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RESENHA 
O trabalho trata da história da implantação do metrô na Zona Leste de São Paulo, 
enfatizando a importância da articulação entre o projeto de transporte e a construção de 
conjuntos habitacionais da COHAB-SP (Companhia Metropolitana de Habitação de São 
Paulo) no bairro de Itaquera.  
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INTRODUÇÃO 

Com cerca de 4 milhões de habitantes1 e uma área de 326,8 quilômetros quadrados, 
a Zona Leste é a região mais populosa de São Paulo. Inaugurada em 1979 e concluída em 
1988, a linha 3-Vermelha (Leste-Oeste) é a mais movimentada do Metrô de São Paulo2. O 
tramo leste corta a região longitudinalmente. Sobrecarregada desde sua conclusão em 
1988, a Leste-Oeste foi a primeira linha de metrô a operar com uma lotação acima do 
padrão de conforto recomendado internacionalmente, cujo limite é de seis passageiros por 
metro quadrado; a linha transportava, em 2010, oito passageiros por metro quadrado3. 
  Este trabalho procura mostrar e analisar o processo de definição do traçado da linha, 
que envolveu as três esferas de poder (municipal, estadual e federal); a confluência dos 
planos do Metrô e da COHAB-SP para a região de Itaquera, situada 17 quilômetros a leste 
do centro;  e as singulares características do tramo leste da linha metroviária. Itaquera, 
bairro periférico que atraiu a atenção dos planejadores urbanos no fim dos anos 60, é, 
portanto, o foco central, pois neste bairro materializou-se um caso único na história de São 
Paulo de articulação entre um projeto transporte de alta capacidade e um projeto de 
habitação de grande dimensão, fator fundamental para o planejamento e a execução da 
linha Leste-Oeste do Metrô. 
  O trabalho é produto de uma pesquisa se baseia em um amplo levantamento 
bibliográfico (livros, artigos, monografias, teses e dissertações), se apoia em entrevistas 
realizadas com profissionais que trabalharam no Metrô e na COHAB na década de 1970, 
utiliza reportagens publicadas nos principais jornais de São Paulo, mas se sustenta, 
sobretudo, na análise de fontes primárias, como planos, estudos e outros documentos 
produzidos por instituições atuantes no desenvolvimento urbano de São Paulo, como a 
Companhia do Metropolitano, a COHAB, a antiga EMURB (Empresa Municipal de 
Urbanização) – atual SP Urbanismo -, e a antiga COGEP (Coordenadoria Geral de 
Planejamento), além do extinto BNH (Banco Nacional da Habitação). 
  A importância dos conjuntos habitacionais na configuração da Zona Leste já é 
amplamente reconhecida pela historiografia, como é o caso de Meyer & Grostein (2010). 
Com a pesquisa que realizamos, procuramos avançar em aspectos já abordados por 
Damiani (1993), mas, em geral, pouco considerados em trabalhos sobre a região: a 
importância do Metrô e a articulação deste com o planejamento dos conjuntos COHAB, 
configurando-se uma grande intervenção estatal na periferia leste da cidade. Destacamos 
como decisivo o período que vai do fim dos anos 1960 ao fim década de 1970, época em 

                                                             
1 De acordo com cálculo nosso baseado nos dados do Censo realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), a região possuía 3.998.207 habitantes em 2010. 
2 De acordo com o Metrô, a linha teve uma demanda de quase 1,2 milhão de passageiros por dia, sendo que a rede tem uma 
demanda diária de quase 3 milhões de passageiros. 
3 De acordo com dados da reportagem “Cabe mais um?”, publicada pela revista sãopaulo, do jornal Folha de S.Paulo, em 29 
de abril de 2012 (p. 18 e 19). 



 

que foram tomadas as principais medidas para que a linha Leste-Oeste tivesse a 
configuração atual. 

DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS 

Um longo caminho foi percorrido até que as primeiras linhas do metrô de São Paulo 
entrassem em operação na década de 1970. Ao menos vinte e uma propostas de sistemas 
de metrô foram elaboradas de 1898 até a década de 1960 (LAGONEGRO, 2004, p. VI). 
  A Companhia do Metropolitano foi criada pela Prefeitura de São Paulo em 1968, 
durante a gestão do prefeito Faria Lima, eleito em 1965, época de grande apelo pela 
implantação do metrô na cidade. Em 1966, o prefeito criou o Grupo Executivo do Metrô e 
convidou 17 empresas estrangeiras a elaborar um “estudo de viabilidade econômico-
financeira e o pré-projeto de engenharia de um sistema integrado de transporte rápido 
coletivo” (CARDOSO, 1983, p. 94). O vencedor do concurso foi o consórcio HMD, formado 
pelas empresas alemãs Hochtief e Deconsult e pela brasileira Montreal. No começo de 
1967, o consórcio iniciou os estudos sobre a rede metroviária. Em abril de 1968, a Prefeitura 
criou a Companhia do Metropolitano; e no final do mesmo ano, sob as diretrizes do estudo 
do consórcio HMD, a obra de construção da linha 1 (Norte-Sul) teve início. O projeto 
apresentado pelo consórcio HMD previa uma rede básica de metrô, predominantemente 
subterrânea, com 66,2 quilômetros de extensão em quatro linhas, sendo duas com ramais, e 
68 estações (COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO, 1968, v.1, p. 181-183). 
  A linha Leste-Oeste ligaria dois bairros da Zona Norte – Vila Maria e Casa Verde -, 
mas passando pelo centro e pelas zonas Leste e Oeste. A Zona Leste também seria 
contemplada com um ramal da linha Sudeste-Sudoeste que ligaria o Parque Dom Pedro II 
ao bairro de Vila Bertioga, com traçado subterrâneo pela rua da Mooca. Não havia nessa a 
projeção de nenhuma linha que se estendesse até o extremo leste. O relatório do consórcio 
apresentou como prioridade a construção da linha Norte-Sul4. 
  Paralelamente ao encaminhamento do projeto do metrô, Faria Lima encomendou a 
criação daquele que deveria ser o grande plano para a cidade, o Plano Urbanístico Básico 
(PUB). O plano foi entregue em 1969, no fim da gestão de Faria Lima. O projeto do metrô 
elaborado pelo HMD e as obras do sistema metroviário vieram, portanto, antes da conclusão 
do PUB. Ou seja, a rede de transporte rápido começou a ser implantada na ausência de um 
plano geral para a cidade. 
  O PUB foi confeccionado por uma equipe multidisciplinar formada por um consórcio 
de empresas de consultoria brasileiras e norte-americanas, entre elas a Montreal5, 
integrante do HMD, e entregue em 1969, no fim da gestão de Faria Lima (SOMEKH & 
CAMPOS, 2008, p. 110). O plano considerou o projeto da rede de metrô e se baseou nele 
para propor sua ampliação, indicando uma articulação entre os dois estudos. A rede básica 
proposta pelo HMD estava contida na grande malha metroviária de 450 quilômetros 
proposta pelo PUB. O plano previa que os “serviços de subúrbios das ferrovias” fossem 
substituídos por metrô “ao longo de 185 km” e que a rede de transporte rápido tivesse 
abrangência metropolitana (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 1969, p. 105). 
  Propondo a descentralização urbana, o PUB recomendava a implantação de um 
esquema estrutural da metrópole com sete centros sub-regionais, um deles em Itaquera (id., 
p. 81 e 85). Estes centros deveriam possuir “áreas residenciais adjacentes de alta 
densidade”, com “provisão de serviços urbanos” (id., p. 25). O metrô ligaria os centos sub-
regionais e estes ao centro metropolitano (id., p. 85). Além disso, seria elemento central de 
outra proposta: o desenvolvimento de corredores de atividades múltiplas, a serem 
implantados ao longo das linhas da rede, com alta concentração de atividades de negócios, 

                                                             
4 Cardoso (1983) e Lagonegro (2004) salientam que a opção da gestão Faria Lima por começar a implantação do sistema pela 
linha Norte-Sul foi alvo de críticas e denúncias que resultaram na criação de uma Comissão Especial de Inquérito na Câmara. 
Os críticos entendiam que a linha Leste-Oeste possuía uma demanda maior e seria, portanto, a mais urgente. No entanto, 
vereadores aliados a Faria Lima conseguiram impedir o avanço das investigações e encerrar a comissão (LAGONEGRO, op. 
cit., 443). 
5 Além da brasileira Montreal, participaram do consórcio a também nacional Asplan S.A. e as norte-americanas Leo A. Daly 
Company e Wilbur Smith & Associates. 



