar uma população com renda familiar mensal entre r$ 760,00 e 
r$ 3.040,00 que gasta cerca de 11 milhões de horas por dia em suas 
viagens por transporte coletivo na região metropolitana de são Paulo.

Grande parte dos deslocamentos diários da população que reside 
fora do “centro expandido” é radial, pois ocorre entre essa periferia 
mais dinâmica e o centro tradicional de são Paulo: sé, Parque Dom 
Pedro, santa Ifigênia, república, ladeira da memória e Praça joão 
mendes. É o que mostra o grafo6 das principais “linhas de desejo” 
(vetores) da matriz de viagens motorizadas, em que predominam via-
gens radiais (mapa 5) (9). atualmente, parte destas viagens radiais são 
atendidas por linhas de metrô, do centro de são Paulo ao jabaquara, 
santana, Itaquera, ou barra Funda.

além disso, o grafo confirma uma desejável tendência de organização 
“policêntrica” da região metropolitana (10), identificada por vetores 
que representam deslocamentos perimetrais entre polos, como de 
Guarulhos a santana; santana a Pirituba; Pirituba a osasco; osasco 
a butantã; butantã a Vila sônia; Vila sônia ao morumbi; morumbi a 
santo amaro; santo amaro a Vila santa Catarina; Vila santa Catarina 
a Diadema; Diadema a são bernardo; são bernardo a santo andré; 
santo andré a são Caetano ou mauá.

Tabela 4 
Tempo gasto em viagens por transporte coletivo, segundo a renda média 
familiar mensal na Região Metropolitana de São Paulo 
Pesquisa O/D 2007

Renda média 
familiar mensal 

Índice de  
mobilidade por  

transporte  
coletivo  

(viagens/dia)

Tempo  
médio de 
viagem  

(minutos/dia)

Viagens  
por  

transporte 
coletivo

Tempo gasto  
em viagens 

(minutos/ dia)

% do tempo  
total gasto  
em viagens  

por transporte 
coletivo

até r$ 760,00 0,56 68 1.473.000 100.164.000 10,8

De r$ 760,00  
a r$ 1.520,00 0,71 70 4.280.000 299.600.000 32,4

De r$ 1.520,00  
a r$ 3.040,00 0,80 66 5.462.000 360.492.000 39,0

De r$ 3.040,00  
a r$ 5.700,00 0,73 62 2.059.000 127.658.000 13,8

mais de  
r$ 5.700,00 0,49 58 639.000 37.062.000 4,0

total 67 13.913.000 924.976.000 100

6.  Grafo é uma estrutura utilizada para representar as relações entre os objetos de um determinado 
conjunto G (V,A), onde V é um conjunto não vazio de objetos denominados vértices e A é um conjun-
to de pares não ordenados de V, chamado arestas. Dependendo da aplicação, arestas podem ou não 
ter direção, pode ser permitido ou não arestas ligarem um vértice a ele próprio e vértices e/ou arestas 
podem ter um peso (numérico) associado. Se as arestas têm uma direção associada (indicada por uma 
seta na representação gráfica) temos um grafo direcionado, grafo orientado ou digrafo (Wikipédia).
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mas, exceto o corredor de ônibus abD, que passa por são mateus, 
santo andré, são bernardo, Diadema e jabaquara, na região metro-
politana de são Paulo não há linhas perimetrais de transporte de 
média ou alta capacidade para atender diretamente os deslocamen-
tos perimetrais da população; ou seja, as viagens entre dois pontos 
periféricos são realizadas, em geral, utilizando linhas radiais, que pas-
sam ou se integram a outras linhas no “centro expandido”.

além de aumentar o tempo de viagem, a falta de linhas perimetrais na rede 
de transporte de média ou alta capacidade inibe a formação ou expansão 
de polos periféricos. a médio/longo prazo, a implantação de linhas perime-
trais de caráter estrutural poderia minorar a atração de viagens do “centro 
expandido”, favorecendo as condições gerais de mobilidade.

Mapa 5 
Principais desejos de viagens motorizadas na Região Metropolitana de 
São Paulo - Pesquisa O/D 2007

Crédito: Marcela Alonso Ferreira.

