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A circulação de bondes em São Paulo se deu uma década depois que no Rio de Janeiro, 
que acontecer no Decreto Imperial de 12 de março de 1856. O cenário do transporte 
coletivo até então era de um serviço custoso, prestado por cocheiros, e que nem todos 
tinham acesso.  
Numa tentativa de otimizar o uso da cidade que já contava com um aumento do 
número de veículos e pessoas em circulação no centro da cidade, tendo em vista os 
negócios que lá ocorria, muito se discutiu sobre como desafogar o centro da cidade - o 
alargamento das ruas não estava em cogitação pelo custo e trabalho com 
desapropriações - e tiveram inicio. Dessa maneira, com o aumento da necessidade de 
locomoção cômoda e rápida, estabeleceram-se os carros de praça, “diligencias sobre 
trilhos de ferro”. 
A implantação de bondes na cidade de São Paulo trouxe valorização imobiliárias aos 
terrenos lindeiros às linhas o que possibilitou a especulação imobiliária. Estas 
propostas já tinham como objetivo ordenar o crescimento do centro da cidade. 
Entretanto devido à grande utilidade do bonde e considerando uma cidade de quase 
600.000 habitantes, já em 1927 o trajeto total das linhas de bonde era de 230km pela 
cidade, duas vezes maior que a extensão do metro, atualmente. De toda maneira, o 
bonde em São Paulo já atendia a muitos bairros distantes ligando a cidade como um 
todo, Indianópolis, Alto da Lapa, Santana, Penha, Ipiranga, Pinheiros, etc., além do 
centro passando por impor e imediações, passando por importantes vias, como 
Avenida Angélica, Rua da Consolação, Rua Vergueiro, Rua Rangel Pestana, Avenida 
Celso Garcia, Avenida Tiradentes. Havia também ramais que atendiam regiões 
distantes como Santo Amaro e a Cantareira, que permitia os passeios e piqueniques 
que aconteciam aos fins de semana na Serra e no Horto Florestal.  
Em São Paulo, o sistema de tarifas dos bondes então elétricos, que foram, por ordem 
do progresso, substituindo os bondes de tração animal, estabelecia preços 
diferenciados para diferentes distancias, o que encarecia a tarifa para os moradores 
dos bairros mais afastados, e que se agravou com a expansão das linhas. Também, com 
falta de investimentos na modernização dos serviços trouxe sérias consequências 
como superlotação e muitos acidentes.  
Sob um cenário desfavorável à população pelo auto custo e muitos acidentes, e diante 
do prazo de renovação do contrato com a The São Paulo Tramway Light and Power 
Company, que era detentora da concessão do serviço na cidade, a sociedade civil e a 
imprensa estiveram mais atentas às condições de contratação das empresas donas dos 
monopólios houve muita discussão sobre o papel do poder publico sobre este tipo de 
serviços. 
Tal cenário levou à uma reformulação no sistema, mais dispendiosa de esforços e 
numerários, custo repassado ao cidadão que cobrava por sua vez, mais do poder 
público, sem retorno. Em 1941, quando do término do contrato, a Light desinteressou-
se de atividade de prestação do serviço de transporte coletivo na Capital, deixando-o 
para outra empresa. Com a deflagração da 2ª Guerra Mundial, diminuiu 



 
 