 

comércio e serviço e uso residencial intenso (id., p. 25). O metrô deveria atender à maior 
parte das viagens de média e longa distância entre os vários setores da área urbana, 
transportando grande volume de passageiros e a altas velocidades. 
  Com a linha 1 (Norte-Sul) do metrô já em construção, o PUB recomendava que a 
seguir fossem implantadas, prioritariamente, três linhas no eixo Leste-Oeste: a Casa Verde-
Vila Maria, prevista na rede básica do consórcio HMD, além da Lapa-Brás e da Brás-
Itaquera, a serem construídas na faixa de domínio das antigas ferrovias Central do Brasil, a 
leste, e Sorocabana e Santos-Jundiaí, a oeste (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 1969, p. 
131). Pela primeira vez, um estudo trazia as propostas de desenvolver Itaquera e de levar o 
metrô até o bairro. 
  Indicado pela ditadura, Paulo Maluf assumiu o cargo de prefeito em 1969 e descartou 
o PUB. Figueiredo Ferraz (1971-1973), seu sucessor, nomeou o engenheiro Plínio 
Assmann, ex-aluno na Escola Politécnica de São Paulo (USP), como presidente da 
Companhia do Metropolitano. Com mais recursos financeiros à disposição, a empresa 
passou a crescer e a contar com equipes próprias para o desenvolvimento de estudos e 
projetos. Os planejadores do Metrô começaram, então, a revisar a proposta de rede 
proposta em 1968 pelo consórcio HMD. 
  Em dezembro de 1972, foi anunciado um acordo entre a Companhia do 
Metropolitano e a RFFSA (Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima), responsável pela 
Estrada de Ferro Central do Brasil, que atravessava a Zona Leste desde o século XIX. O 
acordo previa a construção da linha de metrô Nova Leste, com 23 quilômetros de extensão, 
ligando o centro de São Paulo ao bairro de Guaianazes, no extremo leste do município. A 
imprensa paulistana informou à época que o metrô iria substituir a Central do Brasil no 
trecho entre os bairros do Tatuapé e Guaianazes. Porém, os trabalhos não avançaram e em 
março de 1974 a RFFSA rescindiu o convênio. 
  A Companhia do Metropolitano prosseguiu com estudos que abrangiam a Zona 
Leste. O documento Proposta de Expansão: Corretor Leste-Oeste, elaborado em outubro de 
1974, incluía a possibilidade de alteração do corredor Oeste, aumentando a quantidade de 
instituições relacionadas com a questão.  Se os novos projetos para a implantação do 
tramo Leste envolviam a Rede Ferroviária Federal, a hipótese de alterar o tramo Oeste, 
utilizando o domínio da ferrovia que cruza a região (a antiga Sorocabana), passou a 
envolver também a Fepasa (Ferrovia Paulista Sociedade Anônima), vinculada ao governo 
estadual. A questão do eixo Leste-Oeste chegava, portanto, a um grande impasse entre as 
esferas municipal, estadual e federal. Diante da gravidade do tema, o governo federal 
decidiu intervir na questão. O então ministro dos Transportes, Dyrceu Araújo Nogueira, 
convocou naquele mês de outubro o presidente da RFFSA, um representante do próprio 
ministério, um representante da Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes 
(Geipot); um representante da Fepasa e o então presidente do Metrô, Plínio Assmann, 
representando a Prefeitura de São Paulo, para formar uma Comissão Mista a fim de estudar 
o problema e apresentar uma solução dentro de um prazo de quinze dias. 
  A comissão analisou as três alternativas apresentadas no documento Proposta de 
Expansão: Corredor Leste-Oeste. Este e estudos elaborados em 1973 pela empresa 
citavam que a razão principal para o iminente descarte do projeto da linha Leste-Oeste 
apresentado pelo Consórcio HMD era a busca por um traçado que oferecesse uma relação 
custo-benefício mais positiva. Um traçado mais longo que o do HMD poderia representar um 
custo total mais alto, mas, com a capacidade de transportar um contingente maior, teria um 
custo relativo mais baixo. 
  A Comissão chegou a um consenso e redigiu seu parecer em 5 de novembro de 
1974, determinando a efetivação de uma proposta diferente das três alternativas iniciais. 
Tratava-se de uma variante mais curta da opção Lapa-Calmon Viana. O traçado 
recomendado ligaria Itaquera, na Zona Leste, ao bairro da Lapa, na Zona Oeste, 
conectando-se à estação Sé da linha 1 no centro de São Paulo. Do bairro do Belém ao 
extremo leste, a linha ocuparia o leito da ferrovia até Itaquera, mas sem que a RFFSA fosse 
substituída. Os sistemas de trem e metrô seriam articulados. O parecer final da Comissão 
de Trabalho – documento que encontramos anexado ao estudo Áreas Junto à Linha Leste-