ESTRATÉGIA PARA A ORDENAÇÃO DO ESPAÇO URBANO DE SÃO 
PAULO ATRAVÉS DA REDE DE TRANSPORTE METROPOLITANA

se a atual rede de transporte da região metropolitana de são Paulo fosse 
complementada por linhas perimetrais, ou seja, “linhas em arco”, seriam 
mais rápidos os deslocamentos diários, por transporte coletivo, que atual-
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mente ocorrem entre áreas periféricas através do “centro expandido”. De 
fato, “linhas em arco” possibilitam desviar do “centro expandido”, encurtan-
do o percurso e/ou o tempo médio de viagem, hoje superior a uma hora.

segmentos de um anel de transporte pericentral, as “linhas em arco” 
poderiam também gerar efeitos semelhantes aos produzidos pelo 
metrosur em madri, contribuindo com a formação e consolidação de 
polos ao redor do “centro expandido” de são Paulo, ao facilitar e 
intensificar os deslocamentos entre municípios como Guarulhos, 
santo andré, são bernardo, Diadema, Carapicuíba, taboão da serra, 
osasco, barueri, e promover seu desenvolvimento socioeconômico.

estudo estatístico recente aplicado às estações do metrô de belo Hori-
zonte da Companhia brasileira de trens Urbanos sugere que a formação 
de polos urbanos depende, além da vocação e do potencial das esta-
ções da rede de transporte, de suas “centralidades” de “informação” 
(associadas ao número de conexões de uma estação com as demais da 
rede de transporte, demonstram a capacidade em transferir e receber 
passageiros), de “proximidade” (associada à rapidez de acesso da esta-
ção às demais da rede de transporte), de “intermediação” (associado ao 
número de vezes que uma estação faz parte dos deslocamentos realiza-
dos pelos menores caminhos da rede de transporte) e de “autovetor” 
(associada ao número de relações da estação com as que estão numa 
posição central), sendo mais desenvolvidos os polos ao redor das esta-
ções em que a integração ocorre em “terminais abertos”, onde a transfe-
rência intermodal é livre (11).

mas apesar da acessibilidade ser fator importante para a formação ou 
consolidação de polos, outras melhorias na infraestrutura urbana 
(energia, água, esgoto, drenagem...) também são necessárias à 
ampliação do mercado de trabalho local. tais melhorias, aliadas a 
investimentos em educação, saúde, cultura e lazer, a programas de 
defesa ambiental e de segurança civil, além de maior participação 
social, promoveriam o crescimento econômico e reduziriam a pobreza 
em áreas periféricas (12), meta da “territorialização” das políticas 
públicas para aumentar o grau de urbanização local.

Considerando possíveis mudanças no perfil da população e das ativida-
des em função de melhorias na acessibilidade, como já observado em 
estudos estatísticos anteriores aplicados à linha 1-azul do metrô de são 
Paulo (13), uma hipótese a ser comprovada é que nas áreas mais aces-
síveis coexistem residentes de diferentes faixas de renda e mais serviços 
públicos e privados. se esta hipótese for comprovada, pode-se esperar 
que a oferta de maior acessibilidade no anel pericentral da metrópole 
paulista seja também fator “catalisador” de melhorias na infraestrutura 
urbana. tais melhorias poderiam atrair investimentos privados geradores 
de empregos em áreas como o Grajaú e jardim Helena, atualmente com 
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significativa quantidade de domicílios tipo “cômodo” (domicílio particular 
composto por um ou mais aposentos localizado em casa de cômodos, 
cortiço...) sem redes de esgoto e de água e sem coleta de lixo; Capão 
redondo, Cidade ademar, Iguatemi, lajeado, Vila Curuçá, Vila jacuí e 
artur alvim, com presença de domicílios tipo cômodo, sem rede de esgo-
to e sem coleta de lixo; e anhanguera e Guarulhos, carentes de rede de 
água e de coleta de lixo.

Carências de infraestrutura na região metropolitana de são Paulo 
foram apontadas num estudo recente de apoio à elaboração de polí-
ticas setoriais em escala regional, que delimitou e caracterizou “Uni-
dades territoriais metropolitanas - Utms”, espaços semelhantes 
quanto à demanda e oferta de serviços públicos, utilizando uma téc-
nica exploratória de análise multivariada para classificar grupos 
homogêneos, conhecida como análise de cluster (mapa 6) (14) .