consideravelmente a injeção de capital estrangeiro e, por conseguinte, a importação 
de materiais para a manutenção do sistema de bondes. 
Dentre os avisos e negociações de término de concessão, começaram a chegar em São 
Paulo auto-ônibus, e foi apresentado como uma das “soluções para o problema dos 
transportes”. Como as condições do transporte já não atendia as necessidades dos 
passageiros deflagrou-se uma situação de congestionamento permanente. O serviço 
de bondes começou a declinar e em 1968 a Linha de Santo Amaro, foi a última, das 104 
linhas, a desaparecer. 
Percebe-se que o serviço de veículos leves sobre trilhos atendeu na primeira metade 
do século XX outras cidades do estado como Santos, com 52 linhas, Campinas, com 12, 
São Carlos, com 2.  
Os estudos mostram que muitos dos problemas que levaram ao fim o serviço de 
bondes, advém de altas tarifas, manutenção cara, por dependência de capital e 
material estrangeiro, e acidentes advindos da falta de manutenção. Entretanto, 
mesmo em grandes cidades, o serviço pode atender grandes distancias. 
Atualmente, no Rio de Janeiro, a CTC-RJ tem realizados trabalhos de reativação dos 
bondes, principalmente em Santa Tereza tanto com objetivo de recuperar o conteúdo 
paisagístico e turístico da região, quanto facilitar o descolamento em uma geografia de 
planalto acentuada. 
O serviço de bondes é um importante exemplo do uso de Veículos Leves sobre Trilhos 
(VLT) tracionados por energia limpa, que atenderam grandes cidades por quase um 
século de serviço. 
Por definição, o VLT é um trem de superfície ou vias suspensas, movido a eletricidade, 
com baixíssimo índice de poluentes e ruídos. Sua estrutura permite que se trafegue no 
meio urbano sem prejudicar muito o seu traçado. O valor de construção pode ser até 
dez vezes menor que de metrô. O que impacta na preferência do metrô sobre o VLT é 
a capacidade de cerca de 1000 passageiros, enquanto o metrô oferece o dobro da 
capacidade. 
Com os recursos tecnológicos disponíveis atualmente, muitos obstáculos antes 
percebidos - os geográficos, por exemplo, são habilmente transpostos, o que facilita a 
construção e implantação deste modal 
Em São Paulo, muito se gasta com manutenção de corredor de ônibus, entretanto são 
veículos custosos e poluentes. Se esses corredores fossem substituídos por linhas de 
VLT, principalmente na região central e nas grandes avenidas da periferia (Inajar de 
Souza, Braz Leme, Radial Leste, Aricanduva). O impacto ambiental do transporte 
coletivo seria muito inferior, e seria possível diminuir o numero de acidentes e 
oferecer maior conforto ao passageiro. 
O transporte de energia limpa, ele traz grandes impactos positivos para a qualidade de 
vida dos cidadãos. A agregação das funcionalidades e qualidade de cada modal pode 
fazer parte desta conta. Para longas distancias, o uso de transporte de energia limpa 
pode ajuda no controle de emissão de poluentes, e mesmo as vias podem ser 
compartilhadas quando necessário. 
Muitos países da Europa tem optado pelo investimento neste tipo de transporte, uma 
vez que o impacto ambiental é baixo, facilita o deslocamento coletivo pelas cidades. O 
exemplo da Alemanha é claro no que concerne a esta questão. 
Em Dresden, pro exemplo, o transporte é público, não administrado por subsidiárias, 
vários modais convivem em harmonia cada um para sua função. Existem carros, que 



 
 

rodam em todas as vias, VLT que circulam em vis exclusivas, ou não, compartilham do 
mesmo espaço dos carros, cicliovias, para que as bicicletas sigam de lá para cá em 
segurança, ônibus, que também circulam pelas vias do VLT assim como carros, e 
atendem a outra parte da cidade, mas são minoria e atendem a periferia. 
Vê-se que na cidade de São Paulo há muito tempo foi possível ter um investimento de 
transporte que pudesse atender boa parte da população de maneira equilibrada, mas, 
interesses pessoais, principalmente financeiros estiveram à frente do grupo, ainda que 
seja a partir de uma simples aquisição de carro. Talvez agora, seja hora de rever a 
forma de se utilizar e trafegar pelo espaço público, e como as decisões impactam na 
sociedade. 
São Paulo é uma cidade enorme, e com grande potencial de transporte coletivo, 
inclusive historicamente atestado. É chegado o momento de rever as estruturas e 
pensar no crescimento planejado da cidade e ocupado por todos, sem degradar o bem 
mais importante, o ambiente. 
 
(*) Juliana Venancio De Oliveira, trabalha no metrô. 
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