 

Oeste, elaborado pela COGEP (Coordenadoria Geral de Planejamento)6 – enfatizava a 
preocupação com a integração dos sistemas de transporte sobre trilhos: 

Dentre as várias soluções aventadas para o atendimento ao corredor Leste-Oeste, a solução 
mais vantajosa, sob os aspectos técnicos e econômicos é a da implantação da linha de metrô Lapa-Sé-
Itaquera, operando de modo integrado com as ferrovias suburbanas do eixo. O serviço metroviário dará 
atendimento ao transporte urbano do corredor, com trens freqüentes e paradores. O serviço ferroviário 
dará atendimento aos núcleos suburbanos em alta velocidade comercial, provido no trecho urbano 
apenas das paradas necessárias e suficientes para as operações de conexão de ambos os sistemas. 
  A solução Lapa-Sé-Itaquera é mais abrangente, pois além de permitir o atendimento da demanda 
atribuída à diretriz original do HMD, linha Casa Verde-Vila Maria, atinge polos geradores de viagens 
mais expressivos e, sobretudo, permite melhor e mais eficaz integração entre os sistemas metroviário e 
ferroviário de subúrbio (COORDENADORIA GERAL DE PLANEJAMENTO, 1975a). (grifo nosso) 

  O parecer cobrava da RFFSA e da Fepasa a melhorias das linhas ferroviárias 
suburbanas. O parecer do grupo orientou a implantação da linha Leste-Oeste do Metrô entre 
as décadas de 1970 e 1980. 
  A ocupação de Itaquera começou no fim da década de 1910 e se acelerou nas 
décadas de 1950 e 1960. No começo dos anos 1970, o bairro ainda contava com vazios 
urbanos e áreas rurais remanescentes, com uma distribuição de população desigual. 
Mesmo em partes mais antigas do bairro a estrutura urbana era deficiente. 
  A precariedade e a carência de moradias no país levaram a ditadura a montar o SFH 
(Sistema Financeiro de Habitação) e a criar o BNH (Banco Nacional da Habitação) para 
implantar uma política habitacional centrada na construção de casas e apartamentos para a 
população de baixa renda. Os municípios fundaram as COHABs, companhias destinadas a 
confeccionar e a executar projetos de habitação. Com os recursos provenientes do FGTS 
(Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), o BNH financiou a construção de unidades 
habitacionais em áreas periféricas das cidades brasileiras. A COHAB-SP começou a adquirir 
terras em Itaquera no fim dos anos 1960.  
  Em novembro de 1974, o então prefeito Miguel Colasuonno apontou, segundo o 
jornal Folha de S.Paulo, a demanda de passageiros e as boas condições para a construção 
de um pátio de manobras como as principais razões para a escolha de Itaquera como 
estação terminal da linha. As boas condições para a construção do pátio consistiam 
justamente no fato de o poder público possuir terrenos na região, aspecto mencionado por 
entrevistados como o ex-presidente do Metrô Plínio Assmann e, ainda que sem grande 
destaque, por documentos como o parecer da Comissão Mista. 
  A proposta de ligar os bairros da Lapa e de Itaquera remetia à proposta do PUB, 
referência para os planejadores do Metrô. Não podemos afirmar que o PUB influenciou a 
decisão da Comissão Mista, mas se pode ressaltar a confluência entre as propostas e 
atribuir essa confluência às características que Itaquera possuía no início dos anos 70: o 
bairro era servido pela antiga linha férrea e tinha terrenos disponíveis. Além disso, era de 
conhecimento público que a COHAB pretendia construir moradias no bairro e que a 
prefeitura havia incluído Itaquera no programa CURA (Comunidades Urbanas de 
Recuperação Acelerada), criado pelo BNH. 
  Ao optar pelo traçado até Itaquera, a Comissão Mista criou condições para que a 
Prefeitura de São Paulo viabilizasse a articulação do projeto do Metrô com o projeto de 
habitação e obtivesse o apoio do BNH, grande agente nacional de financiamento de projetos 
urbanos da época. Em 1975, a prefeitura tomou medidas que fizeram a relação entre Metrô 
e COHAB passar do nível da confluência para o da articulação. Primeiro, criou um Grupo de 
Trabalho presidido pelo Coordenador Geral de Planejamento da Prefeitura e formado pelos 
presidentes do Metrô, da COHAB e da EMURB (Empresa Municipal de Urbanização)7 para 
elaborar um relatório de avaliação das proposições de uso e recomendar trabalhos para 
área Z8-012, que correspondia a Itaquera8. O relatório da COGEP destacou o caráter raro 
da área, citou os planos da COHAB e o interesse do Metrô em implantar o pátio de 