Mapa 6 
Unidades Territoriais Metropolitanas - UTMs, homogêneas quanto à demanda 
e oferta de serviços públicos na Região Metropolitana de São Paulo1

1.  A identificação de Unidades Territoriais Metropolitanas - UTMs, homogêneas quanto a demanda e 
oferta de serviços públicos na Região Metropolitana de São Paulo foi realizada utilizando “análise de 
cluster”. Trata-se de análise estatística desenvolvida com o uso do software SPSS, que agrupou 
recortes territoriais em função de sua semelhança quanto à densidade demográfica, densidade de 
empregos, renda média per capita, densidade de domicílios tipo “cômodo”, densidade de domicílios 
sem rede de água, densidade de domicílios sem rede de esgoto, densidade de domicílios sem 
coleta de lixo. Esta análise foi realizada na Companhia do Metropolitano de São Paulo, pela Gerência 
de Planejamento e Integração de Transportes Metropolitanos.
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Grupos de Unidades Territoriais Metropolitanas – UTMs1

Variáveis Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
3

Grupo 
4

Grupo 
5

Grupo 
6

Grupo 
7

Grupo 
8

Densidade demográfica 1,11 0,89 -1,26 -0,65 -0,25 0,22 1,38 0,20

Densidade de empregos -0,36 -0,32 -0,52 -0,52 0,60 -0,18 5,59 0,76

renda média per capita -0,83 -0,60 -0,70 -0,98 1,85 -0,12 0,92 0,28

Densidade domicílios tipo 
cômodo

0,88 0,20 -0,60 -0,60 -0,46 -0,12 3,33 3,44

Densidade domicílios  
sem rede de água

1,72 -0,12 1,27 1,26 -0,72 -0,51 -0,72 -0,48

Densidade domicílios  
sem rede de esgoto

2,78 0,92 0,00 2,34 -0,90 -0,28 -0,98 -0,77

Densidade domicílios  
sem coleta de lixo

1,28 0,65 0,54 6,74 -0,76 -0,47 -0,74 -0,55

nº de distritos/municípios 
no grupo 6 22 28 1 22 48 3 4

1.  Os grupos de Unidades Territoriais Metropolitanas - UTMs são resultantes de “análise de cluster” 
aplicada a dados normalizados, em que são testados diferentes números de grupos (K), sendo cada 
grupo referente a um tipo de UTM. Foi escolhido k=8 (ou seja, oito diferentes tipos de UTMs), cujo 
resultado melhor representou a realidade da Região Metropolitana de São Paulo.

esse estudo, elaborado com base nas informações do Censo Demo-
gráfico de 2000 e das pesquisas origem e Destino de 1997 e 2007, 
pressupôs que a densidade demográfica, a densidade de empregos e 
a renda média per capita são variáveis condicionantes da demanda por 
serviços públicos. Para representar a carência de serviços públicos 
foram consideradas a densidade de domicílios particulares permanen-
tes tipo “cômodo”; a densidade de domicílios particulares permanentes 
sem rede de água; a densidade de domicílios particulares permanentes 
sem rede de esgoto; e a densidade de domicílios particulares perma-
nentes sem coleta de lixo.

A ESCOLHA DO MODO DE TRANSPORTE

a escolha da tecnologia de transporte para o traçado de linhas peri-
metrais deve ser balizada não apenas pelo cálculo da demanda de 
viagens para o ano horizonte do plano (que envolve a definição de 
cenários sobre a evolução da população, dos empregos e das matrí-
culas escolares), mas também pelo efeito indutor de tais linhas sobre 
o uso do solo, ou seja, sobre a consolidação e formação de polos 
periféricos (o que altera os cenários sobre a distribuição espacial da 
população, dos empregos e das matrículas escolares).

estes polos, ao mesmo tempo que tendem a reter viagens que hoje 
têm como destino a área central da metrópole, também irão aumentar 
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sua atratividade para viagens perimetrais. logo, nas linhas perime-
trais, a demanda futura de transporte poderá ser compatível com 
tecnologias que ofereçam maior capacidade de transporte.

a escolha da tecnologia de transporte para as linhas perimetrais deve 
ser considerada como uma oportunidade de viabilizar a organização 
“policêntrica” do território da região metropolitana de são Paulo, 
com vantagens para a periferia, principalmente em relação à atração 
de empregos, e alívio para o “centro expandido”, com possível redu-
ção na evolução do congestionamento de sua rede viária, proporcio-
nal ao aumento de viagens com destino a polos periféricos.

a tecnologia de transporte aqui sugerida é uma aposta no poder indu-
tor de linhas de alta capacidade, subterrâneas de preferência, cons-
truindo a são Paulo do futuro, com maior equidade no acesso ao 
transporte público e com desenvolvimento urbano integrado. De fato, 
linhas subterrâneas de alta capacidade de transporte têm baixo 
impacto ambiental e estão, em geral, associadas a programas de 
requalificação urbana, atraindo, além de população e empregos, 
investimentos na produção de novas edificações.

A VIABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO 
ATRAVÉS DO PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE

reorganizar o espaço urbano em escala regional, por meio do plane-
jamento de transporte, significa implementar uma rede de transporte 
público estrutural que promova a igualdade na distribuição espacial 
da acessibilidade e induza à formação de centralidades em áreas 
dinâmicas em termos populacionais, mas carentes de equipamentos 
públicos, infraestrutura, serviços urbanos e empregos.

aceitar o desafio de reduzir as desigualdades ainda presentes na 
região metropolitana de são Paulo (15) através da expansão da rede 
de transportes exige construir “viabilidade política”. Isto passa por 
sistematizar a composição de interesses conflitantes dos diversos 
atores sociais envolvidos, de modo a fundamentar soluções que inte-
grem, de um lado, níveis adequados de custo, tempo, segurança, 
conforto e eficiência para os deslocamentos que viabilizam a produ-
ção e o consumo; e, de outro, a legislação urbana e demais vantagens 
que viabilizam os investimentos imobiliários em áreas beneficiadas 
pela expansão da rede de transportes.

em termos locais, para promover a organização do espaço urbano, o 
poder municipal deve criar legislação favorável ao adensamento do 
espaço edificado e à diversificação de usos do solo ao longo da rede 
estrutural de transporte público. Um exemplo desta legislação refe-
rente ao município de são Paulo data de 2002: o artigo 121 do Plano 



121

a rede de transporte e a ordenação do espaço urbano

Diretor estratégico (lei nº 13.430) (16) estabelece que, ao longo da 
rede estrutural de transporte coletivo público, deve-se estimular o 
adensamento populacional, a intensificação e diversificação do uso 
do solo e o fortalecimento e formação de polos terciários. o artigo 122 
desta mesma lei define áreas de intervenção urbana - aIUs ao longo 
dos eixos das linhas de transporte público coletivo com o objetivo de 
qualificar estas áreas e seu entorno e obter recursos para aplicação 
na implantação e melhoria das linhas de transporte público por meio 
da outorga onerosa do potencial construtivo adicional. as aIUs são 
delimitadas por faixas de até trezentos metros de cada lado dos ali-
nhamentos do sistema de transporte público coletivo de massa e 
círculos com raio de até seiscentos metros tendo como centro as 
estações do transporte metroviário ou ferroviário.

a organização do espaço urbano em termos locais também envolve a 
realização de planos urbanísticos com previsão de operações de 
renovação do espaço urbano ao longo das linhas da rede estrutural 
de transporte público, associadas a instrumentos como o “solo cria-
do”. novamente, um exemplo desta legislação encontra-se no artigo 
78 da lei nº 13.430, que estabelece como uma das ações estratégi-
cas da Política de Urbanização e Uso do solo criar operações urbanas 
consorciadas para revitalizar a orla ferroviária de Pirituba, Água bran-
ca, luz e vale do tamanduateí.

o projeto de empreendimentos imobiliários associados à expansão 
da rede de transporte é outra forma de promover a organização 
planejada do espaço urbano em termos locais. trata-se de adotar 
soluções conjugadas de transporte e uso do solo. alguns tímidos 
exemplos encontram-se nos terminais periféricos da rede de ôni-
bus de Curitiba, as “ruas da cidadania”, onde diversos serviços 
públicos são oferecidos à população; no metrô de são Paulo, com 
a implantação de shopping centres e Poupatempo em suas esta-
ções; e, mais recentes, nas intervenções do Plano Diretor de Inser-
ção Urbana das linhas da Companhia Paulista de trens metropoli-
tanos - CPtm, elaborado como complemento aos estudos de 
modernização do sistema. exemplos internacionais mais comple-
xos, com estratégias de implantação de empreendimentos asso-
ciados destinados a gerar recursos significativos para a expansão 
das redes de transporte e aumentar a demanda de usuários, loca-
lizam-se em londres, Docklands; e em Hong Kong, com a exten-
são do metrô tseung Kwan o (17).

a recente instituição da Política nacional de mobilidade Urbana pode 
ser um ponto de partida para os esforços de ampliação da oferta de 
acessibilidade, associada tanto ao planejamento de transporte como 
ao planejamento territorial.
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