                                                             
6 Órgão vinculado ao gabinete do prefeito de São Paulo e que foi criado durante a gestão Figueiredo Ferraz. 
7 Órgão também criado durante a gestão Figueiredo Ferraz. 
8 Zoneamento estabelecido pela lei 11.106, de 28 de junho de 1974, que previa usos industriais e de comércio atacadista na 
área.  



 

manobras. Além disso, apontou como viável a implantação de um centro sub-regional em 
Itaquera, conforme proposto pelo PUB, e citou a importância do projeto CURA. 
  Ao assumir a prefeitura em abril daquele ano, o empresário Olavo Setúbal baixou um 
decreto vinculando empresas como Metrô, COHAB e EMURB ao seu gabinete9. Além disso, 
segundo Marques, o prefeito tomou a iniciativa de criar a Secretaria de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano (2003, p. 65). Todos os órgãos envolvidos no Grupo de Trabalho 
criado pela Prefeitura para planejar a ocupação de Itaquera produziram ainda em 1975 
documentos relacionados ao projeto de implantação da linha Leste-Oeste do Metrô, levando 
em consideração a futura construção em Itaquera de conjuntos habitacionais por parte da 
COHAB e enfatizando a necessidade de se promover o desenvolvimento urbano do bairro. 
  Em novembro daquele ano, a COHAB concluiu o documento Política e Proposta de 
Ação, que anunciava uma nova fase da companhia e apontava Itaquera como seu futuro 
canteiro de obras principal. No mês seguinte, de acordo com o jornal Folha de S.Paulo, 
Metrô e COHAB, com a articulação da prefeitura, acertaram a transferência de uma área 
para que o primeiro implantasse suas instalações em Itaquera. O Metrô pagaria 32 milhões 
e 800 mil cruzeiros, o que ajudaria a COHAB a acelerar a implantação de seus projetos de 
moradia. 
  No conjunto de medidas adotadas em 1975 em função do projeto de implantação do 
metrô na Zona Leste, também houve preocupação com o zoneamento. Em 2 de dezembro, 
a Câmara Municipal aprovou a lei nº 8.328, que criou um zoneamento especial para a região 
de inserção do metrô, o que poderia permitir a renovação e o desenvolvimento urbano numa 
longa faixa do Brás até Itaquera que incluía a antiga Z8-012, em Itaquera. 
  De acordo com entrevistas que realizamos, a direção da Companhia do 
Metropolitano tinha interesse na construção dos conjuntos da COHAB porque se 
preocupava com a possibilidade de haver baixa demanda pelo sistema de transporte em 
Itaquera. Além disso, o BNH e a COHAB pretendiam fornecer aos novos conjuntos uma 
estrutura urbana mais adequada do que a dos conjuntos erguidos nos anos 1960, o que 
incluía a preocupação com o transporte. 
  Se a articulação prevaleceu no momento do planejamento e da viabilização dos 
projetos de transporte e habitação em Itaquera, a execução foi marcada por descompassos. 
Os primeiros moradores dos conjuntos habitacionais ali construídos tiveram de esperar dez 
anos até que o Metrô viesse a atender o bairro. Em poucos anos, a COHAB conseguiu 
implantar os projetos previstos para a área de Itaquera I, formada por três conjuntos. E 
enquanto construía e entregava esse primeiro complexo no fim dos anos 1970, concebeu e 
passou a executar um projeto ainda maior – o de Itaquera II e III – que não fora cogitado até 
1975. Somados, os quatro conjuntos principais implantados em Itaquera têm 34.122 
unidades habitacionais – sobretudo, apartamentos - e uma população que beirava os 165 
mil moradores em 2000 (NAKANO, 2002, p. 102 e 118-121), superando em muito suas 
próprias previsões iniciais. 
 

                                                             
9 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Decreto nº 11.963. Disponível em 
http://camaramunicipalsp.qaplaweb.com.br/iah/fulltext/decretos/D11963.pdf 



Figura 1 – Em verde, os conjuntos de Itaquera I, à esquerda e situado ao sul da linha 3-Vermelha, e de Itaquera II e II, à direita 
(Fonte: Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo) 

  O avanço do metrô foi mais lento. A obra do pátio de Itaquera começou em janeiro 
de 1976, mas a implantação da linha teve início na região central, no trecho Sé-Brás, onde 
houve uma grande intervenção urbana. A Companhia do Metropolitano enfrentou 
dificuldades financeiras para executar a obra, precisou contar com recursos do próprio BNH 
e mudou de esfera administrativa em 1979, quando o governo estadual assumiu seu 
controle acionário. O extremo leste da linha só foi entregue em 1988. 
 As estações Brás, Tatuapé e Corinthians-Itaquera são os pontos de conexão do 
tramo leste do metrô com a linha 11-Coral, sucessora da antiga Central do Brasil. As 
estações Artur Alvim e Corinthians-Itaquera, as últimas do lado leste e as mais próximas dos 
conjuntos da COHAB, vem se mantendo entre as mais movimentadas de toda a rede 
metroviária. Em 2012, na média dos dias úteis, 91 mil pessoas ingressaram na rede pela 
estação Corinthians-Itaquera, o sexto maior índice da malha. Pela estação Artur Alvim, 
ingressaram diariamente 73 mil pessoas na rede metroviária10. 
  A opção pelo traçado até Itaquera e medidas tomadas para articular outros projetos à 
linha 3-Vermelha deram características únicas ao tramo leste do metrô e acrescentaram 
aspectos singulares à Zona Leste. A própria alteração de traçado é uma característica 
peculiar. Das quatro linhas de metrô implantadas no centro expandido de São Paulo, 
somente a Leste-Oeste difere significativamente do traçado proposto originalmente pelo 
HMD. 
  O tramo leste da linha 3-Vermelha possui o maior trecho implantado em superfície de 
toda a rede: mais de 12 quilômetros. Exatamente nesse trecho, correndo em paralelo à 
ferrovia e à Radial Leste, principal via de acesso ao Centro por transporte motorizado, a 
linha de metrô compõe o único corredor trimodal de transporte do município. Alimentado por 
uma série de vias perpendiculares, o corredor trimodal é o grande eixo de convergência da 
Zona Leste e de ligação com a região central. Terminais de ônibus implantados nas 
estações de metrô reforçam a conexão com bairros mais distantes do eixo. 
  A decisão de construir a linha até Itaquera fez o Metrô atuar pela primeira vez em 
uma área não consolidada. Também em função disso, a Zona Leste é a região onde o Metrô 
mais extrapolou suas funções básicas. Além de implantar a linha, a Companhia executou 
obras viárias, como a extensão da Radial Leste até Itaquera; de canalização de córregos e 
de saneamento. A Zona Leste também é a única região da cidade com conjuntos 
habitacionais, especificamente da COHAB, no entorno de estações de metrô. 
  A análise dos dados do Censo11 mostra que a região de Itaquera já apresentava um 
                                                             
10 COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO. Demanda. Disponível em 
http://www.metro.sp.gov.br/metro/numeros-pesquisa/demanda.aspx. 
11 PREFEITURA DE SÃO PAULO. População nos anos do Censo: Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos (1950 a 
2010). Disponível em http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/htmls/7_populacao_recenseada_e_projetada_1950_694.html 



 

forte crescimento demográfico nas décadas de 1950 e 1960; a produção da COHAB veio a 
sustentar a continuidade desse crescimento nas décadas de 1970 e 1980, sendo mais 
notável a influência dos conjuntos Itaquera II e III no crescimento populacional do distrito de 
José Bonifácio. As características de região dormitório que Itaquera já possuía se 
acentuaram.  

Unidades 
territoriais 

1980 1991 2000 2010 

Artur Alvim 107.130 118.531 111.210 105.269 
Cidade Líder 70.058 97.370 116.841 126.597 

Itaquera 126.727 175.366 201.512 204.871 
José Bonifácio 24.049 103.712 107.082 124.122 

Parque do Carmo 35.099 54.743 64.067 68.258 
MSP 8.493.226 9.646.185 10.434.252 11.253.503 

Tabela 1 -População por distritos da região de Itaquera 1980-2010. 
Fontes: Prefeitura de São Paulo e IBGE. 

 
  A associação entre projetos de habitação e transporte se estabeleceu, mas com um 
resultado problemático, materializado no desequilíbrio da distribuição de emprego e moradia 
e no movimento pendular que sobrecarrega o metrô desde o princípio de sua implantação. 
  Depois da chegada do metrô a Itaquera, investimentos públicos e privados 
contribuíram para o desenvolvimento da região. Todavia, os investimentos ainda se 
encontram em um nível inferior ao necessário para equilibrar a distribuição de emprego e 
moradia. 
  Em 1969, o PUB já propunha enfaticamente a implantação de mais de uma linha de 
metrô na Zona Leste. Dada a demanda na região, tal proposta foi corroborada por estudos 
produzidos pela própria Companhia do Metropolitano na década de 1970. Essa 
recomendação expressa há mais de 40 anos torna secundária uma eventual discussão 
sobre a escolha do traçado da linha Leste-Oeste. Seria mais pertinente questionar por que 
somente uma linha de metrô foi construída na Zona Leste até o começo do século XXI. 

CONCLUSÕES 

A transformação de Itaquera no último quartel do século XX representa o exemplo 
mais expressivo da associação de transportes de massa com habitação social em São 
Paulo. Entendemos, como Damiani (1993), que a ação coordenada entre COHAB e Metrô 
ajudou a dar forma e a consolidar uma parte da periferia da cidade. Essa intervenção 
associada no território carrega influências das discussões em torno do urbanismo realizadas 
dentro e fora do país, sobretudo no período pós-Segunda Guerra Mundial. 
  Um caso tão raro não se produz em função de um só fator. Entre os fatores mais 
decisivos, estão o crescente apoio à implantação do metrô em São Paulo e a emergência do 
problema habitacional no país e na capital paulista entre as décadas de 1950 e 1970, 
consequências diretas do forte crescimento populacional que a metrópole de São Paulo 
apresentou no período; a condição de Itaquera, servido pela centenária ferrovia e com 
terrenos vagos; e o fato de a Companhia do Metropolitano ter permanecido por pouco mais 
de dez anos sob o controle da administração municipal. 
  As iniciativas do Metrô e da COHAB coincidiram com propostas do PUB para 
Itaquera. Embora a influência do plano concluído e engavetado em 1969 sobre as ações 
dessas empresas possa não ter sido absoluta, a sobrevivência de suas propostas no âmbito 
da administração municipal, ao longo da década de 1970, é evidente nos documentos 
produzidos pelos planejadores do Metrô e da Prefeitura. Essa comprovação da permanência 
das propostas vai ao encontro da observação de Feldman a respeito do caráter dos grandes 
planos da época como formadores de “quadros técnicos para o planejamento urbano” (2005, 
p. 216). A repetição de determinadas empresas de consultoria na formulação de diferentes 



 

estudos também contribuiu com isso12. 
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